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PORTARIA GDPG N° 282/2022 

 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de 

suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13, inciso XX, da Lei Complementar 

Estadual nº 059, de 30 de novembro de 2005, 

CONSIDERANDO a autonomia da Defensoria Pública, expressa no art. 134 da 

CF/88; 

CONSIDERANDO a Portaria (Presidência) Nº 1250/2022 - PJPI/TJPI/SECPRE, 

de 12 de abril de 2022,  do Tribunal de Justiça do Piauí, que decretou ponto facultativo no 

âmbito da Justiça Estadual no dia 22 de abril de 2022, mediante compensação de horários; 

 

RESOLVE  

Art. 1º. DECRETAR ponto facultativo no dia 22 de abril de 2022, 

ressalvada a observância dos prazos processuais com vencimento nessa data, a 

realização de atos processuais já designados, bem como as disposições relativas ao 

Plantão Defensorial, previstas na Resolução CSDPE nº 108/2018. 

 

Art. 2° DETERMINAR aos servidores, colaboradores e estagiários da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí o cumprimento de 1 (uma) hora de expediente além do 

horário regular de trabalho e estágio, nos seguintes termos, facultando os horários de 

compensação da seguinte forma: 

 

a) Servidores e Colaboradores: dias 18/04/22, 19/04/22, 20/04/22, 25/04/22, 

26/04/22 e 27/04/22, estabelecendo jornada de 07h30min às 14h30min, com a finalidade de 

que estes acumulem 06(seis) horas de trabalho para compensação do 

ponto facultativo referente ao dia 22 de abril de 2022. 

 

b) Estagiários: dias 18/04/22, 19/04/22, 20/04/22, 25/04/22, 26/04/22 e 27/04/22, 

estabelecendo jornada de 08h00min às 13h00min, com a finalidade de que estes acumulem 

04(quatro) horas de estágio para compensação do ponto facultativo referente ao dia 22 de 

abril de 2022. 

 

Art. 3º  Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 

 

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL, em Teresina-PI, 13 de abril de 

2022. 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral do Estado do Piauí 
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