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PORTARIA Nº 043/2020 – DCDP 

 

 

O DIRETOR CRIMINAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos arts. 25, caput, e 26, incisos 

I e VII, da Lei Complementar Estadual nº 059, de 30 de novembro de 2005; 

CONSIDERANDO ser a Defensoria Pública instituição estatal permanente 

e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e 

instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção 

dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 

individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, das pessoas em condição de 

vulnerabilidade, especialmente socioeconômica, nos termos dos arts. 5º, LXXIV, e 134, da 

Constituição Federal, e arts. 1º e 3º-A, da Lei Complementar nº 80/94, com as profundas 

alterações promovidas pela Lei Complementar nº 132/2009; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da situação de emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente coronavírus; 

CONSIDERANDO que o Governador do Estado do Piauí editou o Decreto 

nº 18.895, de 19 de março de 2020, declarando estado de calamidade pública em razão da 

grave crise da saúde pública decorrente da pandemia do COVID-19, bem como os 

Decretos nº 18.901, de 19 de março de 2020, e 18.913, de 30 de março de 2020, 

determinando medidas excepcionais para o enfrentamento desta pandemia, entre estas o 

controle de fluxo de pessoas nas divisas do Estado e a suspensão drástica de inúmeras 

atividades;    

CONSIDERANDO os termos da Portaria Conjunta GDPG/CG nº 

003/2020, de 24 de março de 2020 (regime especial de trabalho no âmbito da Defensoria 

Pública do Estado do Piauí, além de outras providências, em razão do quadro de pandemia 
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gerado pelo novo coronavírus – COVID-19), em particular o teor do art. 11 do referido ato 

normativo; 

CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 1020/2020 – 

PJPI/TJPI/SECPRE (Presidência e Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do 

Estado do Piauí), de 20 de março de 2020; 

CONSIDERANDO a recomendação nº 62, do Conselho Nacional de 

Justiça, de 17 de março de 2020; 

CONSIDERANDO os termos da Portaria nº 001/2020, da Central de 

Inquéritos de Teresina, por meio do Núcleo de Audiência de Custódia, de 17 de março de 

2020; 

CONSIDERANDO que a gravíssima emergência de saúde criada pela 

pandemia – e que se agrava a cada momento - exige de todas as pessoas, especialmente das 

autoridades públicas, que compreendam a vida das pessoas como valor a ser resguardado 

prioritariamente, razão porque todas as ações nesse momento devem ter por base a ideia de 

reversibilidade, ou não, das consequências que possam gerar, com particular atenção ao 

potencial catastrófico do novo coronavírus, ante sua assombrosa capacidade de contágio, 

com o previsível colapso do sistema de saúde do País, projetado pelas autoridades públicas 

para os próximos dias; 

CONSIDERANDO, ainda, que a audiência por videoconferência não tem 

como dispensar totalmente a presença física de pessoas, mesmo de servidores (oficiais de 

justiça, por exemplo), além do que vítimas, testemunhas e informantes haverão de 

comparecer ao Fórum, colocando-se em risco quando nós, membros da Defensoria Pública, 

do Judiciário, do Ministério Público e da Advocacia, estaremos protegidos, algo que nos 

parece insustentável, desde uma perspectiva ética, humanitária e igualitária, nos termos do 

caput do art. 5º, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO, por fim, a condição de custos vulnerabilis da 

Defensoria Pública – reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no REsp nº 

1.712.163/SP (2017/0182916-7) -, razão porque a instituição tem a prerrogativa-dever de 

intervir como guardiã de quaisquer coletividades de vulneráveis, especialmente na 



 

AV. João XXIII, Nº 853, Jóquei, CEP: 64049-010| Teresina – PI 

defensoriapublica@defensoria.pi.def.br | www.defensoria.pi.def.br | (86) 3234-8058 

 

promoção dos direitos humanos, não estando limitada, no âmbito do sistema de justiça 

penal, à defesa apenas dos direitos daqueles em cuja defesa individual atua; 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º Instituir, no âmbito da Diretoria Criminal da Defensoria Pública do 

Estado, nos termos do art. 11 da Portaria GDPG/CG nº 003/2020, o regime de trabalho 

discriminado abaixo (Plano Emergencial de Ação), sujeito a alterações determinadas pela 

gravidade da situação enfrentada, bem como a precipitação das mudanças no quadro social, 

ante os impactos da pandemia, exigindo análise cotidiana das estratégias de enfrentamento 

do problema. 

Parágrafo único. Além da observância das regras do regime de trabalho 

remoto, já suficientemente regulado pela Portaria GDPG/CG nº 003/2020, deverá ser 

dedicada especial atenção às diretrizes, ações e metas estabelecidas no presente Plano 

Emergencial de Ação, ante o extremado grau de vulnerabilidade dos assistidos que se 

encontram privados de liberdade, sejam apenados ou provisórios, tendo em vista os riscos 

de uma catástrofe humanitária, caso o novo coronavírus ingresse no sistema prisional. 

Art. 2º O Plano Emergencial de Ação consiste na atuação a parir da 

observância rigorosa das seguintes diretrizes e ações que lhe dêem concretude: 

 

I – Prioridade absoluta no atendimento aos assistidos presos, com adoção 

imediata das seguintes ações: 

 

a) Peticionamento imediato em favor das pessoas presas que integrem 

os grupos com vulnerabilidade agravada, nos termos das recomendações da OMS e demais 

organismos de saúde, devendo ser adotada a via mais adequada e efetiva para enfretamento 

da questão, a envolver claramente toda uma coletividade de pessoas; 
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b) Atenção especial para as prisões em flagrante, ante a suspensão das 

audiências de custódia, antecipando-se a eventuais conversões delas em prisão preventiva, 

cuja excepcionalidade, já decorrente da lei, há de ser extremada, inclusive ante o teor da 

Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, bem como do impacto 

potencialmente catastrófico de continuar alimentando um sistema já superlotado; 

 

c) Solicitação, junto aos órgãos jurisdicionais em que atuam as 

Defensoras e Defensores Públicos vinculados a esta Diretoria, da lista atualizada de presos 

provisórios (ou consulta onde ela eventualmente já esteja disponível), para fins de reanálise 

da situação de cada um deles e avaliação da possibilidade de reiterar pleito de liberdade, ou 

mesmo formulá-lo, caso ainda não tenha sido feito, respeitada a autonomia dos membros 

da instituição, que não dispensa, no caso de conclusão pela não formulação de qualquer 

pedido, manifestação fundamentada, nos termos já exigidos pela legislação e atos 

normativos da Instituição, especialmente ante a existência de fato novo e de extrema 

gravidade; 

 

d) Quanto às audiências com acusados presos, mantidas pela Portaria nº 

1020/2020 – PJPI/TJPI/SECPRE, desde que possa ser realizada por videoconferência, 

recomendar às Defensoras ou Defensores Públicos responsáveis pela atuação que 

requeiram seu adiamento, caso não se mostre viável a realização do ato remotamente, 

tendo em vista que sua realização presencial torna de pouca ou nenhuma efetividade as 

outras ações que visam a combater o principal fator de contágio e proliferação da doença, 

com o risco de que o vírus seja levado para o interior do sistema prisional, com efeitos 

previsivelmente catastróficos. Quanto às audiências por videoconferência, que também não 

livram do risco a saúde das pessoas que não serão beneficiadas pelo recurso, estando 

obrigadas a se deslocarem até as dependências do Fórum, tais como vítimas, testemunhas, 

informantes, recomenda-se que também seja requerido o seu adiamento, e 

independentemente do deferimento ou não do pleito de adiamento, o membro da 

instituição deverá analisar, com especial atenção, a situação prisional do acusado. 
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e) Expedição de ofícios a todos os juízos criminais da Comarca de 

Teresina requerendo sejam reanalisadas, de ofício, todas as prisões provisórias decretadas 

ou mantidas por cada um deles, avaliando a possibilidade de aplicação de medida cautelar 

diversa, inclusive prisão domiciliar, ante a excepcional gravidade da situação, nos termos 

dos arts. 282, § 6º, 316 e 319 do Código de Processo Penal e art. 4º, I, da Recomendação nº 

62, do Conselho Nacional de Justiça, com especial atenção para a alínea “b”, independente 

da atuação da Defensoria Pública do Estado no caso específico, já que a instituição exerce, 

ante a dimensão do problema, seu papel de custos vulnerabilis, com base no art. 134 da 

Constituição Federal e arts. 1º e 3º-A, da Lei Complementar nº 80/94, com as profundas 

alterações promovidas pela Lei Complementar nº 132/2009. 

 

f) Expedição de ofícios a todos os juízos criminais da Comarca de 

Teresina requerendo seja considerada a possibilidade de serem suspensas, no período em 

questão, todas as audiências designadas, inclusive aquelas com acusados presos, tendo em 

vista que a videoconferência não livra do risco a saúde das pessoas que não serão 

beneficiadas pelo recurso, estando obrigadas a se deslocarem até as dependências do 

Fórum, tais como vítimas, testemunhas, informantes, etc, em clara violação ao princípio 

constitucional da igualdade (CF/1988, art. 5º, caput). 

 

II - Dedicação de especial atenção também aos assistidos submetidos a 

medidas cautelares de comparecimento periódico em juízo, ante a incompatibilidade de tais 

medidas com as determinações das autoridades de saúde no sentido de evitar ao máximo a 

circulação de pessoas, com adoção imediata das seguintes ações: 

 

a) Expedição de ofício aos órgãos jurisdicionais respectivos requerendo 

seja determinada a suspensão da obrigação de comparecerem periodicamente em juízo pelo 

prazo de 90 (noventa) dias, seja como medida cautelar diversa da prisão (artigo 319, I, do 

CPP), seja como condição no sursis processual (artigo 89, IV, da Lei nº 9.099/95), com a 

comunicação, via malote digital ou outro meio eletrônico, aos setores encarregados da 
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fiscalização do comparecimento periódico em juízo, em especial a Central de Penas e 

Medidas Alternativas – SEJUS (e-mail: penasalternativasthe@sejus.pi.gov.br), sendo ainda 

determinado aos setores encarregados da fiscalização do 

comparecimento periódico em juízo que, na medida de sua capacidade de trabalho, 

informem - via contato remoto (e-mail, telefone, WhatsApp, etc.) - aos acusados 

beneficiados com a medida sobre a desnecessidade de se deslocarem ao Fórum durante o 

período da suspensão. 

b) Expedição de ofício aos órgãos jurisdicionais respectivos requerendo 

sejam revogadas, de ofício, as medidas cautelares de monitoramento eletrônico que já 

perdurem por tempo razoável, com mostras de que o monitorado vem cumprindo 

satisfatoriamente a medida, inclusive como forma de disponibilizar os equipamentos, ante 

seu limitadíssimo número, com adoção das mesmas medidas da alínea anterior quanto às 

providências de comunicação, orientando a pessoa monitorada a comparecer à Central de 

Penas e Medidas Alternativas – SEJUS (e-mail: penasalternativasthe@sejus.pi.gov.br) para 

a retirada do dispositivo. 

 

III - Enfrentamento coletivo, em regime de esforço concentrado, das 

situações de acúmulo anormal de trabalho a cargo dos órgãos de atuação, ante o 

excepcional aumento da demanda verificado já há algum tempo, com adoção imediata das 

seguintes ações: 

 

a) Levantamento imediato, por cada um dos órgãos de atuação, do 

acervo de processos dos órgãos jurisdicionais em que atuam, se possível com a informação 

do percentual aproximado deles em que há atuação da Defensoria Pública do Estado, de 

modo a orientar a divisão de tarefas constante da presente diretriz; 

 

b) Expedição de ofício requerendo aos juízos respectivos que, durante o 

período de regime especial de trabalho, todo o fluxo de atos ordinatórios de 

impulsionamento dos processos que se mostrem urgentes, especialmente carga de autos, 

mailto:penasalternativasthe@sejus.pi.gov.br
mailto:penasalternativasthe@sejus.pi.gov.br
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seja realizada integralmente por meio eletrônico, nos termos do art. 6º da Portaria nº 

1020/2020, e de modo que as partes tenham acesso a todo o material necessário à 

fundamentação de suas manifestações, especialmente mídias com depoimentos e outros 

elementos de informação colhidos na fase de investigação, material das audiências de 

instrução e julgamento e demais provas, como forma de dispensar, ao máximo, a 

circulação e o contato físico entre as pessoas, cumprindo com o rigor exigido pela 

gravidade do problema enfrentado as determinações das autoridades sanitárias e de saúde. 

 

c) Distribuição de tarefas entre todas as Defensoras e Defensores 

Públicos vinculados a esta Diretoria, independentemente de suas atribuições de origem, 

nos termos da Portaria DCDP nº 039/2020, de modo a corrigir distorções que certamente 

ocorrerão, ante as prioridades estabelecidas neste ato, bem como em razão das diferenças 

no serviço dos órgãos jurisdicionais, inclusive quanto à carga de processos à instituição 

durante o período de suspensão dos prazos processuais; 

 

d) Dedicação de especial atenção aos órgãos com atuação nas varas que 

contam com juízes auxiliares, desde que comprovada, por qualquer meio hábil, a situação 

de estrangulamento. 

 

Art. 3º São metas prioritárias do presente Plano Emergencial de Ação, 

sem prejuízo de outras que vierem a ser fixadas posteriormente: 

 

I - Reanálise da situação de todos os presos provisórios, até o dia 

17.04.2020, com a devida fundamentação em caso de não ser formulado pleito de liberdade 

ou de aplicação de medida cautelar alternativa, especialmente ante a gravidade extrema e 

excepcionalidade da situação enfrentada; 

 

II - Reanálise da situação de todos os apenados – com trânsito em 

julgado ou não da sentença condenatória, cujos processos tramitam na 2ª Vara Criminal da 
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Comarca de Teresina (Vara das Execuções Penais), até o dia 24.04.2020, de modo a que 

seja considerada, em todos eles, a possibilidade de adoção de medidas aptas a cumprirem 

as recomendações das autoridades de saúde, no sentido do isolamento social e de evitar 

aglomerações, especialmente em ambientes propícios à propagação do vírus, como é o 

caso de estabelecimentos penais com população carcerária acima da permitida.  

Art. 4º. A forma de distribuição de tarefas durante o período de 

vigência do regime especial de trabalho e do presente Plano Emergencial de Ação será 

definida em reunião, por meio de suporte tecnológico que dispense a presença física, com 

todas as Defensoras e Defensores Públicos vinculados a esta Diretoria, de modo a 

equacionar possíveis distorções, tendo no princípio da isonomia e na regra da equidade 

seus vetores fundamentais. 

Art. 5º. Cada órgão de atuação será responsável pela organização e 

monitoramento de todas as tarefas desenvolvidas durante o período pelo qual perdurar o 

regime especial de trabalho, coordenando-as e exigindo seu registro em planilha 

especialmente desenvolvida para isso, a fim de facilitar a consolidação dos dados e a 

prestação de contas à sociedade quanto à plena continuidade das atividades da Defensoria 

Pública do Estado no período. 

Parágrafo único. Os relatórios referidos no caput deverão ser 

encaminhados quinzenalmente, por meio eletrônico, à Diretoria Criminal, para fins de 

supervisão do trabalho, especialmente o controle das metas estabelecidas e o 

equacionamento das distorções observadas. 

Art. 6º. No monitoramento das atividades desenvolvidas, as Defensoras 

e Defensores Públicos dedicarão especial atenção aos pedidos formulados em favor de 

assistidos presos, provisórios ou apenados, tendo em vista o risco absolutamente agravado 

a que está submetido este público, ante os efeitos previsivelmente catastróficos da entrada 

do COVID-19 no sistema prisional. 

Art. 7º. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Criminal e 

Coordenação das Defensorias Públicas do Sistema Prisional. 
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Art. 8º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no sítio 

eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Piauí, considerada emergência da situação, 

com efeitos retroativos à data do início do regime especial de trabalho.  

Teresina-PI, 13 de abril de 2020. 

  

 

 

Dárcio Rufino de Holanda 

 Diretor Criminal da Defensoria Pública do Estado do Piauí  
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