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1. INTRODUÇÃO 
 
A Defensoria Pública é instituição permanente, 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, aos              
necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.  
 
A Instituição tem como Missão garantir às pessoas vulneráveis assistência jurídica integral            
e gratuita, judicial e extrajudicial, nos âmbitos individual e coletivo, assegurando os seus             
direitos humanos.  
 
A Visão institucional consiste em contribuir para a transformação social, através da            
ampliação do atendimento e da consolidação do modelo público de assistência jurídica, com             
a afirmação da Defensoria como Instituição autônoma e indispensável ao acesso à Justiça.             
Realizar a Missão e alcançar a Visão acima descritas, em tempos de Pandemia decorrente              
da Covid-19, exigem a superação de inúmeros desafios.  
 
O modelo constitucional de Defensoria Pública não se altera em virtude da Pandemia da              
COVID-19. A doença causada pelo Novo Coronavírus não tem força para alterar a Visão e a                
Missão Institucional.  
 
Entretanto, a doença global exige a (re)modelação da prestação do serviço público            
oferecido pela DPE-PI. As atividades da Instituição após o período de confinamento devem             
ser realizadas a partir de um plano de governança que permita o retorno gradual à               
regularidade presencial dos serviços públicos defensoriais e a preservação da saúde/vida           
de todos os envolvidos nas atividades da Defensoria Pública estadual.  
 
A Defensoria Pública do Estado do Piauí, agindo de forma rápida, na defesa de seus               
membros, colaboradores, assistidos e da sociedade em geral, iniciou a adoção de medidas             
urgentes, promovendo uma adequação de sua estratégia de atuação face a esse novo             
cenário, definindo para tanto, várias medidas para defender todos os envolvidos no serviço             
público defensorial dos impactos da pandemia.  
 
Além disso, a Instituição elaborou um Projeto coordenado pela SubDefensoria Geral e            
Diretoria Administrativa que culminou com o Plano ora apresentado, e que está destinado a              
propor diretrizes higienicossanitárias, bem como um modelo de gestão estratégica do           
serviço público (área meio e área fim) na Defensoria Pública do Piauí.  
 
O intuito é mostrar as soluções e orientações, bem como auxiliar a gestão superior nas               
escolhas adequadas para um responsável retorno às atividades de forma a salvaguardar as             
vidas de seus membros, colaboradores e dos usuários que procuram a assistência jurídica             
da instituição.  
 



Foram apontados e analisados os potenciais riscos e, a seguir, elaborado um planejamento             
de ações que mitiguem tais riscos, notadamente aqueles associados à atividade finalística e             
à área meio da Defensoria Pública estadual. 
 
Os riscos higienicossanitários e as respectivas ações de combate a eles relacionadas foram             
avaliados a partir das diretrizes propostas pela OMS, Ministério da Saúde e especialmente             
pelo Poder Executivo Estadual no Decreto 19.040, de junho de 2020, o qual estabeleceu              
orientações a partir de estudo conjunto da Secretaria de Estado da Saúde do             
Piauí/Superintendência de Atenção Primária à Saúde e Municípios/Diretoria de Vigilância          
Sanitária Estadual/Fundação Municipal de Saúde de Teresina/Gerência de Vigilância         
Sanitária, que elaboraram Protocolo Geral, submetido à consulta pública e aprovado pelo            
Comitê de Operações Emergenciais – COE – e pelo o Comitê Técnico de Monitoramento do               
Pacto Pela Retomada Organizada no Piauí Covid-19 – COMITÊ PRO PIAUÍ. 
 
O Plano estrutura-se a partir das seguintes dimensões:  
 
- Gestão estratégica dos riscos higienicossanitários;  
- Gestão estratégica da Atividade Meio;  
- Gestão estratégica da Atividade Finalística.  
 
As dimensões e respectivas ações não se excluem. Serão abordadas em tópicos distintos,             
mas evidente que estão inter relacionadas. Assim, o Plano se relaciona aos aspectos da              
saúde pública e volta os olhos para a atividade essencial prestada pela Defensoria Pública              
do Piauí.  
 
O Plano destina-se - dentro das dimensões e dos parâmetros acima destacados - a apontar               
diretrizes seguras para a tomada de decisões mais acertadas e consentâneas com a             
Missão e a Visão da Defensoria Pública do Piauí.  
 
O Plano tem como principais objetivos: (a) Sistematizar a estratégia da Instituição para             
diminuir os impactos causados pela Covid-19, nas atividades meio e finalística;e (b) ser um              
instrumento de comunicação efetiva e transparente das ações e resultados produzidos pela            
DPE-PI, no contexto dos riscos decorrentes da Covid-19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. GESTÃO ESTRATÉGICA DOS RISCOS HIGIENICOSSANITÁRIOS  
 
A Defensoria Pública estadual deve pautar sua ação estratégica em relação aos riscos             
higienicossanitários obedecendo às diretrizes técnicas expostas pela OMS, governo federal          
e governo estadual. 
 
Vários Decretos federais e estaduais detalham a forma adequada de enfrentamento dos            
riscos à saúde. Sabe-se da necessidade de observar as especificidades regionais e locais             
quanto às questões técnicas associadas à Covid-19.  
 
Por isso, o presente Plano seguirá com maiores detalhes o exposto no Decreto 19.040 de               
junho de 2020, o qual aprova o Protocolo Geral de Recomendações Higienicossanitárias            
com enfoque ocupacional frente à Pandemia no estado do Piauí, o qual segue (conforme              
disposição nele contida) as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS),           
Ministério da Saúde (MS), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Secretaria de            
Estado da Saúde do Piauí (SESAPI), Fundação Municipal de Saúde de Teresina (FMS) e              
Secretarias Municipais de Saúde (SMS). . 
 
O Decreto informa que ele deve servir de “parâmetro para as atividades econômicas             
essenciais e não essenciais, em face da flexibilização do isolamento social para reabertura             
gradativa das empresas/estabelecimentos”.  
 
Atenta aos aspectos técnicos expostos no documento estadual, no contexto          
higienicossanitário a Defensoria estadual deve gerir os riscos com fundamento nas           
seguintes etapas e diretrizes: 
 
GRUPO DE RISCO 
 
Os Defensores, servidores, terceirizados e estagiários que se inserem no grupo de risco             1

devem permanecer na própria residência para realização de trabalho em domicílio/remoto,           
retornando de forma gradativa até que o quadro epidemiológico seja favorável, o qual será              
objeto de avaliação a cada 30 dias, ou a critério do Defensor Público Geral. 
 
Aos Defensores, servidores, terceirizados e estagiários que residam com pessoas do grupo            
de risco, a critério do Defensor Público Geral, avaliado caso a caso, será assegurada a               
possibilidade de realização de serviço em regime de home office. 
 
Em situações excepcionais, caso seja comprovadamente indispensável a presença física          
do(a) Defensor(a), servidores, terceirizados pertencentes ao grupo de risco, deve ser           
priorizado trabalho interno, em local reservado, mantendo locais de circulação e áreas            

1 Idade igual ou superior a 60 anos; Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca,              
cardiopatia isquêmica); Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC);         
Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); Diabetes mellitus, conforme juízo               
clínico; Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; Gestação e Puerpério;           
Pessoas com deficiências cognitivas físicas; Estados de imunocomprometimento, devido ao uso de            
medicamentos ou doenças, incluindo os portadores de HIV/AIDS e neoplasias; Doenças           
neurológicas; de acordo com o Ministério da Saúde. 



comuns com os sistemas de ar condicionado limpos (filtros e dutos) e, obrigatoriamente,             
manter pelo menos uma janela externa aberta ou qualquer outra abertura, contribuindo para             
a renovação de ar. 
 
O retorno ao trabalho presencial de forma gradual das pessoas que compõem o grupo de               
risco deve ocorrer conforme as deliberações do Governo do Estado/Municípios e das            
autoridades de saúde federal, estadual e municipais e sempre a critério do Defensor Público              
Geral, o qual estabelecerá a data na qual tal retorno acontecerá. 
 
AFASTAMENTO 
 
Devem permanecer em quarentena (isolamento domiciliar de 7 dias) os Defensores,           
servidores, terceirizados e estagiários logo que surgirem os primeiros sinais ou sintomas de             
síndromes gripais (coriza, tosse seca, dor de garganta), mialgia, diarreia, cefaleia, perda            
parcial ou total de olfato ou paladar, podendo esse prazo ser estendido conforme evolução              
dos sintomas e, sempre, a critério do Defensor Público Geral. 
 
Será realizado o monitoramento da saúde do Defensor, servidor, terceirizado e estagiário            
que tiver contato próximo com outra pessoa que tenha adquirido a COVID-19. Conforme             
OMS o contato próximo ocorre em situação que a pessoa esteja sem máscara, a menos de                
2 metros de distância da outra e pelo menos com 15 minutos de exposição, desrespeitando               
as recomendações sanitárias. 
 
SERVIÇO DE SAÚDE 
 
Apresentando os sintomas, os Defensores, servidores, terceirizados e estagiários serão          
orientados a procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS), conforme disponibilizadas em            
cada município para atendimento da COVID-19; ou em caso de quadro moderado a grave,              
procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após avaliação, o profissional de            
saúde vai identificar a necessidade ou não de se realizar o teste (teste rápido ou RT-PCR)                
para a doença. 
 
ORIENTAÇÃO  
 
Os Defensores, servidores, terceirizados e estagiários serão orientados sobre o          
SARS-CoV-2 (COVID-19), através de informações sobre origem, sintomas, prevenção e          
transmissão, assim como, treinados em relação ao controle da aglomeração e fluxo de             
pessoas, procedimentos de limpeza e desinfecção de superfícies e ambientes. 
 
JORNADA DE TRABALHO 
 
A jornada de trabalho dos servidores, terceirizados e estagiários será flexibilizada, por ato             
exclusivo do Defensor Público Geral, e serão adotados sistemas de escalas mínimas e             
alterações de jornadas, visando reduzir a proximidade entre os colaboradores, inclusive           
durante o percurso casa-trabalho em transporte público ou prestado pela própria           
Defensoria. 



 
MEDIDAS INFORMATIVAS 
 
Serão incluídos alertas visuais e outros meios de comunicação na entrada dos serviços e              
em locais estratégicos.  
 
Os Defensores, servidores, terceirizados, estagiários e o público de assistidos da Instituição            
serão ser orientados sobre a COVID-19, acerca do que é a doença, qual é o agente                
transmissor, modo de transmissão, sintomas e medidas de prevenção destinadas a evitar a             
disseminação da doença, que devem ser seguidas dentro e fora do ambiente de trabalho. 
 
Serão fixados informativos em locais visíveis (cartazes, placas, pôsteres, totens, etc.), assim            
como, mensagens de textos ou sonoras (áudio) ou audiovisuais (vídeos), como também            
letreiros de led, etc.) acerca das medidas a serem adotadas pelos Defensores, servidores,             
terceirizados, estagiários e o público de assistidos visando à sua proteção individual. 
 
Todas as informações disponíveis sobre as medidas preventivas contra o Novo           
Coronavírus, como higienização adequada das mãos com água e sabão ou sabonete            
líquido e, alternativamente, com álcool a 70%, etiqueta da tosse e uso da máscara, estarão               
em linguagem acessível a todos os públicos, incluindo pessoas com deficiência (PcD). 
 
É obrigatório o uso máscara de proteção facial nas dependências e nos veículos da              
Defensoria do estado do Piauí, como medida adicional de saúde pública (Decreto nº 18.947,              
de 22 de abril de 2020). 
 
É obrigatório o uso de faceshield em todas as situações nas quais houver atendimento aos               
assistidos e ao público em geral que for de alguma maneira atendido por Defensores,              
servidores, terceirizados e estagiários nas dependências da Defensoria do estado do Piauí. 
 
PRECAUÇÕES ESPECÍFICAS 
 
Serão disponibilizados produtos, insumos e condições para higiene simples das mãos           
(água e sabão) na entrada do serviço, em pontos estratégicos e nos banheiros,             
especialmente, os banheiros de acesso público que serão adaptados para possuir           
lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha,            
lixeira com tampa e abertura sem contato manual. 
 
Será disponibilizado álcool sob as formas gel ou solução a 70% para higiene das mãos. 
 
Objetos pessoais (bolsas, carteiras, chaves, etc.) não devem ser levados para o ambiente             
de trabalho.  
 
O uso de aparelhos celulares deve ser feito de forma bastante criteriosa e com higienização               
frequente das mãos e do aparelho. 
 
A Defensoria Pública do Piauí priorizará reuniões à distância por meio de videoconferência.  



 
Caso não seja possível a reunião por vídeo chamada, a reunião deve ocorrer             
preferencialmente ao ar livre ou em locais arejados e com ventilação natural, mantendo o              
distanciamento preconizado e todos os participantes devem usar máscaras. 
 
A Instituição fornecerá Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados para a           
atividade exercida e em quantidade suficiente. 
 
Os Defensores, servidores, terceirizados e estagiários receberão máscaras e face shields e            
receberão orientação para não compartilhar itens de uso pessoal com os colegas de             
trabalho, como EPIs, fones de ouvido e aparelho celular, entre outros. 
 
A Defensoria Pública do Piauí fará opção pela ventilação natural nos locais de trabalho,              
sempre que possível, deixando portas e janelas abertas e será evitado o uso de sistema de                
ar condicionado.  
 
Não serão utilizados bebedouros coletivos com bico injetor; neste momento de pandemia o             
bico injetor será isolado.  
 
ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
 
O atendimento ao público será feito preferencialmente por via remota (utilizando-se           
telefone, email, WhatsApp e aplicativos de videoconferência). Tal diretriz será avaliada           
periodicamente - a cada 30 dias - pelo Defensor Público Geral, que por ato próprio               
estabelecerá o momento no qual será retomado o atendimento preferencial por meio            
presencial. 
 
Caso seja indispensável, o atendimento será presencial, desde que previamente          
agendado e com hora marcada, no sistema de atendimento Solar. 
 
Serão reduzidos o fluxo e a permanência de pessoas dentro da Instituição para uma              
ocupação de 2m² por pessoa (Exemplo: área livre de 32m² / 2 m² = 16 pessoas no máximo). 
 
O acesso aos núcleos da DPE-PI deve ser controlado evitando aglomeração. 
 
Serão feitas sinalizações no chão e/ou nas cadeiras para evitar proximidade entre os             
usuários do serviço e entre estes e os Defensores, servidores, terceirizados e estagiários. 
 
Será demarcada com sinalização no lado externo dos núcleos da DPE-PI a distância             
mínima de 2 metros para as pessoas que ficarem nas filas aguardando para adentrar ao               
local, devendo ficar ao abrigo do sol e da chuva. 
 
A Instituição disponibilizará lavatórios/pias para higienização das mãos com água e sabão            
ou sabonete líquido e/ou álcool a 70% procedendo ao reabastecimento dos insumos,            
conforme a demanda de cada núcleo. 
 



A Defensoria Pública disponibilizará protetor facial (face shield) para os Defensores,           
servidores, terceirizados e estagiários. 
 
Serão retirados itens fáceis de serem compartilhados como revistas, jornais, folders           
informativos e/ou publicitários e brinquedos infantis; 
 
LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIE E AMBIENTE  
 
Conforme se extrai do Decreto 19.040 de junho de 2020, as evidências atuais sugerem que               
o Novo Coronavírus pode permanecer ativo por horas e até dias em determinadas             
superfícies, dependendo do tipo de material.  
 
Portanto, a limpeza de objetos e superfícies, seguida de desinfecção, são medidas            
recomendadas para a prevenção da COVID-19 e de outras doenças respiratórias virais em             
ambientes comunitários. A Limpeza refere-se à remoção de microrganismos, sujeiras e           
impurezas das superfícies. A limpeza não mata os microrganismos, mas, ao removê-los,            
diminui o número e o risco de propagação da infecção.  
 
A Desinfecção refere-se ao uso de produtos químicos para matar microrganismos em            
superfície. Esse processo não limpa necessariamente superfícies sujas ou remove          
microrganismos, mas ao matar microrganismos em uma superfície após a limpeza, ele pode             
reduzir ainda mais o risco de propagação de infecções.  
 
Quanto a limpeza e desinfecção das áreas comuns:  
 
As superfícies não devem ser varridas a seco, pois esse ato favorece a dispersão de               
microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó.  
 
Na Defensoria Pública a varredura deverá ser úmida, que pode ser realizada com esfregão              
ou rodo e panos de limpeza de pisos. 
 
Somente serão utilizados produtos regularizados pela ANVISA, observado o seu prazo de            
validade. Nunca deverão ser misturados os produtos.  
 
Os desinfetantes com potencial para desinfecção de superfícies incluem aqueles à base de             
cloro, álcoois, alguns fenóis e alguns iodóforos e o quaternário de amônio. Sabe-se que os               
vírus são inativados pelo álcool a 70% e pelo cloro (hipoclorito de sódio na concentração de                
0,1 a 0,5%). 
 
Para correta limpeza e desinfecção devem ser esperados de 20 a 40 segundos para uma               
efetiva ação do produto. 
 
Será realizada a higienização frequente das superfícies mais tocadas, como maçanetas,           
torneiras, corrimãos, aparelhos de telefone fixo, celulares, mesas, cadeiras, balcões,          
canetas, pranchetas, teclados de computadores, tablets, carimbos, botões de elevadores e           
todas as superfícies metálicas, etc. 



 
A DPE-PI sistematizará a limpeza geral (pisos, paredes, forros, portas, janelas, etc.), que             
será realizada, preferencialmente, no início e no término das atividades, devendo ser            
mantido em fácil acesso quadro com os horários em que ocorreram a limpeza, higienização              
e/ou sanitização para conferência e fiscalização. 
 
Será intensificada a higienização dos banheiros, especialmente, dos sanitários (usar          
hipoclorito de sódio a 1% após cada uso e ao dar descarga permanecer com a tampa do                 
sanitário fechada). O colaborador deverá utilizar os equipamentos de proteção apropriados           
(máscaras, luva de borracha, avental, calça comprida, sapato fechado, etc.).  
 
RECOMENDAÇÕES AOS DEFENSORES, SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E      
ESTAGIÁRIOS 
 
Este Plano dispõe das seguintes orientações para os Defensores, Servidores,          
Terceirizados e Estagiários no tocante ao seu comportamento:  
 
No trajeto de casa para o trabalho e vice-versa: usar máscara de proteção facial de uso                
obrigatório. Priorizar o deslocamento em meio de transporte próprio ou exclusivo. Evitar            
compartilhamento de carona, táxi ou carro por aplicativos com lotação máxima (5 pessoas).  
 
Manter distância mínima de 2 metros entre as pessoas. 
 
Adotar procedimentos contínuos de higienização das mãos com utilização de água e sabão             
ou sabonete líquido e/ou álcool a 70% frequentemente ou quando em contato com o público               
externo. 
 
Utilizar os equipamentos de proteção individual da forma correta, sendo obrigatória a            
utilização de máscara em todas as atividades e de face shield sempre que estiver              
realizando atendimento. 
 
Higienizar constantemente com sanitizante, contendo cloro ativo, solução de hipoclorito de           
sódio a 1%, sal de amônio quaternário etc., todos os utensílios, máquinas e equipamentos              
de uso manual, antes e durante a execução dos trabalhos; assim como grandes superfícies,              
observando as medidas de proteção como o uso de Equipamentos de Proteção Individual             
quando do seu manuseio. 
 
Evitar cumprimentar as pessoas, sejam colegas de trabalho ou usuários com apertos de             
mãos, abraços, beijos ou outro tipo de contato físico. 
 
Evitar tocar a boca, nariz e rosto com as mãos. 
 
Realizar a higiene respiratória/etiqueta da tosse, ao tossir ou espirrar: utilizar lenço            
descartável para higiene nasal, descartando-o imediatamente no lixo; cobrir (com o cotovelo            
ou lenço de papel) nariz e boca quando espirrar ou tossir; evitar tocar mucosas de olhos,                
nariz e boca; higienizar as mãos após tossir ou espirrar;  



 
Manter os cabelos, preferencialmente, presos durantes suas atividades. 
 
Não utilizar adornos, como bijuterias, jóias, anéis, relógios e outros adereços, para            
assegurar a correta higienização das mãos e evitar contaminação cruzada. 
 
Caso o terceirizado utilize uniforme do serviço, não retornar para casa diariamente vestindo             
o uniforme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. GESTÃO ESTRATÉGICA DA ATIVIDADE MEIO 
 
ASPECTOS GERAIS 
 
A atividade meio da Defensoria Pública do Estado do Piauí deve ocorrer prioritariamente por              
processamento eletrônico de todos os processos administrativos. 
 
Isso demanda a digitalização integral de todos os processos administrativos. Deve ser            
evitada a presença física dos inúmeros servidores que atuam na área administrativa. 
 
Pregões eletrônicos (já adotados como regra no órgão), controle interno por via remota,             
gestão de pessoas através de instrumentos eletrônicos, gestão orçamentária e financeira           
por via digital (já adotada como regra pelo Piauí) e atuação eficiente e diligente da               
coordenação de Tecnologia da Informação (TI) são premissas básicas do momento.  
 
O mapeamento dos processos de trabalho (definição de fluxos) é essencial, bem como dos              
impactos sofridos, definindo dessa forma as melhores medidas para resolver os problemas            
que surgiram ou ainda poderão surgir.  
 
Devem ser adotadas medidas adequadas para continuidade do serviço no contexto           
pandêmico, implantando ações e revendo estruturas existentes como, por exemplo, a           
regulamentação do trabalho remoto, com portaria conjunta GDPG/CG nº 003/2020.  
 
Já foi implantado o protocolo virtual. Os setores competentes estão recebendo as petições             
e documentos por via remota, atendendo aos dispositivos de segurança, rastreabilidade e            
identificação de usuários através de assinaturas digitais.  
 
Para garantir a efetividade desse Plano, essencial manter a saúde financeira da instituição.             
Para tanto, é vital o constante levantamento e planejamento dos recursos financeiros            
disponíveis, tendo em vista as restrições fiscais vigentes, para prover os recursos            
necessários à implementação do Plano, bem como programar e ordenar as despesas em             
volume necessário e suficiente, permitindo a continuidade da prestação do serviço público.  
 
Nesse contexto, fez-se necessário redimensionar as despesas da instituição. Após          
mapeamento realizado das principais despesas, serão indicadas medidas a serem tomadas           
para reduzir os gastos, repensando todos os modelos existentes, proposição de cortes e             
alternativas de acordo com o diagnóstico realizado.  
 
Neste sentido, necessário renegociar contratos e valores com fornecedores e proprietários           
de imóveis, buscando modelos de negócio mais econômicos e adequados à realidade da             
instituição.  
 
Na gestão de pessoas, é importante a manutenção no apoio ao servidor durante seu              
tratamento e processo de recuperação, inclusive no âmbito do apoio psicológico, caso            
necessário. Tal orientação é repassada, também, para as empresas de serviços           



terceirizados da Defensoria Pública do Estado do Piauí. Além de cartilhas educativas            
disponibilizadas pela Coordenação de Comunicação.  
 
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E MATERIAIS 
 
A DPE-PI conta na sua estrutura administrativa com uma Coordenação de Infraestrutura,            
Transporte e Materiais, cujas atribuições subdividem-se em atividades relacionadas à:          
Limpeza, Manutenção, Serviços Gerais, Almoxarifado, Transporte (de coisas e pessoas),          
Vigilância, Conservação, além das atribuições relacionadas à execução de tarefas afetas ao            
funcionamento da Instituição. 
 
Durante o período de quarentena/serviço remoto diversas atividades de infraestrutura,          
transporte e materiais vêm sendo desenvolvidas. A equipe de serviços gerais tem mantido a              
limpeza constante e manutenção dos imóveis, garantindo a higienização necessária.  
 
Considerando a necessidade de retornar as atividades da Defensoria Pública, após o            
período de quarentena devido à Covid-19, no contexto das atividades atinentes à            
Coordenação de Infraestrutura, Transporte e Materiais, as seguintes diretrizes de trabalho           
devem ser obedecidas: 
 
O serviço de limpeza deverá ser redobrado, com uma maior atenção à limpeza de teclados,               
maçanetas de portas, banheiros Sugere-se a manutenção ou aumento da quantidade de            
serviços gerais atual, podendo haver uma nova divisão entre os colaboradores (aumento ou             
diminuição da quantidade em imóveis que absorvem um fluxo maior de pessoas), conforme             
as necessidades verificadas no dia-a-dia, como quantidade de pessoas trabalhando por           
prédio, quantidade de atendimento de pessoas de fora, etc.  
 
A atribuição de Manutenção dos imóveis não pode ser realizada de maneira remota. O              
grupo de pessoas envolvidas é reduzido. Diante disso é essencial que a quantidade atual              
de colaboradores atuantes na área seja mantida. Portanto, caso haja algum terceirizado do             
setor no grupo de risco, impõe-se a substituição imediata do mesmo. 
 
O fluxo de pessoas na primeira etapa de retorno das atividades deverá ser reduzido. O               
número de viagens e visitas a presídios também. A Van (que transporta exclusivamente             
assistidos de um prédio a outro) não irá funcionar. Além disso, o processo administrativo              
eletrônico tornou-se uma realidade. Assim, em relação a Motoristas e Motoboys,           
entende-se que a quantidade atual é excessiva. Sugere-se a redução dos postos de             
motoboys e motoristas.  
 
O Almoxarifado exige trabalho presencial. As atribuições envolvem a entrega e recebimento            
de materiais, bem como a conferência diária dos itens (condições atuais, validade, etc).  
 
O serviço de vigilância é essencial e presencial. Quanto a ele não haverá modificação. 
 
 
 



CONTROLE INTERNO 
 
A Coordenação de Controle Interno é composta por equipe com quatro pessoas. As             
principais funções são a auditoria interna da DPE-PI, a conferência dos processos de             
pagamento e dos procedimentos licitatórios, a orientação e o acompanhamento de           
processos juntos aos fiscais de contratos e demais colaboradores envolvidos no trâmite            
administrativo. Além disso, é função da Coordenação desenhar os fluxos dos           
procedimentos administrativos para facilitar o andamento e execução processual e          
procedimentos solicitados pela Diretoria Administrativa.  
 
Durante o período de serviço remoto, as atividades vêm sendo desenvolvidas de maneira             
remota e plenamente satisfatória. A diretriz para a Coordenação é no sentido de que as               
atividades devem ser mantidas prioritariamente de forma remota. A coordenadora deve           
acompanhar a equipe, valendo-se de reuniões por meio de aplicativos de conversação e             
videochamadas.  
 
Desde o dia 23/03/2020 as atividades da Coordenação vêm sendo desenvolvidas           
remotamente, prestando-se todos os serviços sem qualquer tipo de prejuízo à Instituição,            
uma vez que o sistema utilizado para análise dos processos é eletrônico e uma plataforma               
web, de fácil acesso em qualquer lugar atendido por serviços de internet.  
 
Com base no desenvolvimento atual do trabalho da Coordenação, entende-se que o            
trabalho deve ser prestado de forma remota, até etapa posterior de liberação das atividades              
presenciais.  
 
LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 
A Coordenação de Licitação e Contratos tem atividades de rotina que são essenciais para o               
bom andamento e desenvolvimento do setor de licitação. Setor dinâmico, nele reúnem-se            
particularidades e em especial o contato com os representantes, fornecedores, o público            
interno e todos que procuram informações em relação aos contratos e os processos             
licitatórios para aquisição de equipamentos ou prestação de serviços. 
 
A Coordenação de Licitações e Contratos possui equipe de 5 (cinco) colaboradores:            
Coordenador/Presidente da Comissão Permanente de Licitação, Membros da Comissão de          
Licitação e Pregoeiros. 
 
Durante a quarentena decorrente da Covid-19, as atividades vêm sendo desenvolvidas de            
maneira remota e plenamente satisfatória. A coordenadora deve acompanhar a equipe,           
valendo-se de reuniões por meio de aplicativos de conversação, apps de reuniões, emails             
etc. As funções devem ser distribuídas e avaliadas constantemente.  
 
São atividades essenciais da Coordenação e que podem ser desenvolvidas remotamente:           
Pregões eletrônicos, renovação de contratos, supressão quantitativa e qualitativa de          
objetos baseados na legislação atual em decorrência da COVID-19, aquisição de EPI ́s,             
elaboração de relatórios solicitados pela Diretoria Administrativa e expedição de Relatórios. 



 
Da mesma forma, são atribuições que podem ocorrer remotamente: instruir processos           
administrativos eletrônicos (renovações, aquisições e prestações de serviços), anexar         
documentos pertinentes, prestar informações aos interessados, providenciar a publicação         
dos atos em tempo hábil; preencher informações nos sistemas CONTRATOS WEB, SIAFE,            
TCE e OWNCLOUD. 
 
As pregoeiras podem instruir todo o processo licitatório, elaborar edital, receber, examinar e             
decidir as impugnações e consultas ao documento. No caso de pregão eletrônico, conduzir             
a sessão pública pela internet, verificar a conformidade da proposta com os critérios do              
edital, conduzir os lances, verificar e julgar a habilitação dos participantes, receber,            
examinar, decidir e encaminhar os recursos à autoridade competente, indicar o vencedor da             
licitação, adjudicar o objeto, conduzir os trabalhos da equipe de apoio, encaminhar o             
processo à autoridade superior e propor a homologação. 
 
A Coordenação adaptou-se de forma célere e eficaz ao trabalho remoto. Assim, a ausência              
física dos colaboradores não se tornou uma barreira para o andamento das atividades             
rotineiras. 
 
ORÇAMENTO E FINANÇAS 
 
A Coordenação de Orçamento e Finanças desenvolve atividades relacionadas ao          
planejamento e controle orçamentário, bem como a execução das despesas previstas em            
Lei Orçamentária Anual, por meio da atividade financeira. 
 
A Execução Orçamentária é a utilização dos créditos previstos no orçamento. A execução             
financeira representa a utilização dos recursos financeiros, visando a atender a realização            
das ações orçamentárias atribuídas a cada unidade (ENAP, Orçamento Público Conceitos           
básicos). 
 
Na DPE-PI as duas atividades são realizadas pela Coordenação de Orçamento e Finanças. 
 
A Coordenação é composta por 4 (quatro) colaboradores, além da Coordenadora de            
Orçamento e Finanças. Está sob a responsabilidade da Coordenação definir e supervisionar            
os procedimentos contábeis e orçamentários, desenvolver e preparar o relatório mensal e            
anual de receitas e despesas, preparar lançamentos para ajustar a contabilidade geral e             
gerir a área financeira em geral, coordenando e controlando todos os processos de             
pagamento. 
 
Após o recebimento do crédito orçamentário através do repasse do duodécimo, a DPE-PI             
está em condições de efetuar a realização da despesa, que obedece aos seguintes             
estágios: 1. Empenho, cuja formalização ocorre com a emissão da Nota de Empenho (NE),              
comprometendo dessa forma os créditos orçamentários e tornando-os indisponíveis para          
nova utilização. 2. Liquidação, que consiste em verificar se há condição de cumprir com o               
direito do credor, registrado no empenho. Tal verificação é feita a partir da comprovação              
documental do respectivo crédito. 3. Pagamento, que consiste na entrega do numerário ao             



credor, extinguindo a obrigação. O pagamento da despesa só poderá ser efetuado após sua              
regular liquidação. A formalização do pagamento é feita pela emissão da Ordem Bancária             
(OB). (ENAP, Orçamento Público Conceitos básicos). 
 
As atividades relacionadas ao empenho, liquidação e pagamento ocorrem dentro de           
procedimentos que tramitam em sua maioria na Coordenação de Orçamento e Finanças e             
que são desenvolvidas - quase na sua integralidade - por meio de sistemas eletrônicos              
(OwnCloud, SIAFE, Internet Bank, Documentação WEB (Sistema para prestação de contas           
mensal ao TCE), SICONF (Sistema do Tesouro Nacional) para prestação de Contas do             
RGF. 
 
Além da Defensoria Pública do Piauí, a Instituição possui outra Unidade Gestora (UG),             
vinculada ao Fundo de Modernização. A Coordenação acompanha as duas Unidades           
Gestoras diariamente.  
 
Os pagamentos diários são incluídos em planilha e a atualização é feita constantemente.             
Assim como as conciliações dos extratos e dos saldos bancários, relativos às contas             
correntes da Defensoria Pública do Estado, bem como a prestação de informações quando             
solicitadas, no âmbito financeiro, ao Tribunal de Contas do Estado, dentro dos prazos legais              
exigidos pelas diligências por ele encaminhadas. 
 
A execução de todas as etapas da realização da despesa é feita através do Siafe. Quando                
necessário, são utilizados os sistemas auxiliares, v.g., os portais das Prefeituras, para gerar             
as guias de ISS e o Sistema do governo federal para gerar as Guias de INSS. 
 
A Coordenação está apta para permanecer em trabalho remoto, até que as condições de              
saúde decorrentes a Pandemia da Covid-19 sejam favoráveis ao retorno integral das            
atividades presenciais.  
 
PLANEJAMENTO E PROJETOS 
 
A Coordenação de Planejamento e Projetos mantém-se em pleno funcionamento durante o            
período iniciado com a quarentena, executando de forma efetiva todas as suas atribuições             
sem qualquer prejuízo.  
 
A Coordenação assumiu outras atividades no intuito da manutenção e otimização das            
plataformas de trabalho remoto: como o rearranjo do layout de documentos, além da             
padronização de todos os processos de contratação no sistema OwnCloud, facilitando com            
isso que todos os processos possam ser abertos, analisados, fiscalizados e tratados em             
conformidade e celeridade. Verifica-se com isso o aumento da produtividade, contribuindo           
para a agilidade dos pagamentos, bem como dos processos de licitação. 
 
Os colaboradores vinculados à Coordenação não devem - na primeira etapa de retomada             
das atividades - estar presentes diariamente na Sede Administrativa (Anexo) para dar            
prosseguimento às suas atividades. 
 



Tratativas, reuniões para elaboração de propostas de projetos devem ser realizadas de            
forma remota. Verifica-se essa possibilidade com a constatação de que nos últimos meses             
foram elaborados 4 projetos: Cortesia gera Cortesia também no Trabalho Remoto;           
Educando com Afeto; Proposta de Atendimento ao Público; Plano de Retomada da DPE/PI.  
 
O acompanhamento da execução dos projetos pode ser feito de maneira remota, salvo             
aqueles cujo propósito atende a públicos específicos e que necessitam a princípio, do             
contrato presencial, tais como (Defensoria Pop Rua, Vozes dos Quilombos, Construindo           
pontes de Acesso Jurídico às Pessoas em Situação de Cárcere, Força Tarefa-Defensorial). 
 
Elaboração de planilhas, controles, registros, documentos diversos, também podem ser          
realizados de forma remota, bem como assinados digitalmente uma vez que a instituição             
forneceu aos seus Coordenadores tal ferramenta. 
 
Ademais, com a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (sei!), a Defensoria            
estará paramentada para continuar obtendo êxito na execução e movimentação de todos os             
processos através do trabalho remoto. Os diversos sistemas implantados para dar amparo a             
todas as atividades operacionais da Defensoria, permite a manutenção do trabalho remoto e             
atendimento das demandas requeridas a esta Coordenação. 
 
GESTÃO DE PESSOAS 
 
A Coordenação de Gestão de Pessoas continua realizando suas atividades e prestando            
assistência a servidores e colaboradores, através de atendimentos remotos, com o auxílio            
de todo o aparato virtual.  
 
A folha de pagamentos é implantada via sistema on-line, além disso, portarias e todas e               
quaisquer alterações referentes a férias, substituição/acumulação são repassadas via         
e-mail. Os processos de aposentadoria são movimentados via sistema “sisprev-web” e           
também não há que se falar em prejuízo nas tramitações. Da mesma forma acontece com o                
envio de processo para perícia médica (CIASPI) que também se dá de forma virtual.  
 
A realização de reuniões com os integrantes da Coordenação para organização das            
atividades semanais ocorre via telefone ou chamadas de vídeo, mantendo sempre o diálogo             
para que o trabalho seja prestado da melhor maneira possível. 
 
Há a necessidade de deslocamento ao prédio administrativo da DPE-PI apenas uma vez ao              
mês para envio da SEFIP, assim como ida ao prédio da Agência da Tecnologia da               
Informação para recebimento da folha de pagamento.  
 
Postagens motivacionais e com orientações relacionadas à saúde e bem-estar estão sendo            
produzidas por esta Coordenação e publicadas através das redes sociais da DPE/PI e             
Whatsapp. Sabe-se da importância da Coordenação de Gestão de Pessoas em auxiliar            
todas as pessoas que fazem parte da Instituição, manter um ambiente de trabalho saudável,              
proporcionar satisfação, desenvolvimento intelectual e psicológico. Dessa forma, é         



importante sempre manter um canal de comunicação entre a Coordenação e o            
servidor/colaborador.  
 
Especificamente em relação à Coordenação de Gestão de Pessoas, recomenda-se a           
continuação do trabalho remoto, em virtude de grande parte das atividades serem            
realizadas através de sistemas eletrônicos que permitem acesso remoto e da comprovação            
de não prejuízo do mesmo desde a implantação da nova modalidade de trabalho.  
 
Em casos de necessidade de atendimento presencial, sugere-se o agendamento prévio           
com hora marcada para evitar grande trânsito de pessoas.  
 
COMUNICAÇÃO 
 
A Coordenação de Comunicação têm desenvolvido suas atividades nesse período de           
trabalho remoto de forma produtiva, tendo conseguido a divulgação eficaz das atividades            
desempenhadas pelos Defensores Públicos e, consequentemente, estabelecido um canal         
aberto com a imprensa, o que contribui para que as informações atinjam uma parcela cada               
vez maior da população. 
 
O trabalho desempenhado pela Coordenação de Comunicação no período de pandemia           
obteve um acréscimo considerável, haja vista o próprio perfil da Instituição, que vem             
desenvolvendo importantes ações visando a garantia de direitos especialmente aos mais           
vulneráveis, o que demanda maior produção de textos, posts e também um contato mais              
frequente com os meios de comunicação. 
 
Assim, a Coordenação tem diariamente atendido às demandas dos Defensores Públicos,           
bem como as da imprensa. A Coordenação também dá suporte às lives oferecidas pela              
Escola Superior da Defensoria Pública (Esdepi), que abordam temas diferenciados e se            
constituem em mais uma ferramenta de acesso à população. Quando da necessidade de             
acompanhamento presencial a Coordenação também tem dado o suporte necessário.  
 
Vem ainda realizando tratativas com a imprensa nacional, visando divulgação de ações da             
DPE-PI, podendo ser citado como exemplo o recente contato com a Rede Record em              
relação ao trabalho realizado pela Defensoria na Serra do Inácio.  
 
A Coordenação possui, resumidamente, as seguintes atribuições: Produção dos textos e           
artes para o site da DPE-PI e redes sociais, criação de frases para campanhas;              
atendimento diário das demandas dos Defensores via whatsApp, email ou ligações           
telefônicas; contato diário com a imprensa local para o envio de material e atendimento das               
demandas, como produção de pautas e matérias; contato com a imprensa nacional (quanto             
necessário) para a produção de pautas e matérias; contato diário com as demais             
assessorias e coordenações das Defensorias Públicas dos Estados e do Colégio Nacional            
de Defensores Públicos Gerais; orientação de Defensores quando necessário sobre a           
gravação de áudios e vídeos; Alimentação diária do site com produção oficial (ofícios,             
memos, etc); produção de fotos e gravação de áudios e vídeos de atividades defensoriais              
(cita-se no período da pandemia a vistoria feita a CPA). 



 
Não tem havido prejuízo ao desempenho das atribuições e da divisão de tarefas entre as               
pessoas que compõem o quadro da Coordenação.  
 
Frente ao elencado e considerando ainda que as três pessoas que compõem a             
Coordenação de Comunicação convivem em suas residências com pessoas do grupo de            
risco para a Covid-19, além do que alguns possuem condições de saúde que podem              
agravar os sintomas da doença. Levando-se ainda em consideração que a sala destinada à              
Coordenação não permite o devido afastamento da equipe, em caso de retomada das             
atividades presenciais o trabalho da Coordenação, salvo em caso de necessidade           
premente, deve permanecer em sua maioria home office até que possa ocorrer a retomada              
presencial de toda a equipe de forma segura. 
 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 
Com a função de coordenar as demandas necessárias para o provimento de infraestrutura,             
serviços, suporte em informática e comunicação para a Defensoria Pública do Estado do             
Piauí, seja por teletrabalho ou presencialmente, a coordenação deve possibilitar acesso a            
todos os recursos digitais necessários ao pleno funcionamento remoto da Instituição.  
 
A atual estrutura da Coordenação de TI possui subdivisões baseadas nas áreas específicas             
em conhecimento de informática. A exposição a seguir detalha as estratégias a serem             
adotadas no retorno aos atendimentos presenciais. 
 
Desenvolvimento de Softwares 
 
A equipe de desenvolvimento é composta por 04 colaboradores que exercem a função de              
analisar, elaborar, desenvolver, testar, implantar e manter softwares da DPE-PI. Com o            
início das medidas preventivas para o combate ao novo Covid-19, foi adotado o             
teletrabalho, onde os desenvolvedores deram continuidade às demandas de criação,          
implantação e manutenção de sistemas que auxiliam as decisões da gestão administrativa e             
na prestação de assistência jurídica aos mais vulneráveis.  
 
Com a configuração de recursos, como VPN’s e usuários específicos para serviços via             
internet, os desenvolvedores tiveram acesso de forma segura ao ambiente digital interno da             
Coordenação.  
 
Tal rotina de trabalho pode ser mantida, sem qualquer prejuízo para o perfeito             
funcionamento do Desenvolvimento de softwares. Com resultados satisfatórios na qualidade          
do serviço ofertado durante o afastamento e prevendo o retorno das atividades presenciais,             
sugere-se o rodízio de colaboradores, sendo 01 por dia, para o trabalho presencial,             
mantendo-se os demais em teletrabalho, com disponibilidade integral durante todo o horário            
de funcionamento da Defensoria.  
 
Infraestrutura de TI 
 



A divisão de infraestrutura é a responsável por prover a interconectividade, segurança e             
acesso a informações e sistemas da Defensoria a todos os seus servidores que necessitam              
desses serviços.  
 
Atualmente esta equipe é composta por 03 colaboradores os quais, da mesma forma que a               
equipe de desenvolvimento, foram submetidos a estratégias de teletrabalho para a           
execução de atividades neste período de isolamento social.  
 
Com resultados satisfatórios na qualidade do serviço ofertado durante o afastamento e            
prevendo o retorno das atividades presenciais, sugere-se o rodízio de colaboradores, sendo            
01 por dia, para o trabalho presencial, mantendo-se os demais em teletrabalho, com             
disponibilidade integral durante todo o horário de funcionamento da Defensoria.  
 
Suporte em TI  
 
A equipe de suporte é responsável por instalação, configuração e manutenção de            
equipamentos de informática, bem como apoio na usabilidade e restauração de sistemas            
operacionais e aplicativos necessários ao andamento das atividades Institucionais.  
 
Os integrantes desta equipe também estão trabalhando de forma remota, neste período de             
isolamento, para realizar os atendimentos voltados a erros de aplicativos e auxílio na             
usabilidade dos mesmos. Entretanto, para suporte na parte física do equipamento ou em             
sistemas corrompidos, os colaboradores deslocam-se até o local de trabalho do servidor            
para realização de manutenção in loco ou o recolhimento do equipamento para a             
Coordenação de TI onde executarão os reparos necessários.  
 
Para o retorno das atividades presenciais com segurança, sugere-se o rodízio de colabores             
de suporte, sendo 02 por dia com utilização de EPI´s, acrescentando-se a disponibilidade             
dos demais técnicos para acesso remoto nas chamadas de atendimentos ou eventuais            
solicitações presenciais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. GESTÃO ESTRATÉGICA DA ATIVIDADE FIM  
 
ASPECTOS GERAIS 
 
A Defensoria Pública tem como Missão garantir às pessoas vulneráveis assistência jurídica            
integral e gratuita, judicial e extrajudicial, no âmbito individual e coletivo, assegurando os             
seus direitos humanos.  
 
A Visão institucional consiste em contribuir para a transformação social, através da            
ampliação do atendimento e da consolidação do modelo público de assistência jurídica, com             
a afirmação da Defensoria como Instituição autônoma e indispensável ao acesso à Justiça.             
Realizar a Missão e alcançar a Visão acima descritas, em tempos de Pandemia decorrente              
da Covid-19, exigem a superação de inúmeros desafios.  
 
Como medida primeira para continuidade do serviço no contexto excepcional da pandemia,            
foi instituído e regulamentado o regime especial de trabalho remoto, através da Portaria             
Conjunta GDPG/CG nº 003/2020, que suspendeu todas as atividades presenciais a partir de             
24 de março de 2020.  
 
A partir de então, os Defensores e Defensoras e suas respectivas equipes passaram a atuar               
exclusivamente em trabalho remoto, exercendo suas atividades funcionais durante o horário           
de funcionamento do órgão de atuação, através da utilização dos sistemas SOLAR, PJe,             
SEEU, THEMIS, e-TJ, além do OwnCloud (armazenamento em nuvem), acesso via internet,            
aplicativos de mensagens, email e telefones institucionais.  
 
A atividade-fim da DPE se desdobra em diversas dimensões. São destaque o atendimento             
ao público, as providências extrajudiciais e judiciais, através das ações judiciais individuais,            
das demandas coletivas, ações civis públicas e através da expedição de recomendações,            
além dos acompanhamentos dos processos em curso, peticionamentos iniciais e          
incidentais.  
 
Além disso, associa-se a atividade finalística da Instituição o trabalho desenvolvido pela            
Escola Superior, o Conselho Superior, a Corregedoria Geral e a Ouvidoria externa. 
 
O serviço público defensorial se materializa em diversas ações e atividades, com um             
amplo espectro de atuação. Devido ao distanciamento social imposto pela pandemia da            
Covid-19, acentuou-se a virtualização dos modelos de atuação, de modo a evitar o contato              
físico entre os profissionais da Defensoria, e entre estes e os usuários dos serviços              
defensoriais e assim mitigar as possibilidades de contágio pelo Novo Coronavírus.  
 
As principais atividades e os riscos a ela associados serão relacionadas a seguir, bem como               
as diretrizes a serem adotadas para o enfrentamento dos mesmos.  
 
 
 
 



O ATENDIMENTO AO PÚBLICO  
 
Os atendimentos na Defensoria se destinam a todos os potenciais usuários dos serviços, e              
em especial idosos e pessoas com deficiência, mulheres em situação de violência            
doméstica, crianças e adolescentes, pessoas privadas da liberdade e em situação de rua.  
 
Envolvia costumeiramente áreas de espera com aglomeração de pessoas das mais           
diversas idades e condições de saúde, com variáveis tempo de espera e espaço destinado              
às pessoas, inclusive dentro da mesma sede ou cidade.  
 
Todos os atendimentos, a partir da publicação da Portaria Conjunta nº 003/2020            
GDPG/CGDP, passaram a ser realizados de forma remota, através dos telefones funcionais            
fornecidos a cada membro da Defensoria Pública, WhatsApp e email.  
 
Mais recentemente, os atendimentos passaram a ocorrer também através de chamadas de            
vídeo em aplicativos como Skype e Zoom, para aperfeiçoar os contatos à distância, de              
forma a garantir a conferência da identidade dos assistidos, tornando a troca de             
informações mais segura, bem como proporcionando humanização do tratamento e maior           
acuidade da compreensão das orientações repassadas aos usuários.  
 
Apesar de todos os esforços para ampliar os atendimentos remotos, verifica-se o risco de              
algumas pessoas continuarem impossibilitadas de acessar os serviços através de meios           
eletrônicos, o que leva à necessidade constante de aprimoramento dos instrumentos           
disponíveis e de busca novos meios que viabilizem a extensão dos serviços a um número               
maior de pessoas, sem descurar do zelo imprescindível com a saúde da equipe de trabalho               
e demais assistidos. 
 
É possível que os atendimentos presenciais de alguns órgãos de execução sejam            
retomados em momento diverso dos demais. É o caso dos núcleos (Regionais, Defensorias             
do Júri da Capital e Defensorias dos Juizados Especiais da Capital), instalados em prédios              
do Tribunal de Justiça, pois segundo o parágrafo único do art. 5º da Resolução nº 322 do                 
Conselho Nacional de Justiça, na primeira fase de retomada, fica autorizado o            
funcionamento nos prédios do Poder Judiciário das dependências cedidas à Defensoria           
Pública, sendo, contudo, vedado o atendimento presencial ao público. 
 
AS AUDIÊNCIAS: EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS  
 
As salas de audiências, dado o elevado fluxo de pessoas e por vezes longo tempo de                
permanência, são locais propícios  para a disseminação do Novo Coronavírus.  
 
Diante de tal fato, passou a ser frequente a participação de Defensores e Defensoras em               
audiências por videoconferência nos Juízos tanto da capital quanto do interior do Estado,             
inclusive no cumprimento de cartas precatórias.  
 
No âmbito da Defensoria Pública, o Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (NUSCC)             
iniciou com sucesso a realização de sessões de mediação por chamada de vídeo. Um dos               



desafios enfrentados foi a indisponibilidade de meios dos mediadores do NUSCC para            
realizar as reuniões em regime de trabalho remoto, seja por não terem computador em              
casa, ou não disporem de acesso à internet de qualidade.  
 
Em razão disso, a Gestão Superior garantiu a possibilidade de os profissionais realizarem             
os atendimentos e sessões de forma não presencial (remotamente), porém utilizando as            
salas e equipamentos da Defensoria, cujas sedes se encontram fechadas ao público.  
 
O modelo de audiência à distância pode implicar riscos diferentes quando se leva em              
consideração a natureza do conflito (criminal, cível, consumidor, família etc), o que requer a              
atenção e vigilância dos membros da Defensoria, de forma a evitar lesões aos direitos dos               
assistidos.  
 
O tema audiência é ainda mais sensível quando se refere à realização, por             
videoconferência, de júri popular e de audiências de custódia, que estão suspensos pelo             
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Em relação a ambos, há proposta de              
regulamentação sendo estudada no âmbito do CNJ, com participação a título de amici             
curiae do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais (CONDEGE) e do Conselho            
Nacional de Corregedores Gerais das Defensorias Públicas (CNCG).  
 
PETICIONAMENTO EM PROCESSOS FÍSICOS E ELETRÔNICOS 
 
A confecção e o protocolo de petições correspondem a importante parcela das funções             
essenciais ao cargo de Defensor Público.  
 
A necessidade de mitigação dos riscos de contágio decorrentes do manuseio dos processos             
físicos ensejou a publicação da Instrução Normativa nº 001/2020 pelo Defensor Público            
Geral, desobrigando as Defensoras e os Defensores Públicos de fazerem carga de autos de              
processos judiciais físicos, parcialmente convertidos em processos eletrônicos, enquanto         
perdurar a vigência da PORTARIA CONJUNTA GDPG/CG Nº 003/2020, e da Portaria nº             
1292/2020-PJPI/TJPI/SECPRE, de 22 de abril de 2020, ratificadas por portarias conjuntas           
subsequentes.  
 
Importante reconhecer que o distanciamento social pode impactar no volume de peças            
processuais produzidas, seja por falhas no funcionamento do principal mecanismo de           
processo eletrônico (PJe), seja pelo fato de parte dos profissionais não dispor em sua              
residência de computador e internet.  
 
Para atenuar este último, a Defensoria disponibilizou a alguns profissionais, com as            
cautelas devidas, computadores para evitar a solução de continuidade nos serviços de            
peticionamento em algumas Defensorias.  
 
 
 
 



VISITAS A PRESÍDIOS, ESTABELECIMENTOS DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES,        
ABRIGOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO  
 
Também são atividades típicas da Defensoria Pública e que envolvem riscos de diversas             
naturezas, especialmente à saúde, por se tratarem de ambientes de confinamento e que             
favorecem o espalhamento de doenças e do Novo Coronavírus, devendo ser tratadas com             
extrema cautela.  
 
As visitas presenciais a prisões, unidades de socioeducação e abrigos de idosos e de              
menores, no período de isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19, foram            
suspensas e a retomada deverá ocorrer em obediência às orientações das autoridades            
sanitárias.  
 
Os Defensores e as Defensoras, para garantir a assistência jurídica das pessoas recolhidas             
àqueles locais, passaram a realizar visitas virtuais a estabelecimentos prisionais e de            
socioeducação, bem como a abrigos de pessoas idosas, através de chamadas de vídeo.  
 
As visitas por meios eletrônicos deverão continuar durante todo o período pandêmico,            
devendo as visitas físicas levar em consideração os dados epidemiológicos, uso de EPI’s e              
serem reservadas a situações excepcionais e graves para averiguar ocorrência de tortura e             
maus tratos ou outros eventos que causem risco à vida ou à saúde dos internos. 
  
SESSÕES DO CONSELHO SUPERIOR 
 
As sessões do CSDP envolvem a presença de muitas pessoas em área não integralmente              
adaptada às diretrizes de distanciamento acima expostas. Em razão de o funcionamento em             
modo presencial acarretar maior possibilidade de espalhamento do vírus, as sessões           
devem ser realizadas através de plataforma virtual.  
 
CORREGEDORIA GERAL  
 
As atividades da Corregedoria Geral têm sido desenvolvidas plenamente durante todo o            
período de suspensão dos trabalhos presenciais.  
 
O atendimento ao público externo costuma ser muito reduzido, sendo o atendimento aos             
colegas Defensores e servidores da Defensoria a esmagadora maioria, e tem sido            
desempenhado de forma virtual nesse momento de pandemia. 
 
A Corregedoria está adaptada ao modelo de trabalho remoto, ressalvados os casos de             
realização de correições, acareação em processos de sindicância, acompanhamento de          
pedido de providências em outros órgãos, atividades pontuais e que devem ser realizadas             
de forma presencial. 
 
OUVIDORIA GERAL 
 



A Ouvidoria-Geral é um órgão de controle externo das Defensorias Públicas dos estados e              
tem mantido contato com a rede de parceiros dos movimentos sociais e com a sociedade               
piauiense.  
 
No período de trabalho remoto, funciona exclusivamente pelos canais de contatos de            
e-mail, telefone e WhatsApp disponibilizados nas redes sociais e site da Defensoria e vem              
sendo procurada na grande maioria das vezes para prestar informações sobre como está             
funcionando Instituição. 
 
O órgão articula junto ao grupo de movimentos sociais canais de onde as pessoas possam               
procurar ajuda no campo assistencial e/ou nas redes protetivas estadual e municipais. 
 
EVENTOS PÚBLICOS, TREINAMENTOS E PALESTRAS  
 
Os encontros abertos ao público, cursos, treinamentos e palestras promovidos pela           
ESDEPI, além das cerimônias, reuniões e atividades relativas a projetos de educação em             
direitos e prestação de assistência jurídica (especialmente as Jornadas Itinerantes) em           
andamento que envolvem a presença de muitas pessoas são modalidades de atuação            
finalística da Defensoria Pública que, por causar aglomerações ou envolverem a           
concentração de várias pessoas em local onde não possa ser garantido o distanciamento             
necessário, acarretam maior possibilidade de espalhamento do vírus.  
 
Por ato do Defensor Público Geral, as modalidades de ações elencadas e quaisquer atos              
que possibilitem a formação de aglomerações foram suspensas, em respeito às normas e             
recomendações das autoridades sanitárias.  
 
Estas atividades estão sendo paulatinamente retomadas através de plataformas virtuais, e a            
partir da contratação de plataforma que permita o acesso simultâneo de maior quantidade             
de pessoas, serão ampliadas. As Jornadas Itinerantes e demais projetos que envolvem            
assistência jurídica deverão ser retomados de forma articulada com Poderes e Instituições            
parceiras e atendimento das normas sanitárias vigentes. 
 
A Escola Superior da Defensoria Pública - ESDEPI, no contexto do distanciamento social             
causado pela pandemia, tem realizado “lives” na rede social Instagram @defensoriapiaui,           
promovendo encontros e discussões de temas relevantes do Direito e divulgando a atuação             
da Defensoria Pública no período de regime de teletrabalho.  
 
OFÍCIOS, REQUISIÇÕES E COMUNICAÇÕES A PODERES, ÓRGÃOS, INSTITUIÇÕES E         
ENTES PRIVADOS 
 
A atividade finalística da DPE-PI envolve, ainda, o envio e recebimento de ofícios e              
requisições a Poderes, órgãos, instituições, e entes privados, por meio físico (inclusive            
pelos Correios) e eletrônico.  
 



No período pandêmico, todas as comunicações administrativas, internas e externas,          
passaram a ocorrer por meios eletrônicos, os quais devem ser priorizados durante e após o               
tempo excepcional, dada a economia e agilidade proporcionada. 
 
Como se observa, o modelo virtual de realização da atividade finalística da Defensoria vem              
se consolidando na Instituição. Com o passar do tempo tem sido assimilado pelos usuários              
dos serviços defensoriais. E diante da transformação global imposta pela Pandemia da            
Covid-19, deve continuar marcando o serviço defensorial. 
 
Existem, contudo, pessoas que necessitam dos serviços da Defensoria, mas não os            
alcançam, seja por estarem excluídas do acesso aos meios digitais, seja por se             
encontrarem em situação de vulnerabilidade extrema.  
 
Ademais, o contato pessoal nos atendimentos é da essência da Defensoria Pública é             
importante para assegurar a humanização dos serviços, uma marca registrada da atuação            
defensorial. Em vista disso, é imprescindível, ao tempo em que se lapida o serviço remoto,               
ter sempre em vista a perspectiva de retomada dos atendimentos presenciais. 
 
A fim de fortalecer o modelo remoto de prestação de serviços, devem ser aprimoradas as               
ferramentas tecnológicas de modo a reduzir de forma cada vez mais ampla a necessidade              
da presença física dos usuários dos serviços na organização, bem como a necessidade do              
comparecimento de membros, servidores ou estagiários em outros estabelecimentos.  
 
Alinhada a isso, será mantida uma adequada estrutura para a prestação de serviço público              
que garanta a eficiência no atendimento às demandas. Não obstante, deve permanecer a             
busca contínua do levantamento de ferramentas tecnológicas de apoio mais seguras e            
condizentes com a situação de qualidade e segurança almejada para a entrega do serviço.  
 
Durante o período de desempenho exclusivamente remoto da atividade fim, e para a             
retomada do serviço presencial, a Defensoria Pública adotará ações pautadas na segurança            
dos trabalhadores e dos usuários dos serviços, e se organizar para o retorno de forma               
gradual e faseada, respeitando as diversas atividades desempenhadas e as contingências           
dos vários órgãos de execução, especialmente suas atribuições e locais de funcionamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DA ATIVIDADE FINALÍSTICA  
 
Levando em conta o contexto acima enunciado, na organização da atividade finalística, as             
principais considerações gerais em que se deve pautar o planejamento do retorno às             
atividades presenciais são descritas a seguir. 
 
1 - Retorno gradual ao trabalho presencial, com avaliação pelo Defensor Público Geral a              
cada 30 dias, com possibilidade de prorrogação ou retorno às medidas anteriores em             
atenção às recomendações de saúde pública no combate à pandemia do novo Coronavírus,             
com fluxo progressivo e gradual de abertura, devendo ser observado em todas as etapas: 
 
a) Regulamentação do uso de máscaras e faceshields como requisito obrigatório para           
os profissionais que realizam atendimento presencial; 
 
b) Uso obrigatório de máscaras obrigatório pelos usuários dos serviços e proibição de            
acesso e de permanência de qualquer pessoa que não esteja utilizando máscara            
(equipamento de proteção individual obrigatório em todo o Piauí como medida adicional de             
saúde pública, conforme Decreto nº 18.947, de 22 de abril de 2020) 
 
c) Ajuste dos horários de atendimento ao público externo, com manutenção do           
cumprimento do expediente por todos os profissionais em atividade; 
 
d) Medidas de revezamento de equipes organizadas pelos(as) Defensores(as) e as          
respectivas chefias imediatas, levando em conta a quantidade de profissionais e fluxo de             
pessoas em cada prédio, com limitação da quantidade de servidores, estagiários e            
colaboradores em atividade presencial, de acordo com cada etapa, organizando-se equipes           
para alternância de períodos de trabalho remoto e trabalho presencial; 
 
e) Priorização dos atendimentos remotos, ainda que retomadas parcialmente as         
atividades presenciais; 
 
f) Distribuição pelos (as) Defensores (as) das atividades entre os membros da equipe em              
trabalho remoto, e monitoramento das metas de produtividade de servidores,          
comissionados e estagiários; 
 
g) Priorização para retorno ao trabalho presencial para setores e profissionais que não            
possam atuar remotamente, devido à natureza do serviço prestado ou à falta de condições              
de trabalho remoto em homeoffice; 
 
h) São formas de viabilizar o atendimento remoto: telefones institucionais, whatsapp,          
email, aplicativos de videochamada e outros meios remotos que venham a ser            
disponibilizados pela instituição; 
 
i) Atendimentos presenciais somente quando não for possível o atendimento remoto (o            
assistido não tem acesso a telefone/computador/internet ou situações graves/urgentes e de           
risco de perecimento de direito, avaliadas pelo Defensor responsável); 



j) Atendimentos presenciais prioritariamente precedidos de agendamento (sempre       
registrado no SOLAR, via telefone, email, whatsapp, ou outros meios remotos que venham             
a ser disponibilizados pela instituição) e sempre escalonados de forma a evitar            
aglomerações (decretos estadual/municipal, regulamentos do TJ/PI, quando for o caso, e           
orientações das autoridades sanitárias); 
 
k) Atendimento prioritariamente remoto às pessoas recolhidas em estabelecimentos        
prisionais, de cumprimento de medida socioeducativa ou abrigo, devendo ocorrer de forma            
presencial em hipóteses excepcionais, de ocorrência de tortura, maus tratos ou risco à vida              
e à saúde; 
 
l) No âmbito das Defensorias Regionais, as etapas devem albergar possibilidade de           
adaptação do Plano de Retorno às normas de cada município, respeitando as            
características regionais e locais da evolução do combate à pandemia. 
 
2 – Tratamento dos profissionais que compõem o grupo de risco, em conformidade com o               
Decreto 19.040/2020 do Governo do Piauí: 
 
a) Mesmo com a retomada dos trabalhos presenciais, os profissionais do grupo de            
risco devem permanecer na própria residência para realização de trabalho remoto,           
retornando de forma gradativa até que o quadro epidemiológico seja favorável; 
 
b) Caso o profissional resida com pessoa do grupo de risco, deve ser avaliada             
concretamente, mediante solicitação do servidor, a possibilidade de realização de serviço           
em regime de homeoffice; 
 
c) O profissional do grupo de risco deve dispor de todo aparato necessário para             
desempenhar suas atribuições em regime remoto; 
 
d) Por ocasião da retomada das atividades presenciais, o núcleo ou a unidade da DPE              
deve funcionar com o profissional do grupo de risco em trabalho remoto; 
 
e) Quando do retorno presencial, aqueles com idade inferior a 60 anos que se             
enquadrarem na relação de risco deverão preencher formulário expedido pela Defensoria           
Pública Geral, declarando a impossibilidade de trabalho presencial, para inclusão no regime            
de trabalho remoto; 
 
f) O regime remoto consistirá no exercício das atividades funcionais durante o horário            
de expediente da lotação de seu respectivo setor, devendo o profissional se manter             
disponível ao acesso via internet, telefone, WhatsApp, email e demais mecanismos de            
comunicação disponíveis. 
 
3 – Condições para participação do membro da Defensoria Pública em audiências            
presenciais no âmbito do Judiciário ou do Ministério Público: 
 



a) As(os) defensoras(es) pública(os) somente participarão de audiências presenciais se          
observados o 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; 
 
b) Na hipótese de recusa do(a) Defensor(a) em participar de audiência presencial, no             
âmbito judicial ou no Ministério Público, previamente agendada, por constatar a           
inadequação da sala de audiências, o(a) defensor(ra) público(a) deverá informar ao juízo as             
razões da sua recusa à participação no ato judicial, comunicando-se o fato, em seguida, à               
Corregedoria-Geral da Defensoria Pública; 
 
c) Caso haja necessidade de comparecimento à audiência presencial e o(a) defensor(a)            
público(a) do grupo de risco verificar a impossibilidade de sua participação por meio             
eletrônico, deverá comunicar com antecedência à respectiva Diretoria para a designação de            
substituto; nos Núcleos Regionais que funcionam com apenas um Defensor(a), deve ser            
pleiteada a participação por via remota, pois não há a lista de substitutos como na capital. 
Os aspectos acima elencados, todos relacionados à área finalística da Instituição, devem            
avaliados e definidos por ato normativo próprio, sem descurar da preocupação com a             
preservação da saúde e da vida, e levando em consideração as peculiaridades vivenciadas             
pelos diversos órgãos defensoriais, seja em razão das atribuições, da infra-estrutura de            
cada unidade defensorial, do quadro de pessoal de cada defensoria, das condições de             
saúde dos profissionais e assistidos ou das contingências e regulamentos externos que nos             
atinjam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
O Plano possui diretrizes bem claras. E foi elaborado com tal propósito: direcionar a              
Defensoria do Piauí a percorrer um caminho adequado e seguro na retomada da atividade              
presencial e identificar as diversas ações defensoriais que podem/devem ser realizadas, no            
atual estágio da Pandemia da Covid-19, por meio remoto. 
 
A primeira diretriz cinge-se em priorizar a saúde e a vida dos Defensores, Defensoras,              
servidores, colaboradores, estagiários e usuários dos serviços defensoriais. O serviço          
público e a sua execução não podem se sobrepor à vida das pessoas.  
 
A segunda diretriz compõe o contexto higienicossanitário e o vetor direcional é objetivo:             
obedecer às condições impostas pelas instâncias técnicas. Não compete à Defensoria           
Pública estadual avaliar os critérios impostos pelos governos federal, estadual e municipal.            
E em tal contexto, a DPE-PI fez as aquisições e adequações necessárias, bem como estará               
alerta e comprometida a fornecer as condições ideais aos Defensores, Defensoras,           
servidores,  colaboradores, estagiários e usuários dos serviços defensoriais. 
 
Diretriz terceira se consolida na propositura de ações a partir da análise dos riscos à saúde                
das pessoas (endêmicos) e às atividades meio e fim da DPE (serviço público). O Plano é                
propositivo. Não se resume a analisar as condições atuais, mas constrói um modelo a              
partir do diálogo. Foram ouvidos os Defensores, Defensoras, servidores, colaboradores e           
estagiários. O ouvidor - porta voz da população - apresentou as suas considerações. A              
corregedoria foi chamada e participou ativamente da construção do Plano. A APIDEP foi             
devidamente instada a falar. 
 
A quarta diretriz diz respeito à área finalística da DPE-PI. O Plano apresenta um modelo no                
qual se prioriza/amplia os serviços públicos (atividade fim) defensoriais         
(atendimento/peticionamento/audiência/conciliação/presença em presídios etc) por meio      
remoto e a retomada gradual das atividades presenciais. Assim, a Missão e a Visão              
institucionais - tão cuidadosamente elaborados no Plano Estratégico da DPE-PI - não são             
esquecidos ou abandonados.  
 
A Instituição tem como Missão garantir às pessoas vulneráveis assistência jurídica integral            
e gratuita, judicial e extrajudicial, nos âmbitos individual e coletivo, assegurando os seus             
direitos humanos.  
 
A Visão institucional consiste em contribuir para a transformação social, através da            
ampliação do atendimento e da consolidação do modelo público de assistência jurídica, com             
a afirmação da Defensoria como Instituição autônoma e indispensável ao acesso à Justiça.             
Realizar a Missão e alcançar a Visão acima descritas, em tempos de Pandemia decorrente              
da Covid-19, exigem a superação de inúmeros desafios.  
 
E como foi escrito na introdução do Plano, o modelo legal de Defensoria Pública não se                
altera em virtude da Pandemia da COVID-19. A doença causada pelo Novo Coronavírus             



não tem força para alterar a Visão e a Missão Institucional. A responsabilidade de todos os                
envolvidos é maior: os fragilizados e hipossuficientes precisam ainda mais da DPE-PI no             
momento atual.  
 
Por fim, a última diretriz permeia a área meio. Obriga a adoção do processo administrativo               
eletrônico e a manutenção da mesma em pleno funcionamento por via prioritariamente            
remota. O processo digital deve ser o padrão de tramitação inclusive após o período de               
isolamento. Todas as coordenações vinculadas à Diretoria Administrativa tem a          
responsabilidade aumentada. Todos os processos administrativos devem receber atenção         
redobrada. O trabalho remoto exige de todos a responsabilidade pessoal e legal de             
eficiência, eficácia e efetividade. 
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