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PORTARIA CONJUNTA GDPG/CG Nº 014/2022 

 

Disciplina as formas de atendimentos aos usuários da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

 

 
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 o CORREGEDOR-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 autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública 

do Estado, a teor do art. 134, § 2º, da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO o retorno integral às atividades presenciais da Defensoria 

Pública do Estado do Piauí, conforme PORTARIA CONJUNTA GDPG/CG Nº 013/2022; 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 1º do Ato Normativo nº 5/2019, que tornou 

obrigatória a utilização no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Piauí do Sistema SOLAR 

– Solução Avançada em Atendimento de Referência; 

 

CONSIDERANDO que é direito do usuário de serviço público a aplicação de 

soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao 

usuário e a propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações, conforme 

dispõe o incido XIII do art. 5º da Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017. 

 

RESOLVEM: 

 

Art. 1º Os Defensores Públicos, servidores, empregados terceirizados e estagiários 

devem observar as normas contidas na Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que 

dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da 

administração pública. 

 

Art. 2º Os atendimentos aos usuários da Defensoria Pública serão realizados de 

forma presencial ou remota, esta através de telefones institucionais, WhatsApp, e-mail, E-

Defensor, 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. 

 

§1º Os atendimentos serão obrigatoriamente registrados no Sistema SOLAR, 

indicando a forma do atendimento como “presencial” ou “remoto” conforme o caso, com horário 

de agendamento das 08:00h às 13:30h, podendo haver alternância de formas de atendimento. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.460-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.460-2017?OpenDocument
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§ 2º Os atendimentos serão obrigatoriamente presenciais nos casos em que o usuário 

do serviço defensorial não disponha de acesso a telefone, computador e/ou internet. 

 

Art. 3º O atendimento defensorial às pessoas recolhidas em estabelecimentos 

prisionais, de cumprimento de medida socioeducativa ou abrigo deve ocorrer prioritariamente de 

forma presencial, com o devido registro no Sistema Solar. 

 

Art. 4º Devem ser encaminhadas via Sistema Solar ao Defensor Público Geral para 

decisão os requerimentos de arguição de impedimento ou suspeição, conflito de atribuições, 

recusa de atendimento em caso de medida manifestamente incabível ou contrária ao interesse da 

parte e a comunicação de pedido de revisão da decisão que indeferir a assistência jurídica em 

razão da renda do usuário. 

 

§1º Os requerimentos de que trata o caput devem ser devidamente fundamentados, 

devendo o requerente juntar ao atendimento no Sistema Solar os documentos que entender 

necessários para embasar sua pretensão.  

 

§2º O Defensor Público que indeferir o pedido de assistência jurídica em razão da 

renda deve dar ciência da decisão imediatamente ao requerente, salvo impossibilidade 

justificada, expondo, ainda que sucintamente, os motivos da recusa, bem como informar ao 

usuário as formas de recurso, conforme exige o § 1º do art. 6º da Resolução CSDPE-PI nº 

26/2012, fazendo constar todas as informações relativas a esse procedimento no Sistema Solar.  

 

§3º Caso a parte requerente da assistência jurídica formule recurso contra a decisão 

de indeferimento de assistência em razão da renda, deverá o Defensor Público formalizar a 

recusa no Sistema SOLAR, indicando como motivo “NAO CARACTERIZACÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA”, juntando a decisão de indeferimento, a comprovação da ciência da 

decisão ao assistido, o petição de recurso ou reduzir a termo as razões indicadas pelo recorrente 

no Sistema Solar, bem como juntar eventuais documentos apresentados pelo recorrente (§ 2º do 

art. 6º da Resolução CSDPE-PI nº 26/2012), para fins de apreciação do recurso pelo Defensor 

Público Geral, conforme dispõe art. 7º da Resolução CSDPE-PI nº 26/2012. 

 

Art. 5º Esta Portaria entra 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, 28 de março de 

2022. 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral do Estado do Piauí 

 

 

Francisco de Jesus Barbosa 

Corregedor Geral da Defensoria Pública 
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