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Ata da Sessão de Remoção de Defensores Públicos do Estado do Piauí  

EDITAL GSDPG n° 02/2016 

 

Aos dezenove dias de dezembro de dois mil e dezesseis, às 09:30 horas, no Auditório da 

ESDEPI, prédio da Defensoria Pública do Estado do Piauí situado na Av. Nossa Senhora de 

Fátima, nº 1342, Bairro de Fátima, Teresina-PI, o Subdefensor Público Geral, Dr. Erisvaldo 

Marques dos Reis de início aos trabalhos relativos ao procedimento de remoção dos Defensores 

Públicos do Estado do Piauí, nos termos do EDITAL GSDPG n° 02/2016. Inicialmente, o 

Subdefensor Público Geral indagou se algum dos inscritos deseja desistir do certame, na forma 

do art. 7º, primeira parte, da Res. 007/2016 e item 4.1 do Edital do Certame, não havendo 

manifestação dos presentes. Verificou-se inicialmente pedido de desistência do certame do 

Defensor Público Afonso da Cruz Lima Júnior, o que foi deferido pelo Subdefensor Público 

Geral, na forma do art. art. 7º, primeira parte, da Res. 007/2016 e item 4.1 do Edital do 

Certame. Em seguida, o Subdefensor Público Geral declarou aberta a Sessão de Remoção. 

Dando continuidade ao procedimento de remoção, foram ofertadas inicialmente as vagas 

estabelecidas no item 1 do Edital do certame, na seguinte ordem: 1ª) 3ª Defensoria Pública 

da Execução Penal: consultada a ordem de preferência dos inscritos no concurso, a ordem de 

antiguidade, bem como o disposto no item 4.8 do edital do certame, verificou-se que o 

Defensor Público Fabrício Márcio de Castro Araújo é o candidato mais antigo a concorrer para 

a vaga. Não houve renuncia à vaga. Ato contínuo, o Subdefensor Público Geral decidiu 

remover Defensor Público Fabrício Márcio de Castro Araújo para a vaga, declarando vago o 

cargo de 1ª Defensoria Pública do Tribunal do Júri. 2ª) 11ª Defensoria Pública de Família: 

consultada a ordem de preferência dos inscritos no concurso, a ordem de antiguidade, bem 

como o disposto no item 4.8 do Certame, verificou-se que a Defensora Pública Débora Cunha 

Vieira Cardoso é a mais antiga a concorrer. Não houve renuncia à vaga. Ato contínuo. Ato 

contínuo, o Subdefensor Público Geral decidiu remover Defensora Pública Débora Cunha 

Vieira Cardoso para a vaga ofertada, declarando vago o cargo da 7ª Defensoria Pública de 

Família. 3ª) 3ª Defensoria Pública de Piripiri: consultada a ordem de preferência dos inscritos 

no concurso, a ordem de antiguidade, bem como o disposto no item 4.8 do Certame, verificou-

se a renúncia dos Defensores Públicos Arilson Pereira Malaquias, Dayana Sampaio Mendes, 

Robert Rios Magalhães Júnior, Gisela Mendes Lopes, na forma do art. 7º, segunda parte, da 

Res. 007/2016 e item 4.1 do Edital do Certame. Em seguida, verificou-se que a Defensora 

Pública Ana Carolina de F. T. Machado é a mais antiga a concorrer. Não houve renúncia à 

vaga. Em seguida, o Subdefensor Público Geral decidiu remover Defensora Pública Ana 

Carolina de F. T. Machado para a vaga ofertada, declarando vago o cargo da 2ª Defensoria 

Pública de Esperantina. 4ª) Defensoria Pública de Simões: não houve concorrentes para a 

vaga. Em seguida, o Subdefensor Público Geral declarou vago o cargo da Defensoria Pública 

de Simões. 5ª) Defensoria Pública de Simplício Mendes: consultada a ordem de preferência 

dos inscritos no concurso, a ordem de antiguidade, bem como o disposto no item 4.8 do 

Certame, verificou-se que a Defensora Pública Christiana Gomes M. de Sousa. Não houve 

renúncia à vaga. Em seguida, o Subdefensor Público Geral decidiu remover a Defensora 

Pública Christiana Gomes M. de Sousa para a vaga ofertada, declarando vago o cargo da 

Defensoria Pública de Corrente.   Dando continuidade ao procedimento, passou-se à 2ª rodada 

de remoção, ofertando-se aos concorrentes as vagas decorrentes da 1ª rodada, na ordem 
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de vacância: 1ª Defensoria Pública do Tribunal do Júri: consultada a ordem de preferência 

dos inscritos no concurso, a ordem de antiguidade, bem como o disposto no item 4.8 do 

Certame, verificou-se que a Defensora Pública Francisca Hildeth Leal E. Nunes é a mais antiga 

a concorrer. Em seguida, a referido Defensora renunciou à vaga ofertada, na forma do art. 7º, 

segunda parte, da Res. 007/2016 e item 4.1 do Edital do Certame. Ato contínuo, verificou-se 

que a Defensora Pública Edvalda Regina X. Almeida é a mais antiga a concorrer. Não houve 

renúncia à vaga. Em seguida, o Subdefensor Público Geral decidiu remover Defensora Pública 

Edvalda Regina X. Almeida para a vaga ofertada, declarando vago o cargo da 1ª Defensoria 

Pública do Tribunal do Júri. 7ª Defensoria Pública de Família: consultada a ordem de 

preferência dos inscritos no concurso, a ordem de antiguidade, bem como o disposto no item 

4.8 do Certame, verificou-se que o Defensor Público Eric Leonardo Pires de Melo é o mais 

antigo a concorrer. Não houve renuncia à vaga. Ato contínuo, o Subdefensor Público Geral 

decidiu remover o Defensor Público Eric Leonardo Pires de Melo para a vaga ofertada, 

declarando vago o cargo da 5ª Defensoria Pública Criminal. 2ª Defensoria Pública de 

Esperantina: consultada a ordem de preferência dos inscritos no concurso, a ordem de 

antiguidade, bem como o disposto no item 4.8 do Certame, verificou-se a renúncia dos 

Defensores Públicos Gisela Mendes Lopes e Leandro Ferraz  D. Ribeiro, na forma do art. 7º, 

segunda parte, da Res. 007/2016 e item 4.1 do Edital do Certame. Em seguida, verificou-se que 

a Defensora Pública Daisy dos Santos Marques é a mais antiga a concorrer. Não houve 

renúncia à vaga. Em seguida, o Subdefensor Público Geral decidiu remover Defensora Pública 

Defensora Pública Daisy para a vaga ofertada, declarando vago o cargo da 2ª Defensoria 

Pública de Oeiras. 4ª) Defensoria Pública de Corrente: não houve concorrentes para a vaga. 

Em seguida, o Subdefensor Público Geral declarou vago o cargo da Defensoria Pública de 

Corrente. Dando continuidade ao procedimento, passou-se à 3ª rodada de remoção, 

ofertando-se aos concorrentes as vagas decorrentes da 2ª rodada, na ordem de vacância:  
Defensoria Pública de Altos: consultada a ordem de preferência dos inscritos no concurso, a 

ordem de antiguidade, bem como o disposto no item 4.8 do Certame, verificou-se que o 

Defensor Público Arilson Pereira Malaquias é o mais antigo a concorrer. Não houve renuncia à 

vaga. Ato contínuo, o Subdefensor Público Geral decidiu remover o Defensor Público Arilson 

Pereira Malaquias para a vaga ofertada, declarando vago o cargo da Defensoria Pública de José 

de Freitas. 5ª Defensoria Pública Criminal: consultada a ordem de preferência dos inscritos 

no concurso, a ordem de antiguidade, bem como o disposto no item 4.8 do Certame, verificou-

se que a Defensora Pública Haradja Miichelline de F. F. Freitag é a mais antiga a concorrer. 

Não houve renuncia à vaga. Ato contínuo. Ato contínuo, o Subdefensor Público Geral decidiu 

remover Defensora Pública Haradja Miichelline de F. F. Freitag para a vaga ofertada, 

declarando vago o cargo da 3ª Defensoria Pública Criminal; 2ª Defensoria Pública de Oeiras: 

consultada a ordem de preferência dos inscritos no concurso, a ordem de antiguidade, bem 

como o disposto no item 4.8 do Certame, verificou-se que a Defensora Pública Karla Araújo de 

Andrade Leite é a mais antiga a concorrer. Não houve renuncia à vaga. Ato contínuo. Ato 

contínuo, o Subdefensor Público Geral decidiu remover Defensora Pública Karla Araújo de 

Andrade Leite para a vaga ofertada, declarando vago o cargo da Defensoria Pública de São 

João do Piauí; Dando continuidade ao procedimento, passou-se à 4ª rodada de remoção, 

ofertando-se aos concorrentes as vagas decorrentes da 3ª rodada, na ordem de vacância: 

Defensoria Pública de José de Freitas: consultada a ordem de preferência dos inscritos no 

concurso, a ordem de antiguidade, bem como o disposto no item 4.8 do Certame, verificou-se 

que a Defensora Pública Andrea de Jesus Carvalho é a mais antiga a concorrer. Não houve 

renuncia à vaga. Ato contínuo, o Subdefensor Público Geral decidiu remover Defensora 

Pública Andrea de Jesus Carvalho para a vaga ofertada, declarando vago o cargo da 2ª 

Defensoria Pública de Campo Maior; 3ª Defensoria Pública Criminal: consultada a ordem de 

preferência dos inscritos no concurso, a ordem de antiguidade, bem como o disposto no item 

4.8 do Certame, verificou-se que a Defensora Pública Francisca Hildeth Leal E. Nunes é a mais 

antiga a concorrer. Não houve renuncia à vaga. Ato contínuo. Ato contínuo, o Subdefensor 
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Público Geral decidiu remover Defensora Pública Francisca Hildeth Leal E. Nunes para a vaga 

ofertada, declarando vago o cargo da 1ª Defensoria Pública Itinerante; Defensoria Pública de 

São João do Piauí: consultada a ordem de preferência dos inscritos no concurso, a ordem de 

antiguidade, bem como o disposto no item 4.8 do Certame, verificou-se que o Defensor Público 

Roosevelt Furtado de V. Filho é o mais antigo a concorrer. Não houve renuncia à vaga. Ato 

contínuo, o Subdefensor Público Geral decidiu remover o Defensor Público Roosevelt Furtado 

de V. Filho para a vaga ofertada, declarando vago o cargo da Defensoria Pública de Bom Jesus. 

Dando continuidade ao procedimento, passou-se à 5ª rodada de remoção, ofertando-se aos 

concorrentes as vagas decorrentes da 4ª rodada, na ordem de vacância:  2ª Defensoria 

Pública de Campo Maior: consultada a ordem de preferência dos inscritos no concurso, a 

ordem de antiguidade, bem como o disposto no item 4.8 do Certame, verificou-se a renúncia do 

Defensor Público Arilson Pereira Malaquias, na forma do art. 7º, segunda parte, da Res. 

007/2016 e item 4.1 do Edital do Certame. Em seguida, verificou-se que a Defensora Pública 

Ana Keyla da Silva Paillard é a mais antiga a concorrer. Não houve renúncia à vaga. Em 

seguida, o Subdefensor Público Geral decidiu remover Defensora Pública Defensora Pública 

Ana Keyla da Silva Paillard para a vaga ofertada, declarando vago o cargo da Defensoria 

Pública de Barras. 1ª Defensoria Pública Itinerante: consultada a ordem de preferência dos 

inscritos no concurso, a ordem de antiguidade, bem como o disposto no item 4.8 do Certame, 

verificou-se que o Defensor Público Arilson Pereira Malaquias é o mais antigo a concorrer. 

Não houve renuncia à vaga. Ato contínuo, o Subdefensor Público Geral decidiu remover o 

Defensor Público Arilson Pereira Malaquias para a vaga ofertada, declarando vago o cargo da 

Defensoria Pública de Altos. Defensoria Pública de Bom Jesus: não houve concorrentes para 

a vaga. Em seguida, o Subdefensor Público Geral declarou vago o cargo da Defensoria Pública 

de Bom Jesus; Dando continuidade ao procedimento, passou-se à 6ª rodada de remoção, 

ofertando-se aos concorrentes as vagas decorrentes da 5ª rodada, na ordem de vacância: 

Defensoria Pública de Barras: consultada a ordem de preferência dos inscritos no concurso, a 

ordem de antiguidade, bem como o disposto no item 4.8 do Certame, verificou-se que a 

Defensora Pública Dayana Sampaio Mendes é a mais antiga a concorrer. Não houve renuncia à 

vaga. Ato contínuo, o Subdefensor Público Geral decidiu remover Defensora Pública Dayana 

Sampaio Mendes para a vaga ofertada, declarando vago o cargo da Defensoria Pública de 

Pedro II; Defensoria Pública de Altos: consultada a ordem de preferência dos inscritos no 

concurso, a ordem de antiguidade, bem como o disposto no item 4.8 do Certame, verificou-se 

que a Defensor Público Wendel Damasceno Sousa é a mais antigo a concorrer. Em seguida, a 

referido Defensor renunciou à vaga ofertada, na forma do art. 7º, segunda parte, da Res. 

007/2016 e item 4.1 do Edital do Certame. Ato contínuo, verificou-se que a Defensora Pública 

Ana Keyla da Silva Paillard é a mais antiga a concorrer. Não houve renúncia à vaga. Em 

seguida, o Subdefensor Público Geral decidiu remover Defensora Pública Ana Keyla da Silva 

Paillard para a vaga ofertada, declarando vago o cargo da 2ª Defensoria Pública de Campo 

Maior. Dando continuidade ao procedimento, passou-se à 7ª rodada de remoção, ofertando-

se aos concorrentes as vagas decorrentes da 6ª rodada, na ordem de vacância:  Defensoria 

Pública de Pedro II: consultada a ordem de preferência dos inscritos no concurso, a ordem de 

antiguidade, bem como o disposto no item 4.8 do Certame, verificou-se que o Defensor Público 

Leandro Ferraz  D. Ribeiro é o mais antigo a concorrer. Não houve renuncia à vaga. Ato 

contínuo, o Subdefensor Público Geral decidiu remover o Defensor Público Leandro Ferraz D. 

Ribeiro para a vaga ofertada, declarando vago o cargo da 1ª Defensoria Pública de Oeiras; 2ª 

Defensoria Pública de Campo Maior: consultada a ordem de preferência dos inscritos no 

concurso, a ordem de antiguidade, bem como o disposto no item 4.8 do Certame, verificou-se 

que a Defensora Pública Dayana Sampaio Mendes é a mais antiga a concorrer. Não houve 

renúncia à vaga. Em seguida, o Subdefensor Público Geral decidiu remover Defensora Pública 

Dayana Sampaio Mendes para a vaga ofertada, declarando vago o cargo da 2ª Defensoria 

Pública de Barras. Dando continuidade ao procedimento, passou-se à 8ª rodada de remoção, 

ofertando-se aos concorrentes as vagas decorrentes da 7ª rodada, na ordem de vacância: 
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1ª Defensoria Pública de Oeiras: consultada a ordem de preferência dos inscritos no 

concurso, a ordem de antiguidade, bem como o disposto no item 4.8 do Certame, verificou-se 

que a Defensora Pública Christiana Gomes M. de Sousa é a mais antiga a concorrer. Não houve 

renúncia à vaga. Em seguida, o Subdefensor Público Geral decidiu remover Defensora Pública 

Christiana Gomes M. de Sousa para a vaga ofertada, declarando vago o cargo da Defensoria 

Pública de Simplício Mendes. Defensoria Pública de Barras: consultada a ordem de 

preferência dos inscritos no concurso, a ordem de antiguidade, bem como o disposto no item 

4.8 do Certame, verificou-se que a Defensora Pública Gisela Mendes Lopes é a mais antiga a 

concorrer. Não houve renúncia à vaga. Em seguida, o Subdefensor Público Geral decidiu 

remover Defensora Pública Gisela Mendes Lopes para a vaga ofertada, declarando vago o 

cargo da 1ª Defensoria Pública de Esperantina. Dando continuidade ao procedimento, passou-

se à 9ª rodada de remoção, ofertando-se aos concorrentes as vagas decorrentes da 8ª 

rodada, na ordem de vacância: Defensoria Pública de Simplício Mendes: não houve 

concorrentes para a vaga. Em seguida, o Subdefensor Público Geral declarou vago o cargo da 

Defensoria Pública de Simplício Mendes; 1ª Defensoria Pública de Esperantina: consultada a 

ordem de preferência dos inscritos no concurso, a ordem de antiguidade, bem como o disposto 

no item 4.8 do Certame, verificou-se que a Defensora Pública Natália e Silva de A.Freitas é a 

mais antiga a concorrer. Em seguida, a referida Defensora renunciou à vaga ofertada, na forma 

do art. 7º, segunda parte, da Res. 007/2016 e item 4.1 do Edital do Certame. Ato contínuo, 

verificou-se que a Defensora Pública Germana Melo B. D. Pessoas é a mais antiga a concorrer. 

Não houve renúncia à vaga. Em seguida, o Subdefensor Público Geral decidiu remover 

Defensora Pública Germana Melo B. D. Pessoas para a vaga ofertada, declarando vago o cargo 

da 2ª Defensoria Pública de Luzilândia. Dando continuidade ao procedimento, passou-se à 10ª 

rodada de remoção, ofertando-se aos concorrentes as vagas decorrentes da 9ª rodada, na 

ordem de vacância: Defensoria Pública de Luzilândia: consultada a ordem de preferência 

dos inscritos no concurso, a ordem de antiguidade, bem como o disposto no item 4.8 do 

Certame, verificou-se que a Defensor Público Leandro Ferraz  D. Ribeiro é a mais antigo a 

concorrer. Em seguida, a referido Defensor renunciou à vaga ofertada, na forma do art. 7º, 

segunda parte, da Res. 007/2016 e item 4.1 do Edital do Certame. Ato contínuo, verificou-se 

que o Defensor Público Jeiko Leal Melo Hohmann Britto é a mais antigo a concorrer. Não 

houve renúncia à vaga. Em seguida, o Subdefensor Público Geral decidiu remover Defensora 

Pública Jeiko Leal Melo Hohmann Britto para a vaga ofertada, declarando vago o cargo da 4ª 

Defensoria Pública de Floriano. Dando continuidade ao procedimento, passou-se à 11ª rodada 

de remoção, ofertando-se aos concorrentes as vagas decorrentes da 10ª rodada, na ordem 

de vacância: 4ª Defensoria Pública de Floriano: consultada a ordem de preferência dos 

inscritos no concurso, a ordem de antiguidade, bem como o disposto no item 4.8 do Certame, 

verificou-se que o Defensor Público Ricardo Moura Marinho é o mais antigo a concorrer. Não 

houve renuncia à vaga. Ato contínuo, o Subdefensor Público Geral decidiu remover o Defensor 

Público Ricardo Moura Marinho para a vaga ofertada, declarando vago o cargo da Defensoria 

Pública de Cocal; Dando continuidade ao procedimento, passou-se à 12ª rodada de remoção, 

ofertando-se aos concorrentes as vagas decorrentes da 11ª rodada, na ordem de vacância: 

Defensoria Pública de Cocal: consultada a ordem de preferência dos inscritos no concurso, a 

ordem de antiguidade, bem como o disposto no item 4.8 do Certame, verificou-se que a 

Defensora Pública Christiana Gomes M. de Sousa é a mais antiga a concorrer. Não houve 

renúncia à vaga. Em seguida, o Subdefensor Público Geral decidiu remover Defensora Pública 

Christiana Gomes M. de Sousa para a vaga ofertada, declarando vago o cargo da 1ª Defensoria 

Pública de Oeiras. Dando continuidade ao procedimento, passou-se à 13ª rodada de remoção, 

ofertando-se aos concorrentes as vagas decorrentes da 12ª rodada, na ordem de vacância:  
1ª Defensoria Pública de Oeiras: consultada a ordem de preferência dos inscritos no 

concurso, a ordem de antiguidade, bem como o disposto no item 4.8 do Certame, verificou-se 

que o Defensor Público Roosevelt Furtado de V. Filho é o mais antigo a concorrer. Não houve 

renuncia à vaga. Ato contínuo, o Subdefensor Público Geral decidiu remover o Defensor 
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Público Roosevelt Furtado de V. Filho para a vaga ofertada, declarando vago o cargo da 

Defensoria Pública de São João do Piauí; Defensoria Pública de São João do Piauí: não houve 

concorrentes para a vaga. Em seguida, o Subdefensor Público Geral declarou vago o cargo da 

Defensoria Pública de São João do Piauí; Encerrado o procedimento de remoção, não houve 

recurso contra as decisões proferidas pelo Subdefensor Público Geral. Ato contínuo, o 

Subdefensor Público Geral proclamou o resultado do concurso de remoção, a teor do item 4.9 

do Edital do Certame: 

 

 
DEFENSOR PÚBLICO REMOVIDO DEFENSORIA DE DESTINO 

1 Fabrício Márcio de Castro Araújo 3ª Defensoria Pública da Execução Penal 

2 Débora Cunha Vieira Cardoso 11ª Defensoria Pública de Família 

3 Ana Carolina de F. T. Machado 3ª Defensoria Pública de Piripiri 

4 Edvalda Regina X. Almeida 1ª Defensoria Pública do Tribunal do Júri 

5 Eric Leonardo Pires de Melo 7ª Defensoria Pública de Família 

6 Haradja Miichelline de F. F. Freitag 5ª Defensoria Pública Criminal 

7 Daisy dos Santos Marques 2ª Defensoria Pública de Esperantina 

8 Karla Araújo de Andrade Leite 2ª Defensoria Pública de Oeiras 

9 Andrea de Jesus Carvalho Defensoria Pública de José de Freitas 

10 Francisca Hildeth Leal E. Nunes 3ª Defensoria Pública Criminal 

11 Ana Keyla da Silva Paillard Defensoria Pública de Altos 

12 Arilson Pereira Malaquias 1ª Defensoria Pública Itinerante 

13 Dayana Sampaio Mendes 2ª Defensoria Pública de Campo Maior 

14 Leandro Ferraz D. Ribeiro Defensoria Pública de Pedro II 

15 Gisela Mendes Lopes Defensoria Pública de Barras 

16 Germana Melo B. D. Pessoas 1ª Defensoria Pública de Esperantina 

17 Jeiko Leal Melo Hohmann Britto Defensoria Pública de Luzilândia 

18 Ricardo Moura Marinho 4ª Defensoria Pública de Floriano 

19 Christiana Gomes M. de Sousa Defensoria Pública de Cocal 

20 Roosevelt Furtado de V. Filho 1ª Defensoria Pública de Oeiras 

 

CARGOS DECLARADOS VAGOS  

 

DEFENSORIA PÚBLICA DE SIMÕES 

DEFENSORIA PÚBLICA DE CORRENTE 

DEFENSORIA PÚBLICA DE SIMPLICIO MENDES 

DEFENSORIA PÚBLICA DE BOM JESUS 

DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ 

 

Nada mais havendo a tratar, a Subdefensor Público deu por encerrada a presente sessão às 

11:30 horas, para constar, eu, Humberto Brito Rodrigues, na condição secretário designado 

para ato, lavrei a presente, que vai assinada por mim e por todos os presentes. 

 

 

 

Erisvaldo Marques dos Reis                          Humberto Brito Rodrigues 

                 Subdefensor Público Geral                                  Secretário Designado 

 

 


