
                       

 

 

 
   

 

 

RECOMENDAÇÃO CGDPE/PI  Nº 06/2020 
 

RECOMENDA A UTILIZAÇÃO NO ÂMBITO DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ DO 
SISTEMA SOLAR - SOLUÇÃO AVANÇADA EM 
ATENDIMENTO DE REFERÊNCIA- , PARA REGISTRO DOS 
ATENDIMENTOS. 

   
A CORREGEDORA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas 

atribuições previstas nos artigos 103 e 105, XI, da Lei Complementar nº 80/1994 e art.20, inciso XVII da Lei 
Complementar nº 59/2005;  

CONSIDERANDO o princípio da eficiência administrativa e a premência da modernização dos 
meios de obtenção e processamento informatizado de dados , no  contexto da pandemia pelo novo coronavírus 
– COVID 19,  declarada em 11 de março de 2020 pela OMS; 

CONSIDERANDO que o  Sistema SOLAR — Solução Avançada em Atendimento de Referencia 
permite a criação de uma base única e integrada dos usuários dos serviços defensoriais, incluindo informações 
sobre seus processos, ações e providências adotadas, que pode ser acessada em qualquer lugar do Estado do 
Piauí, garantido também um maior controle estatístico dos atendimentos e procedimentos; 

CONSIDERANDO que o Sistema SOLAR — Solução Avançada em Atendimento de Referencia 
permite    a utilização de um Gerenciador Eletrônico  de Documentos (GED) que fornecerá a possibilidade de 
criação facilitada de peças processuais e documentos administrativos, objetivando uma melhoria continua na 
realização da função desta Defensoria Pública do Estado do Piauí; 

CONSIDERANDO a edição do Ato Normativo n° 05, de 10 de outubro de 2019, publicado no 
Diário Oficial do Piauí, de 14 de Outubro de 2019, n° 195, que torna obrigatória a utilização no âmbito da 
Defensoria Pública do Piauí do Sistema SOLAR - Solução Avançada em Atendimento de Referência, passando a 
ser único meio de registro dos atendimentos a partir de sua efetiva implantação nas unidades de atendimento 
da Instituição; 

CONSIDERANDO que na data de 02 de dezembro de 2019 restou concluída a implantação do 
Sistema SOLAR em todas as Defensorias Públicas do Estado do Piauí; 

CONSIDERANDO, que a Corregedoria utilizará nas correições e inspeções o relatório extraído 
do Sistema SOLAR como parâmetro para avaliar e quantificar os atendimentos e ações; 

 
R E S O L V E: 
 
Art.1º Recomendar a todos os membros da Defensoria Pública a utilização do Sistema SOLAR no 

registro dos atendimentos realizados pelos órgãos de atuação, por todos os seus agentes, Defensores ou 
auxiliares,  considerando-se e utilizando-se para o registro de cada fase do atendimento, os atos possíveis 
previamente listados nos respectivos campos do sistema 

Art.2º Publique-se na área específica destinada à Corregedoria-Geral no sítio eletrônico da 
Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, em Teresina, 12 de agosto 

de 2020. 
 

ANA PATRÍCIA PAES LANDIM SALHA 
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