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PORTARIA CONJUNTA GDPG/CG Nº 010/2020 
 

 
Estabelece no âmbito da Defensoria Pública do Estado do 
Piauí medidas para o retorno gradual dos serviços 
presenciais, observadas as medidas de prevenção ao contágio 
pelo novo Coronavírus (COVID19), e dá outras providências. 

 
 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das suas 
atribuições legais, que lhe confere o art. 13, inciso XII da Lei Complementar Estadual nº 059, 
de 30 de novembro de 2005 e art. 8º, inciso XIII, art. 97-A, incisos II, III e VI, todos da Lei 
Complementar Federal de nº 80/1994, e a CORREGEDORA-GERAL DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, insertas no art. 105, 
inciso IX, da Lei Complementar Federal nº 80/94, 

 
CONSIDERANDO a declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 

estado de pandemia em relação ao novo Coronavírus (COVID 19), declarado no dia 11 de 
março de 2020; 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas preventivas no âmbito 
da Defensoria Pública do Piauí, seguindo orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria 
Estadual de Saúde; 

CONSIDERANDO a necessidade de se evitar aglomerações e eventual 
transmissão durante o atendimento ao público, tendo em vista que a Defensoria Pública do 
Estado do Piauí atende diariamente centenas de pessoas; 

CONSIDERANDO a definição de grupo de risco para o COVID-19, com 
aumento da taxa de mortalidade em idosos e pessoas com doenças crônicas; 

CONSIDERANDO a necessidade de manter os serviços da Defensoria Pública 
do Estado e de reduzir as possibilidades de transmissão do novo Coronavírus causador da 
COVID-19; 

CONSIDERANDO os recursos de tecnologia da informação e a possibilidade de 
realização de atividades laborais em regime de trabalho remoto; 

CONSIDERANDO as regras sanitárias e de isolamento estabelecidas pelo 
Governo do Estado do Piauí e pelos municípios; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 19.085, de 07 de julho de 2020, editado pelo 
Governador do Estado, que aprova o calendário de retomada gradual das atividades 
econômicas e sociais em que ficou estabelecido, nos termos do Anexo Único, Grupo II, item 
1.2, que a administração pública poderá retornar às atividades presenciais a partir de 10 de 
agosto de 2020, 

 
 
RESOLVEM: 
 

 
CAPÍTULO I 

DO PLANO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO SERVIÇO PÚBLICO DEFENSORIAL 
 



 

Rua Jaicós n° 1435 – Bairro: Ilhotas CEP: 64.014-060 – Teresina – PI 
defensoriapublica@defensoria.pi.def.br | www.defensoria.pi.def.br | (86) 3233-3177 

Art. 1º Aprovar o Plano de Gestão Estratégica do Serviço Público Defensorial no 
contexto da Pandemia da Covid-19, elaborado e apresentado pela Subdefensoria Pública 
Geral, Diretoria Administrativa e a Coordenação de Planejamento desta Instituição, conforme 
Processo Administrativo nº 0851/2020, e publicado na página Institucional da Defensoria 
Pública, parte integrante desta Portaria. 

 
CAPÍTULO II 

DO RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL 
 
Art. 2º As atividades presenciais da Defensoria Pública do Estado do Piauí 

retornarão de forma gradual a partir do dia 10 de agosto de 2020, inicialmente com 50% 
(cinquenta por cento) do efetivo de cada Defensoria Pública ou órgão administrativo, podendo 
ser estabelecido rodízio entre Defensores Públicos, servidores, terceirizados e estagiários que 
não integram o grupo de risco ou que não residam com pessoas desse grupo. 

 
§ 1º As escalas de revezamento de equipes serão organizadas pelos Defensores 

Públicos em atuação no órgão defensorial, e as chefias imediatas dos órgãos administrativos, e 
deverão ser apresentadas às respectivas Diretorias, levando em conta a quantidade de 
profissionais e o fluxo de pessoas em cada prédio, com limitação da quantidade de servidores, 
estagiários e empregados terceirizados em atividade presencial, organizando-se equipes para 
alternância de períodos de trabalho remoto e presencial. 

 
§ 2º Os Defensores Públicos que trabalham em órgãos que dividem a mesma sede 

física com outros órgãos defensoriais poderão estabelecer em conjunto uma escala de trabalho 
presencial, a ser comunicada à Defensoria Geral, observando-se o limite máximo de 50% de 
todas as pessoas trabalhando presencialmente em cada dia. 
 

§ 3º Os órgãos que não dividem espaço físico deverão respeitar o limite máximo 
de 50% de pessoas trabalhando presencialmente em cada dia, havendo a presença, ao menos, 
de um defensor público ou um servidor. 
 

§ 4º Havendo necessidade de atendimento presencial, se a equipe do órgão não 
estiver trabalhando presencialmente, caberá a quem estiver no local, segundo a escala 
conjunta apresentada, prestar o primeiro atendimento e encaminhar o caso ao defensor público 
com atribuição para adoção das medidas pertinentes, nos casos excepcionais que não 
comportar atendimento remoto. 

 
§ 5º As escalas de revezamento das Defensorias Públicas deverão ser apresentadas 

eletronicamente pela respectiva Diretoria até o dia 03 de agosto de 2020, juntamente com o 
plano de trabalho remoto de pessoal de cada órgão defensorial, que será submetido ao 
Defensor Público Geral para fins de aprovação.   

 
§ 6º O retorno ao trabalho presencial a que se refere o caput será reavaliado a cada 

30 (trinta) dias, ou a qualquer tempo, a critério do Defensor Público Geral, com possibilidade 
de prorrogação ou retorno às medidas restritivas anteriormente adotadas, em atenção às 
recomendações de saúde pública no combate à pandemia do novo Coronavírus. 

 
§ 7º Constatada a existência de situações que inviabilizem o restabelecimento das 

atividades presenciais em alguma Defensoria Pública ou órgão administrativo, face às 
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exigências de cumprimento das condições sanitárias e de atendimento à saúde pública 
estabelecidas pelo Município, deverá o Diretor respectivo compilar todas as informações das 
Defensorias a ele vinculadas, encaminhando relatório ao Defensor Público Geral e à 
Corregedoria Geral da Instituição, para a adoção das providências pertinentes. 

 
 

CAPÍTULO III 
DO TRABALHO REMOTO 

 
Art. 3º. Os Defensores Públicos, servidores, empregados terceirizados e 

estagiários que se inserirem no grupo de risco ou que residam com pessoas desse grupo, bem 
como aqueles que não forem escalados para o retorno ao trabalho presencial, deverão 
permanecer em regime especial de trabalho remoto. 

 
§ 1º Consideram-se pessoas integrantes do grupo de risco:  
a) Idade igual ou superior a 60 anos;  
b) Cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca, cardiopatia 

isquêmica);  
c) Pneumopatias graves ou descompensadas (asma moderada/grave, DPOC);  
d) Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); 
e) Diabetes mellitus, conforme juízo clínico;  
f) Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;  
g) Mulheres grávidas e puérperas;  
h) Pessoas com deficiências cognitivas e/ou físicas;  
i) Estados de imunocomprometimento, devido ao uso de medicamentos ou 

doenças, incluindo os portadores de HIV/AIDS e neoplasias;  
j) Doenças neurológicas;  
k) Hipertensão grave; 
l) Outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do 

estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, 
doenças renais, obesidade móbida e coinfecções. 

 
§ 2º A averiguação de todas as condições para inserção no grupo das pessoas 

referidas no caput, à exceção da etária, dependerá de comprovação por atestado médico e 
documentos comprobatórios, mediante requerimento administrativo dirigido ao Defensor 
Público Geral, obrigatoriamente através do formulário eletrônico constante na página 
institucional. 
 

§ 3º A Defensoria Pública Geral analisará hipóteses justificantes da inclusão em 
trabalho remoto das pessoas não incluídas no caput, mediante requerimento fundamentado da 
pessoa interessada e oitiva da Diretoria respectiva e da Corregedoria.  
 

§ 4º Em situações excepcionais, caso seja comprovadamente indispensável a 
presença física dos Defensores Públicos, servidores e empregados terceirizados e estagiários 
pertencentes ao grupo de risco, devido à natureza do serviço prestado ou à falta de condições 
de trabalho remoto, deve ser priorizado o trabalho interno, em local reservado, mantendo 
locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar condicionado limpos, mantendo-se 
pelo menos uma janela externa aberta ou qualquer outra abertura, contribuindo para a 
renovação de ar. 
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§ 5º O retorno ao trabalho presencial das pessoas que compõem o grupo de risco 

ou que residam com pessoas desse grupo deve ocorrer de forma gradual, mediante deliberação 
do Defensor Público Geral, observadas as orientações do Governo do Estado, Municípios e 
das autoridades de saúde federal, estadual e municipais. 

 
Art. 4º O regime especial de trabalho remoto consistirá no exercício das atividades 

funcionais durante o horário de expediente e será cumprido nos dias e horários estabelecidos 
na Portaria GDPG nº 035/2016, devendo o profissional se manter disponível ao acesso via 
internet, telefone, WhatsApp, email, aplicativos de vídeo chamadas e demais mecanismos de 
comunicação disponíveis, bem como para uso dos Sistemas SOLAR, PJe, SEEU, THEMIS, e-
TJ e PROJUDI.  

 
§ 1º O Defensor Público em atuação no órgão defensorial ou a chefia imediata dos 

órgãos administrativos distribuirá as atividades entre os membros da equipe em regime 
especial de trabalho remoto, atribuindo e monitoramento as metas de produtividade de 
servidores, comissionados e estagiários. 

 
§ 2º Os profissionais do grupo de risco ou aqueles que residam com pessoas desse 

grupo, bem como aqueles que não forem escalados para o retorno ao trabalho presencial 
devem dispor de todo aparato necessário próprio para desempenhar suas atribuições em 
regime remoto, salvo situações excepcionais a serem decididas pelo Defensor Público Geral. 

 
§ 3º Constituem deveres dos Defensores Públicos, servidores, empregados 

terceirizados e estagiários em regime de trabalho remoto: 
 
a) atender às convocações para comparecimento às dependências da Defensoria 

Pública, sempre que houver necessidade da unidade e/ou interesse da Administração, de modo 
a proporcionar acompanhamento dos trabalhos e a obtenção de outras informações; 

b) manter telefones de contato permanentemente atualizados e ativos nos dias 
úteis; 

c) consultar diariamente a sua caixa postal individual de correio eletrônico 
institucional;  

d) manter seu superior hierárquico informado, por meio de mensagem dirigida à 
caixa postal individual de correio eletrônico, acerca da evolução do trabalho, bem como 
indicar eventual dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar o seu 
andamento;  

e) cumprir rigorosamente as metas de desempenho pactuadas com a chefia 
imediata. 

 
CAPÍTULO IV 

DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 
 
Art. 5º Os atendimentos aos usuários da Defensoria Pública serão realizados 

prioritariamente de forma remota, através de telefones institucionais, WhatsApp, e-mail, 
aplicativos de videochamada e outros meios remotos que venham a ser disponibilizados pela 
instituição, que serão informados no local de atendimento e amplamente divulgados no sítio 
eletrônico e redes sociais da instituição. 
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Art. 6º Os atendimentos aos usuários da Defensoria Pública de forma presencial 
serão retomados gradativamente, observadas as condições de cada órgão de atuação, bem 
como as orientações do Governo do Estado, Municípios e das autoridades de saúde federal, 
estadual e municipais.  

 
§ 1º Excepcionalmente, os atendimentos presenciais serão realizados somente 

quando não for possível o atendimento remoto, como nos casos em que o usuário do serviço 
defensorial não disponha de acesso a telefone, computador e internet, ou situações graves, 
urgentes e de risco de perecimento de direito, avaliadas pelo Defensor Público com atribuição 
para atuar em cada caso. 

 
§2º Os atendimentos presenciais serão obrigatoriamente precedidos de 

agendamento no Sistema SOLAR, indicando a natureza do atendimento como “presencial”, 
com horário de atendimento das 09:00h às 12:00h, limitados a 3 (três) atendimentos diários, 
com intervalos 10 minutos entre cada atendimento. 

 
§3º No âmbito das Defensorias Regionais, as etapas de retomada dos 

atendimentos presenciais devem observar normas de cada município, respeitando as 
características regionais e locais da evolução do combate à pandemia do novo Coronavírus. 

 
Art. 7º O atendimento defensorial às pessoas recolhidas em estabelecimentos 

prisionais, de cumprimento de medida socioeducativa ou abrigo deve ocorrer prioritariamente 
de forma remota, devendo o atendimento presencial ser realizado somente em hipóteses 
excepcionais, de ocorrência de tortura, maus tratos ou risco à vida e à saúde, ou outras formas 
de tratamento cruel, desumano ou degradante, com estrita observância do protocolo sanitário 
previsto nesta Portaria. 

 
 

CAPÍTULO V 
DA PARTICIPAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS EM AUDIÊNCIAS E SESSÕES 

DE JULGAMENTO PRESENCIAIS 
 
Art. 8º No caso em que o Defensor Público estiver em regime especial de trabalho 

remoto e for intimado para a realização de audiências, sessões de julgamento do Tribunal de 
Justiça e das Turmas Recursais, de forma presencial, deverá requerer ao Juízo a sua 
participação por meio eletrônico. 

 
§ 1º Verificando o Defensor Público a impossibilidade de sua participação por 

meio eletrônico, após negativa de requerimento apresentado ao Juízo, deverá ser feita 
comunicação à respectiva Diretoria para a designação de substituto, a quem caberá a 
realização do ato. 

 
§ 2º Em caso de impossibilidade de participação dos Defensores Públicos 

substitutos, fica delegada a atribuição ao respectivo Diretor para a designação extraordinária 
de outro Defensor Público para a prática do ato processual.   

 
§ 3º As Sessões presenciais de julgamento do Tribunal do Júri não poderão ser 

objeto do requerimento de participação no ato por meio eletrônico, devendo o Defensor 
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Público que se encontrar em regime especial de trabalho remoto e for intimado para o ato, 
observar o regramento previsto nos parágrafos anteriores.  

 
Art. 9º São condições para participação do membro da Defensoria Pública em 

audiências, sessões de julgamento do Tribunal de Justiça, das Turmas Recursais e sessões do 
de julgamento do Tribunal do Júri, realizadas de forma presencial, a observância de 
distanciamento adequado, o limite máximo de pessoas no mesmo ambiente de acordo com 
suas dimensões e o uso de máscaras por todos os participantes do ato. 

 
§1º Na hipótese da não verificação das condições a que se refere o caput, o 

Defensor Público poderá apresentar recusa a participar do ato processual, devendo informar 
imediatamente ao juízo as razões da sua recusa, comunicando em seguida o fato à 
Corregedoria Geral da Defensoria Pública, com a documentação pertinente.  

 
 
§ 2º Nas Defensorias Públicas Regionais que funcionam com apenas um Defensor 

Público, caso haja necessidade de comparecimento à audiência presencial de Defensor 
Público do grupo de risco ou que resida com pessoas desse grupo, deve ser pleiteada a 
participação nas audiências presenciais por via remota, haja vista a impossibilidade de 
designação de substituto nessa hipótese.   

 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 10. A Defensoria Pública do Estado passa a adotar o Decreto Estadual nº 

19.040, de 19 de junho de 2020, expedido pelo Governo do Estado do Piauí, que aprovou o 
Protocolo Geral de Recomendações Higienicossanitárias com enfoque ocupacional frente à 
Pandemia no Estado do Piauí. 

 
Art. 11. O uso de máscara é obrigatório para o acesso e a permanência nos prédios 

da Defensoria Pública do Estado, de acordo com as orientações da Organização Mundial de 
Saúde, conforme o DECRETO Nº 18.947, DE 22 de abril de 2020, do Governador do Estado 
do Piauí. 

Parágrafo único. O uso de máscaras e faceshields é obrigatório para todos os 
Defensores, servidores, terceirizados e estagiários durante o atendimento presencial. 

 
Art. 12. O acesso aos prédios da Defensoria Pública do Estado deverá ser 

precedido de descontaminação de mãos, com utilização de álcool 70%, de aferição de 
temperatura corporal de todos os Defensores Públicos, servidores, empregados terceirizados, 
estagiários e prestadores de serviço, bem como de visitantes externos, sendo vedada a entrada 
de pessoa com temperatura superior a 37,8º C. 

 
Parágrafo único. Os Defensores Públicos, servidores, empregados terceirizados, 

estagiários que apresentarem alteração de temperatura corporal deverão ser formalmente 
notificados para procurar os serviços de saúde UBS, UPA ou Aplicativo mantido pela 
SESAPI: Monitora COVID-19 por meio do link 
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.novetech.monitoracorona, a fim de 

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.novetech.monitoracorona
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investigar a causa do sintoma, e uma vez recebido o diagnóstico de Covid-19, devem ser 
adotadas as providências previstas nos artigos 20 a 22 desta Portaria. 

 
Art. 13. É vedado o agrupamento de pessoas em qualquer dependência dos 

prédios da Defensoria Pública do Estado, devendo ser respeitado o distanciamento 
estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. 

 
Parágrafo único. Em cada Defensoria Pública, o chefe imediato será responsável 

pelo cumprimento do distanciamento estabelecido pela OMS. 
 
Art. 14. Durante todo o período de vigência do estado da pandemia, a utilização 

de elevadores é restrita a idosos, gestantes e pessoas com dificuldade de locomoção, devendo 
o referido aparelho ser operado por uma única pessoa a cada deslocamento, sendo admitida a 
entrada de um único acompanhante, quando imprescindível para a segurança do usuário. 

 
Art. 15. A Diretoria Administrativa deverá providenciar o maior fluxo de limpeza 

dos prédios da Defensoria Pública, elaborando plano de limpeza e desinfecção, bem como 
promoverá treinamento dos servidores/terceirizados com essa atribuição. 

 
Art. 16. As janelas ou entradas de ventilação deverão permanecer abertas durante 

todo o período de funcionamento dos prédios da Defensoria Pública. 
 
Art. 17. É vedada a realização de reuniões presenciais e eventos que importem em 

aglomeração nos prédios da Defensoria Pública enquanto durarem os efeitos da Pandemia, 
ficando proibida a cessão dos auditórios. 

 
Parágrafo único. A realização de eventos coletivos, seminários, palestras, reuniões 

de trabalho, bem como as ações dos projetos da Defensoria Pública que envolvam educação 
em direitos poderá ocorrer por meio eletrônico. 

 
Art. 18. É vedada a realização de viagens não essenciais enquanto durarem os 

efeitos da Pandemia. 
 
Art. 19. O ponto eletrônico fica dispensado até o retorno integral das atividades, 

devendo o Defensor Público ou a chefia administrativa fiscalizar o cumprimento das metas da 
unidade, comunicando à Diretoria Administrativa os casos em que verificar ausência de 
produtividade de determinado servidor lotado em sua unidade. 

 
Art. 20. É obrigatória a comunicação imediata do diagnóstico de Covid-19 às 

autoridades de saúde pública, devendo o Defensor Público, servidor, empregado terceirizado e 
estagiário comunicar esta informação à Diretoria Administrativa da Defensoria Publica, que 
deverá inventariar e acompanhar o caso, resguardado o direito à intimidade do paciente. 

 
Art. 21. Devem permanecer em isolamento domiciliar por no mínimo 7 (sete) dias 

os Defensores Públicos, servidores, empregados terceirizados e estagiários logo que surgirem 
os primeiros sinais ou sintomas da Covid-19, devendo apresentar atestado médico até 5 
(cinco) dias úteis após o retorno a suas atividades.  
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Art. 22. Será realizado o monitoramento da saúde do Defensor Público, servidor, 
empregado terceirizado e estagiário que tiver contato próximo com outra pessoa que tenha 
adquirido a COVID-19, para fins de prevenção e controle da disseminação do Novo 
Coronavirus.  

 
Parágrafo único. Considera-se contato próximo a situação em que a pessoa esteja 

sem máscara, a menos de 2 (dois) metros de distância da outra e pelo menos com 15 minutos 
de exposição, desrespeitando as recomendações sanitárias. 

 
Art. 23. Os Defensores Públicos, servidores, empregados terceirizados e 

estagiários devem adotar as seguintes precauções específicas como forma de prevenção da 
Covid-19:  

 
I) Utilização obrigatória de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como 
máscaras e face shields, adequados para a atividade exercida;  
II) Utilização de álcool sob as formas gel ou solução a 70% para higiene das 
mãos, que será disponibilizado pela Defensoria Pública; 
III) O uso de aparelhos celulares deve ser feito de forma bastante criteriosa e com 
higienização frequente das mãos e do aparelho; 
IV) Deve ser evitado o contato próximo, mantendo distanciamento de 1 (metro) 
de distância de outras pessoas; 
V) Priorizar a ventilação natural nos locais de trabalho, sempre que possível, 
deixando portas e janelas abertas, evitando-se o uso de sistema de ar 
condicionado. 
 
Art. 24. A Defensoria Pública deve adotar as seguintes precauções específicas 

como forma de prevenção da Covid-19:  
 
I) Fornecer em quantidade suficiente os Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs) e álcool sob as formas gel ou solução a 70% para higiene das mãos 
II) Priorizará reuniões à distância por meio de videoconferência; 
III) Caso não seja possível a reunião por vídeo chamada, esta deve ocorrer 
preferencialmente ao ar livre ou em locais arejados e com ventilação natural; 
IV) Desativar os bebedouros coletivos com bico injetor e do relógio de ponto dos 
servidores e estagiários. 
 
Art. 25. A Defensoria Pública deve adotar ainda os seguintes procedimentos 

relativos à limpeza e desinfecção de superfície e ambientes: 
 
I) Treinamento específico para os colaboradores sobre os procedimentos de 
limpeza adequados; 
II) A utilização somente de produtos de limpeza regularizados pela ANVISA; 
III) Serão utilizados desinfetantes com potencial para desinfecção de superfícies; 
IV) Será realizada a higienização frequente das superfícies mais tocadas 
(maçanetas, torneiras, corrimãos, aparelhos de telefone fixo, celulares, mesas 
etc.); 
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V) Sistematização da limpeza geral (pisos, paredes, forros, portas, janelas, etc.); 
VI) Intensificação da higienização dos banheiros, especialmente, dos sanitários. 
 
Art. 26. A atividade meio da Defensoria Pública do Estado do Piauí deve ocorrer 

prioritariamente por processamento eletrônico de todos os processos administrativos. 
 
Art. 27. Os processos administrativos que tramitem em meio físico terão os prazos 

processuais retomados a partir do dia 10 de agosto de 2020.  
 
Art. 28. A Diretoria Administrativa deverá notificar as empresas contratadas para 

prestação de serviços de mão de obra terceirizada do teor da presente Portaria, para adoção 
das medidas pertinentes ao seu cumprimento. 

 
Art. 29.  Os casos omissos serão decididos pelo Defensor Público Geral, 

observadas as diretrizes do Plano de Gestão Estratégica do Serviço Público Defensorial no 
contexto da Pandemia da Covid-19. 

 
Art. 30. Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 
 
CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL, em Teresina-PI, 21 de julho de 

2020. 
 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral do Estado do Piauí 
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