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O momento de relevantes mudanças exigiu a
elaboração de um planejamento coerente com
os desafios decorrentes da autonomia orçamentária e financeira. É
no momento de grandes mudanças que o planejamento se torna
essencial.
As demandas por uma Defensoria Pública mais eficiente, mais
democrática e efetiva nas suas ações são cada vez maiores. Nesse
sentido, o pensamento estratégico é a resposta adequada para a
criação de um novo perfil da gestão da Defensoria Pública do Estado
do Piauí.
Nesse contexto, surgiu a premente necessidade de elaboração do
Plano Estratégico, documento que expõe o produto obtido com o
processo de planejamento e que serve como paradigma para o
projeto de modernização da administração da gestão. Nele são
expostos o conjunto de grandes decisões e prioridades que orientam
o futuro da Instituição.
O primeiro passo exigiu a elaboração de um diagnóstico da
Instituição. O diagnóstico produzido no segundo semestre de 2015,
utilizando-se da ferramenta designada por matriz SWOT, revelou
a necessidade de modernização administrativa e aparelhamento
tecnológico da DPE/PI, bem como a adequada capacitação dos
colaboradores e a construção/locação de imóveis que atendam a
crescente demanda dos atendimentos na Instituição.
Com o objetivo de manter o diálogo e garantir a participação de
todos os Defensores Públicos no processo de diagnóstico, foram
realizadas Audiências Defensoriais, nas quais foram desenvolvidas
todas as etapas de formulação do planejamento.

Apresentação

E

Este documento sintetiza o processo de
planejamento estratégico desenvolvido pela
Defensoria Pública do Estado do Piauí – DPE/PI,
no período de agosto de 2015 a março de 2016.

Apresentação

Dessa forma, garantiu-se que o documento abarcasse as necessidades para
modernização da Instituição, contando com a contribuição dos Defensores que
compõem o quadro da DPE, que puderam opinar e levantar expectativas sobre o
estado atual da Instituição e com políticas para aperfeiçoar o trabalho desenvolvido,
e garantindo a preservação dos princípios e diretrizes que regulam a atividade
desenvolvida pela entidade.
O método utilizado para a formulação das estratégias necessárias para o
aperfeiçoamento e necessária modernização da DPE/PI foi o Balanced Scorecard.
O BSC é um instrumento capaz de descrever estratégias e permite uma abordagem
ampliada da mensuração de desempenho.
O documento concebido expõe o contexto histórico da Defensoria Pública do Estado
do Piauí desde a sua criação, processo organizacional, inovações legislativas, até a
situação que a Instituição atualmente se encontra.
Narra-se o procedimento realizado para construção e elaboração do planejamento, a
missão assumida e os valores adotados pela Defensoria Pública, a visão do futuro e
os objetivos estratégicos adequados para transformar os comandos constitucionais
reveladores da missão da Instituição numa realidade concreta.
Destaca-se o mapa estratégico, que reflete a articulação dos itens elencados acima,
representando o compromisso assumido pela Defensoria Pública do Estado do Piauí
– DPE/PI em efetivar sua reorganização institucional baseada no modelo de gestão a
ser adotado.
O mapa estratégico permite uma ampla compreensão dos objetivos traçados pelos
Defensores e pela própria Defensoria Pública. Essa compreensão por meio do mapa
concebe clareza ao planejamento, aspecto essencial para testar o objetivo estratégico
e direcionar a Defensoria no alcance da visão de futuro. Apresentam-se no mapa os
valores, missão, visão, ideais, objetivos estratégicos e obrigações assumidas pela
Defensoria Pública do Estado do Piauí no período de 2015 a 2020.
Nesse contexto de mudanças, a Defensoria Pública do Estado do Piauí apresenta
nesta publicação o Plano Estratégico, instrumento delineado com a efetiva contribuição
dos seus membros e colaboradores, instados a pensar e definir diretrizes capazes
de concretizar a sua missão de “garantir ao vulnerável assistência jurídica integral e
gratuita, judicial e extrajudicial, no âmbito individual e coletivo, assegurando os seus
direitos humanos” e, assim, atingir a visão de futuro; “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”.
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Tempo depois, relata o Dr. Nelson Nery Costa, em texto sobre o tema,
a Lei Delegada Estadual n° 158/82 promoveu uma modificação nesse
cenário e fixou a Procuradoria Geral da Justiça como órgão administrativo
superior da Assistência Judiciária. Os cargos de Advogado de Ofício
passaram a ser designados como cargos de Defensor Público.
Nesse contexto, o Decreto Estadual n° 5.504/83 aprovou o regulamento
da Secretaria de Justiça, instituindo agora a Defensoria Pública: “Art.
19. A Defensoria Pública, composta dos defensores públicos, é o órgão
destinado a promover a assistência judiciária gratuita, nos termos da lei,
e será dirigida por um coordenador indicado pelo secretário e nomeado,
em comissão, pelo governador do Estado”.
Assim, pode-se dizer que o cargo de “Advogado de Ofício” foi extinto e
excluído da carreira do Ministério Público, quando o Governo do Estado
do Piauí criou a Secretaria de Justiça e previu em seu organograma a
Coordenação de Assistência Judiciária, com previsão legal do cargo de
Defensor Público. Tem-se, portanto, que o cargo público de Defensor
Público antecedeu a existência da Instituição Defensoria Pública.
Em janeiro de 1986, foi publicado o primeiro edital para realização de
concurso público para provimento do cargo de Defensor Público, cujo
resultado foi homologado em julho de 1986, com a relação dos 27 (vinte
e sete) primeiros Defensores Públicos do Estado do Piauí, lotados no
quadro de pessoal da Secretaria de Justiça.
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A

A Defensoria Pública do Estado do Piauí possui
como origem mais remota a Assistência Judiciária
do Estado instituída pelos arts. 119 a 128 da Lei
Estadual n° 2.239/61. Nesse sentido, pode-se afirmar
que foi a primeira Defensoria Pública estadual criada
no Brasil. A Lei criou o cargo de Advogado de Ofício,
com atribuições típicas de um cargo público efetivo,
provido através de concurso público. A princípio, tais cargos integravam
a carreira do Ministério Público Estadual, cuja função era a prestação do
serviço de assistência judiciária.

Os novos Defensores Públicos somaram-se aos remanescentes dos antigos
Advogados de Ofício, e o Estado do Piauí passou a ter 39 Defensores Públicos no
Estado do Piauí.
Ainda em 1986, com a instalação da Assembleia Nacional Constituinte, os
Defensores Públicos refletiram sobre a necessidade de lutar pela criação da
Instituição Defensoria Pública. Até aquele momento não existia nenhum modelo
que servisse de referência ou paradigma. O Dr. José Welington – atual Corregedor
Geral da Defensoria Pública – atuou, de maneira diligente, influenciando
diretamente o texto final da Constituição.
A promulgação da Constituição Federal de 1988 alterou o cenário jurídico nacional,
pois de maneira inovadora previu, a criação da Defensoria Pública em nível nacional,
como função essencial à Justiça, com previsão da existência da Defensoria Pública
da União e dos Estados.
A partir daí, iniciou-se o passo seguinte: fazer com que a Assembleia Estadual
Constituinte instalada, responsável pela elaboração do texto da Constituição do
Estado do Piauí, viesse a ser contatada para que o mesmo trabalho, executado junto
ao Congresso Nacional, também fosse empreendido junto à Assembleia Legislativa
do Estado do Piauí.
A Constituição Estadual de 1989, traduzindo a nova realidade da Defensoria
Pública, dispôs no seu art. 153 que a Defensoria Pública é instituição essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, com fundamento na dignidade da
pessoa humana, a assistência jurídica integral e gratuita e a representação judicial e
extrajudicial, em todas as esferas administrativas e instâncias judiciais, àqueles que,
na forma da lei, sejam considerados necessitados.
O momento seguinte foi de definição acerca do caminho legislativo a ser definido
para a Instituição. Através de iniciativa da Associação Piauiense dos Defensores
Públicos, foi realizada Assembleia na qual surgiram duas correntes de pensamento
no seio da DPE/PI.
A primeira entendia, segundo o Defensor Público Dr. Paulo Henrique Couto Machado,
que deveria ser aguardada a iniciativa da criação da Defensoria Pública da União
por lei complementar federal, que estabeleceria normas gerais para a criação das
Defensorias Públicas dos Estados para que, posteriormente, pudesse ser elaborada
a minuta do projeto de criação da DPE-PI.
A segunda corrente defendia o ponto de vista oposto e propunha elaborar de imediato
a minuta, partindo do pressuposto que o próprio texto da Constituição Federal previa a
possibilidade que os estados federados pudessem legislar sobre Assistência Judiciária
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e a Defensoria Pública. Ao término da discussão, adotou-se a posição da segunda
corrente, e todos os Defensores Públicos da primeira proposta, imediatamente se
prontificaram a colaborar na elaboração do texto.
A minuta foi elaborada e formalmente encaminhada pela Associação de Defensores
do Estado do Piauí ao chefe do Poder Executivo. E, mais uma vez, a Associação se
articulou junto ao Secretário de Governo no sentido de que a minuta fosse acolhida e
submetida a uma apreciação jurídica para, em seguida, ser encaminhada ao Poder
Legislativo Estadual. Assim foi feito e, após parecer jurídico favorável, elaborado pela
Procuradoria Geral do Estado, a minuta transformou-se em Projeto de Lei, que foi
encaminhado pelo Governador ao Poder Legislativo Estadual e que originou a Lei
Complementar Estadual nº 3, sancionada no dia 13 de dezembro de 1990. Enfim,
estava criada e estruturada juridicamente a Defensoria Pública do Estado do Piauí.
A próxima luta foi conquistar a estrutura física para instalação da Defensoria Pública.
Através de iniciativa da Associação dos Defensores Públicos do Piauí, foi alugado
um imóvel na rua Governador Tibério Nunes, em Teresina. Feito isso, a Secretaria de
Justiça cedeu parte do mobiliário usado para instalação da Defensoria, e assim os
trabalhos foram iniciados.
No final de 1990, foi definitivamente instalada a Procuradoria Geral da Defensoria
Pública e empossado o primeiro Procurador-Geral, que fora escolhido dentre os
membros da carreira, Dr. Luiz Darcy Fontenelle Araújo.
A Defensoria Pública no Piauí estruturava-se sob a forma de Procuradoria Geral, com
o status de Secretaria de Estado, vinculada diretamente ao Governador do Estado,
nos termos do inciso VI, do artigo 3° da Lei Estadual n° 4.382, de 27.03.1991.
A Lei Complementar n° 59/2005 promoveu uma nova dimensão à Defensoria Pública,
consagrando-a como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe prestar integral e gratuita assistência jurídica àqueles que, na
forma da lei, fossem considerados necessitados.
E foi nesse cenário jurídico que alguns fatos promoveram uma virada essencial na
Instituição. Após oito meses de gestão da Dra. Francisca Hildeth Leal Evangelista
Nunes como Defensora Pública Geral do Piauí, em janeiro de 2016, ocorreu o
primeiro repasse do duodécimo para a DPE/PI. Com o essencial apoio do senhor
Governador Welington Dias, a Defensoria Pública conseguiu implementar a sua
autonomia financeira.
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Diante dos desafios decorrentes da autonomia financeira, o planejamento estratégico,
com a consequente elaboração do Plano Estratégico, deixa de ser uma opção e
certamente se apresenta como algo essencial para a Instituição.

2020
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Preservando o interesse público e otimizando a utilização dos
recursos públicos para realização de investimentos, é imprescindível
a elaboração de um planejamento eficaz que garanta uma gestão
eficiente dos modelos a serem adotados, associados às inovações
e estruturação capazes de atender à demanda dos hipossuficientes,
criando condições efetivas para proposição de mudanças e execução
das políticas públicas.
Ao ampliar a capacidade técnica e operacional da Defensoria Pública,
por meio de um projeto organizacional capaz de prever novas situações
e suprir necessidades já existentes, a Instituição poderá atuar como
um agente de transformações sociais, garantindo o atendimento do
necessitado em todos os níveis.
Para a melhor compreensão da situação atual da Defensoria Pública
do Estado do Piauí, foram explicitadas a seguir as competências
organizacionais e a estrutura organizacional da instituição.
Antes, entretanto, vale dizer que as deficiências de infraestrutura física e
de tecnologia da informação são evidentes. A Defensoria do Estado do
Piauí, mesmo existente há mais de vinte anos, apresenta estrutura falha
e não possui quadro próprio de servidores públicos. A Instituição atua
em aproximadamente 25% das Comarcas do Estado e possui apenas
um imóvel próprio.

3.1 Competência Organizacional
Conforme estabelece a Constituição Federal de 1988, 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,
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O

O Piauí, no contexto do Estado Brasileiro, passou
por mudanças significativas nos últimos anos. Nesse
cenário de mudanças, o planejamento de gestão
é instrumento essencial, de modo a viabilizar a
construção de um modelo de atuação pautado no
atendimento ao cidadão necessitado.

dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na
forma do inciso LXXIV do Art. 5º desta Constituição Federal.
Nos termos da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, as funções
institucionais da Defensoria Pública consistem, dentre outras, em:
• Prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os
graus;
•		
Promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos litígios, visando
à composição entre as pessoas em conflito de interesses, por meio de
mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e
administração de conflitos;
• Promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania
e do ordenamento jurídico;
• Prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores de
suas Carreiras de apoio para o exercício de suas atribuições;
• Exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa
e o contraditório em favor de pessoas naturais e jurídicas, em processos
administrativos e judiciais, perante todos os órgãos e em todas as instâncias,
ordinárias ou extraordinárias, utilizando todas as medidas capazes de
propiciar a adequada e efetiva defesa de seus interesses;
• Representar os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos,
postulando perante seus órgãos;
• Promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de
propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais
homogêneos, quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de
pessoas hipossuficientes;
• Exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e
individuais homogêneos e dos direitos do consumidor, na forma do inciso
LXXIV do Art. 5º da Constituição Federal;
• Impetrar habeas corpus, mandado de injunção, habeas data e mandado de
segurança ou qualquer outra ação em defesa das funções institucionais e
prerrogativas de seus órgãos de execução;
• Promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados,
abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais
e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de
propiciar sua adequada e efetiva tutela;
• Exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do
adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da
mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais
vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado;
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• Acompanhar inquérito policial, inclusive com a comunicação imediata da
prisão em flagrante pela autoridade policial, quando o preso não constituir
advogado;
• Patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública;
• Exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei;
• Atuar nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de
adolescentes, visando assegurar às pessoas, sob quaisquer circunstâncias,
o exercício pleno de seus direitos e garantias fundamentais;
• Atuar na preservação e reparação dos direitos de pessoas vítimas de tortura,
abusos sexuais, discriminação ou qualquer outra forma de opressão ou
violência, propiciando o acompanhamento e o atendimento interdisciplinar
das vítimas;
• Atuar nos Juizados Especiais;
• Participar, quando tiver assento, dos conselhos federais, estaduais e
municipais afetos às funções institucionais da Defensoria Pública, respeitadas
as atribuições de seus ramos;
• Executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação,
inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a
fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao
aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus
membros e servidores;
• Convocar audiências públicas para discutir matérias relacionadas às suas
funções institucionais.

3.2 Estrutura Organizacional
A Defensoria Pública do Estado do Piauí tem por chefe o Defensor Público Geral,
nomeado pelo Governador do Estado, dentre os membros da carreira, maiores de
trinta e cinco anos, de notório saber jurídico e reputação ilibada, na forma disciplinada
pela legislação estadual. É integrada por Defensores Públicos encarregados de
exercer as funções institucionais junto aos órgãos judiciais ou administrativos de
primeiro grau nos quais forem lotados, salvo as exceções previstas nesta Lei.
Conforme a Legislação Complementar Federal e a Lei Complementar Estadual
nº 59, de 30/11/2005, a Defensoria Pública do Estado do Piauí possui a seguinte
estrutura organizacional: órgãos de administração superior, órgãos de execução e
órgãos auxiliares.
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São os órgãos da administração superior: I – O Defensor Público Geral; II – O
Gabinete do Defensor Público Geral; III – O Conselho Superior da Defensoria e; IV – A
Corregedoria Geral da Defensoria Pública

2020
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Os órgãos de execução compreendem: Coordenação das Defensorias Públicas
Especializadas, Coordenação das Defensorias Públicas Regionais, Defensorias
Públicas Especializadas, Defensorias Públicas Regionais e Defensores Públicos.
Por sua vez, são órgãos auxiliares: a Diretoria Geral, as Diretorias Cível e Criminal,
Núcleos Especializados, Itinerante, Administrativa, Primeiro Atendimento, Escola
Superior da Defensoria Pública, e Ouvidoria.
A Defensoria Pública é dividida em núcleos situados na capital e interior do Estado.
Estão vinculadas à Defensora Pública Geral: a Corregedoria Geral, Ouvidoria,
Conselho Superior, Subdefensoria Geral, Escola Superior da Defensoria Pública,
Diretorias e Defensoria de Categoria Especial. A Corregedoria Geral é composta pelo
Defensor Público Corregedor, por uma Defensora Pública auxiliar da corregedoria. A
Ouvidoria possui um Ouvidor-Geral, comissionado exclusivo. O Conselho Superior da
Defensoria Pública é composto por três Defensores Públicos, membros natos, cinco
Defensores eleitos, um Defensor-Secretário e cinco Defensores suplentes.
A Defensoria Pública de Categoria Especial é composta por uma Defensora
Coordenadora, e possui oito Defensorias de Categoria Especial, às quais estão
vinculadas oito Defensores Públicos.
A Defensoria apresenta, em sua estrutura, sete Diretorias, as quais estão vinculados
sete Defensores públicos que exercem função de diretores, dezessete atuam como
Coordenadores e oito exercem atribuições de Gerencia.
A Diretoria de Primeiro Atendimento possui uma Defensora Pública Diretora. A
Diretoria Itinerante, além do Defensor-Diretor e da Defensora-Coordenadora, possui
dois Defensores atuando em regime de substituição.
A Diretoria Administrativa possui um Defensor-Diretor e apresenta sete Coordenações,
além de estar vinculada ao Controle Interno da Instituição. São as Coordenações: de
Estágio, Infraestrutura e Transportes, Licitações e Contratos, Financeira, Gestão de
Pessoas, Tecnologia da Informação, Abastecimento e Patrimônio. Além dessas, estão
vinculados os setores de distribuição, xérox, informações, protocolo e extrato.
À Diretoria Cível está vinculado o setor de DNA, e quatro Coordenações. A
Coordenação Cível é composta por quatro Defensorias Públicas Cíveis, com quatro
Defensores Públicos. A Coordenação de Família possui dezesseis Defensorias, que
contam com nove Defensores Públicos. A Coordenação da Fazenda Pública possui
três Defensorias, que contam com um Defensor. Há ainda a Coordenação do Núcleo
de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania, composta por dois Defensores.
A Diretoria dos Núcleos Especializados possui um Defensor-Diretor e é dividida
em nove Coordenações, quais sejam: Coordenação do Núcleo da Infância e da
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Juventude, dividida em cinco defensorias e composta de quatro Defensores;
Coordenação da Defesa da Mulher, composta por cinco Defensorias com três
Defensores; Coordenação da Defesa dos Direitos do Consumidor, dividida em quatro
Defensorias, que possuem três Defensores; Coordenação do Núcleo Especializado
da Defesa dos Direitos Humanos e Tutelas Coletivas, dividida em cinco Defensorias,
e composta por um Defensor Público; Coordenação do Núcleo da Defesa e Proteção
ao Idoso e da Pessoa com Deficiência, composta por quatro Defensorias, que contam
com duas Defensoras; Coordenação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
divididas em nove Defensorias, compostas por nove Defensores; Coordenação do
Núcleo Especializado da Saúde, dividida em três Defensorias, contando com um
Defensora Pública; Coordenação do Núcleo de Prática Restaurativa, que possui duas
Defensorias, e Coordenação do Núcleo Especializado do Meio Ambiente, composto
de uma Defensoria.
A Diretoria Criminal é composta de um Defensor Público Diretor, dividida em quatro
Coordenações, quais sejam: Coordenação Criminal, com nove Defensorias e
contando com oito defensores Públicos; Coordenação do Tribunal do Júri, dividida
em três Defensorias, composta por três Defensores; Coordenação da Execução
Penal, dividida em quatro Defensorias, com dois Defensores Públicos; Coordenação
de Atendimento ao Preso Provisório, dividida em quatro Defensorias e composta por
quatro Defensores.
A Diretoria Regional abrange os núcleos da Defensoria situados no interior do Estado.
Encontra-se dividida em nove regionais: Parnaíba, Piripiri, Campo Maior, Barras,
Oeiras, Floriano, Picos, São Raimundo Nonato e Corrente.
Além dos Defensores Públicos, a Defensoria Pública do Estado do Piauí conta
com colaboradores terceirizados, estagiários, servidores cedidos, comissionados
e temporários.
Segue planilha com o quantitativo atual:
Quantidade
103

Servidores Cedidos

23

Servidores Comissionados Exclusivos

20

Servidores temporários

10

Funcionários Terceirizados

263

Estagiários

210

Total

630

2016
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Categoria
Defensores Públicos

2020
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Diagnóstico
Institucional

1) Construção de Premissas ou Fundamentos;
2) Grandes Escolhas;
3) Elaboração do Plano Estratégico;
4) Implantação e Monitoramento do Plano.

A Construção das Premissas ou Fundamentos (1) envolve
necessariamente a leitura da organização, a mobilização das lideranças
e a elaboração do Diagnóstico Institucional.
A leitura da organização foi feita a partir da legislação que rege a
Defensoria Pública do Piauí. Nesse contexto, foram essenciais a leitura
da Lei Complementar nacional nº 80/1994 e da Lei Complementar
estadual nº 59/2005. Igualmente importantes foi o estudo das diversas
mudanças implementadas pela Emenda Constitucional nº 80/2014,
bem como aquelas inseridas no novo Código de Processo Civil (CPC).
As diversas reuniões, tendo por objeto o planejamento, permitem dizer
que a mobilização das lideranças ocorreu adequadamente e com
a participação de mais de 70% (setenta por cento) dos membros da
categoria e da integralidade dos Diretores da Defensoria, notadamente
aqueles que se inserem em um contexto de liderança na Instituição.
Assim, o Plano Estratégico retrata com fidelidade o desejo da Instituição.
O último momento da primeira etapa (Construção das Premissas ou
Fundamentos) ocorre através da elaboração do diagnóstico estratégico.
E, para a construção desse diagnóstico, foi utilizada a análise (MATRIZ)
SWOT: Strenghts (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities
(Oportunidades) e Threats (Ameaças).
Antes de construir a Matriz SWOT, as lideranças e os diversos membros
da Defensoria Pública receberam informações prévias indispensáveis à
construção da Matriz.
As respostas às perguntas ditadas a seguir – bem como outras
informações igualmente importantes – foram previamente apresentadas

Diagnóstico
Institucional

S

Sabe-se que o processo de elaboração do
planejamento estratégico divide-se em quatro etapas:

de maneira a criar um ambiente favorável à participação ativa de todos: Quantos
são os colaboradores? Onde trabalham? Qual o orçamento anual disponível? Como
ocorre a execução orçamentária? Existe a possibilidade de novas fontes de recursos?
Os Defensores e colaboradores estão vinculados a que Diretoria? Em que condições
trabalham: sede própria, alugada ou no Fórum local? Qual a produtividade? Qual a
efetividade da atuação? Qual a eficiência? Como a Tecnologia da Informação tem sido
pensada? Como as crises têm sido geridas? Qual o modelo de gestão de pessoas
adotado? A comunicação interna e externa é adequada?
Nesse contexto, foi dada aos Defensores Públicos do Piauí a oportunidade de
conhecer a análise SWOT (FOFA) e ter parâmetros para identificar Forças, Fraquezas,
Oportunidades e Ameaças da Instituição.
Como produto do trabalho desenvolvido pelos membros da Instituição, na análise do
ambiente interno da Defensoria Pública do Estado do Piauí, foram dimensionados os
pontos fortes e pontos fracos que exercem influência nas atividades do órgão, sejam
como forças ou como fraquezas. Nesse aspecto foram inseridos componentes de
análise referentes a Defensores Públicos; infraestrutura física e tecnológica; processos
de trabalho, dentre outros.
No que pertine à análise do ambiente externo à Defensoria Pública, foram
dimensionadas oportunidades e ameaças que englobam componentes de natureza
econômica, política, social e tecnológica.
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Referencial
Teórico

Trata-se de uma metodologia eficaz para a gestão
estratégica, pois reflete um equilíbrio entre indicadores, metas e
objetivos, que se traduz em sistema de mensuração e comunicação
do desempenho organizacional, conforme resultados alcançados, sob
perspectivas que se interligam entre si, numa relação de causa e efeito.
O BSC contribui para alinhar as áreas de atuação (estratégicas e
operacionais), bem como servidores e gestores, em torno de ações que
direcionem esforços para o cumprimento da Estratégia Institucional.
A utilização do BSC, a partir de uma análise balanceada e integrada
da atuação institucional, permite descrever a Estratégia por intermédio
de vetores decompostos em objetivos vinculados a temas estratégicos,
indicadores de desempenho, metas e iniciativas nas dimensões/
perspectivas definidas para acompanhamento do desempenho da
organização: pessoas e recursos; processos internos; e sociedade.
• Pessoas e recursos: constituem-se na priorização de
investimentos na capacitação e qualificação dos servidores;
melhoria dos sistemas de informação e de infraestrutura
e tecnologia, bem como otimização da gestão financeira
e orçamentária, numa relação de causa e efeito com as
ações que precisam ser efetivadas nas demais perspectivas
interligadas, de modo a contribuir para o alcance de resultados
estratégicos satisfatórios.
• Processos internos: expressam a identificação e alinhamento
de procedimentos e processos de trabalho necessários para
elevar o nível da qualidade dos serviços prestados, dos
resultados alcançados e dos processos de trabalho que irão
impactar na satisfação das necessidades dos clientes externos.
• Resultados para Sociedade: essa perspectiva traduz a missão,
visão e valores institucionais para os clientes externos, a partir
de uma atuação voltada para satisfação das necessidades dos

Referencial
Teórico

A

A Defensoria Pública do Estado do Piauí utilizou
na formulação do planejamento a metodologia
designada pela expressão Balanced Scorecard BSC (indicadores balanceados de desempenho),
desenvolvida por Norton e Kaplan.

segmentos da sociedade relacionados ao principal negócio da Instituição, de
modo a atender às expectativas do cidadão por meio de ações que denotem
a qualidade e excelência dos serviços prestados.
É, pois, o monitoramento conjunto e integrado das ações direcionadas a servidores,
à área de infraestrutura e tecnologia, orçamento estratégico e processos internos,
que contribui para melhorar o desempenho esperado pela sociedade e por todos os
interessados envolvidos.
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As reuniões globais, designadas como Audiências Defensoriais,
seguiram o roteiro abaixo exposto.
Inicialmente foram apresentados aos Defensores Públicos esclarecimentos acerca dos momentos do planejamento, a metodologia e detalhamento sobre os eventos a serem realizados. Os níveis estratégico,
tático e operacional foram explicitados.
O método utilizado para condução do processo de planejamento, foi
o Balanced Scorecard, tendo sido demonstrado aos participantes do
processo a importância da escolha adequada dos objetivos estratégicos
a fim de que a Visão fosse alcançada e a Missão efetivamente cumprida.
Concluída a leitura da organização, notadamente do modelo
descrito na Constituição Federal e nas Leis Complementares que
servem como regramento da Instituição, foi realizado um amplo
diagnóstico da DPE/PI através da análise da sua matriz SWOT, a
qual foi devidamente explicitada como instrumento para identificar
os pontos fortes e fracos da Instituição, bem como examinar
as oportunidades e as ameaças que poderão ser enfrentadas
pela Defensoria Pública. Em essência foi analisado o cenário
no qual está inserido a Instituição, construindo-se um completo
diagnóstico organizacional.

O Plano
Estratégico

A

A Defensoria Pública do Estado do Piauí iniciou seu
processo de Planejamento Estratégico 2016-2020
em agosto de 2015. As reuniões presenciais foram
coordenadas pela equipe de trabalho especialmente
designada e ocorreram de maneira global, bem como
através de grupos de trabalho.

6.1 Missão

G

Garantir ao vulnerável assistência
jurídica integral e gratuita, judicial
e extrajudicial, no âmbito individual
e coletivo, assegurando os seus
direitos humanos.

6.2 Visão

C
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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.

O Plano
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6.3 Valores

A

A Defensoria Pública conduz sua
gestão orientada por princípios e
valores éticos abaixo especificados:

- Eficiência: ser competente e produtivo, garantindo os melhores resultados
com o mínimo de gastos.
- Credibilidade: ser uma realidade no sistema de Justiça do Piauí, com o
integral reconhecimento social da relevância da Defensoria Pública para o
acesso aos direitos fundamentais.
- Gestão Consensual: conduzir responsavelmente a Instituição a partir do
diálogo constante, cujas referências são a cooperação, a colaboração, a
conciliação e a transação nas diversas formas da condução do processo
decisório.
- Humanização do Atendimento: atender a população a partir de um olhar
integral do assistido, com atenção às suas necessidades jurídicas, sociais e
emocionais.
- Impessoalidade: conduzir a Instituição para satisfação do interesse público,
sem benefício ou prejuízo de pessoas determinadas.
- Transparência: dar à sociedade amplo acesso aos diversos processos,
procedimentos e serviços da Instituição, de maneira fácil e tempestiva.
- Respeito à dignidade da pessoa humana: tratar o ser humano,
notadamente o hipossuficiente, como fundamento, medida e razão de ser da
Instituição.
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- Justiça social: oportunizar às classes sociais mais desfavorecidas
oportunidades de desenvolvimento.

2020
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Estratégicos e Iniciativas Estratégicas

Objetivos

Os objetivos eleitos pela Defensoria Pública do Estado do Piauí para a
Estratégia 2016-2020 foram priorizados e organizados em vários temas
estratégicos e correspondente perspectiva (sociedade, processos
internos e recursos), numa relação de causa e efeito que permitem a
tradução em indicadores e metas para medição de desempenho.

8.1 Perspectiva dos Recursos
8.1.1 Gestão de Pessoas
8.1.1.1 Objetivo estratégico: Capacitar Defensores e modernizar
as práticas de gestão de pessoas
Iniciativas Estratégicas:
a. Elaborar cronograma anual de cursos, encontros técnicos
temáticos, oficinas, reuniões de trabalho, a serem realizados
na Capital e no interior, sob a Coordenação da Escola Superior
da Defensoria Pública (ESDE/PI).
b. Qualificar pessoal das diversas coordenações vinculadas à
Diretoria Administrativa Setor de Compras a fim de capacitálos para elaboração de termos de referência/projetos básicos
ou executivos.
c. Capacitar o pessoal lotado na Coordenadoria de Licitações,
Contratos nas áreas de planejamento de compras e

Estratégicos e Iniciativas Estratégicas

Assim, os objetivos estratégicos da DPE/PI constituem elo indissolúvel
entre as diretrizes da instituição e seu referencial estratégico; determinam
o que deve ser feito para que a organização cumpra sua missão e
alcance sua visão de futuro; traduzem o que deve ser enfrentado pela
Defensoria no cumprimento do papel constitucional.

Objetivos

O

Objetivos estratégicos são os principais macrodesafios priorizados pela Organização a partir da
missão, visão e valores para que a Estratégia seja
bem-sucedida. São os vetores que indicam o que
deve ser realizado para o alcance de melhorias do
desempenho institucional.

execução de procedimentos licitatórios por meio do Sistema de Registro
de Preços (SRP).
d. Promover treinamento na área de mídia para membros a fim de prestar
esclarecimentos à impressa falada e escrita.
e. Realizar encontros, seminários e oficinas com vistas à atualização em
matéria de saúde pública e cidadania.
f. Capacitar pessoal da Coordenadoria de Licitações, Contratos e Convênios
na área de elaboração de projetos e convênios.
g. Oferecer curso preparatório de ingresso aos recém-empossados no cargo
de Defensor Público, nos moldes das determinações do CSDP.
h. Implantar controle de ponto biométrico digital e adotar as providências
cabíveis em caso de faltas e atrasos.
i. Criar biblioteca física e digital da Defensoria Pública do Estado do Piauí, com
atualização permanente.
j. Estabelecer prêmios e menções de mérito aos membros e servidores com
melhor desempenho, avaliados por meio de critérios objetivos, com apoio
da Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado do Piauí.

8.1.1.2 Objetivo estratégico: Realizar concurso de Defensores e Servidores
Iniciativas estratégicas:
a. Elaborar e aprovar projeto de Lei de criação do estatuto do servidor da
Defensoria Pública.
b. Inserir no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias previsão de
concursos públicos para servidores da Defensoria.
c. Inserir no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias previsão de
concursos públicos para Defensores Públicos.
d. Criar as demais condições jurídico-financeiras para a realização do concurso
público para servidores públicos.
e. Criar as demais condições jurídico-financeiras para a realização do concurso
público para Defensores.
8.1.2 Infraestrutura e Tecnologia da Informação
8.1.2.1 Objetivo estratégico: Fortalecer e aprimorar a TI no âmbito da DPE/PI
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Objetivos

Iniciativas estratégicas:
a. Elaborar um Plano Diretor de TI.
b. Criar um portal da Defensoria Pública do Estado do Piauí.
c. Aumentar o conjunto de serviços eletrônicos disponibilizados pela Defensoria
Pública.
d. Construir e aprimorar as ferramentas de apoio à acessibilidade na internet.
e. Estabelecer parâmetros para identificação de um quadro adequado de
pessoal para a Coordenação de TI.
f. Desenvolver e implantar a Intranet com notícias internas e sistemas
corporativos.
g. Implementar a Política de Segurança da Informação e Comunicações no
âmbito da Defensoria Pública do Piauí.
h. Regulamentar o uso de softwares na Defensoria Pública.
i. Fornecer elementos concretos para um processo de gestão orçamentária
que garanta recursos para a área de TI da Defensoria Pública do Piauí.
j. Identificar e mapear infraestruturas críticas da informação.
k. Padronizar contratações de hardware e serviços de TI no âmbito da
Defensoria Pública.
l. Desenvolver e normatizar processo de gestão de serviços da Coordenação
de TI da Defensoria Pública.
m. Desenvolver um sistema na Defensoria Pública que unifique as bases de
Gestão de Pessoas, Patrimônio, Licitações e Contratos, Infraestrutura,
Controle Interno, Orçamento e Finanças.
n. Desenvolver um sistema unificado de atendimento ao cidadão atendido pela
Defensoria Pública.
o. Promover a padronização do ambiente de TI.
p. Implantar Gerenciador Eletrônico de Documentos Administrativos.
q. Implantar Sistema Integrado de Gestão Administrativa de Recursos
Humanos/ Folha de Pagamento.
r. Implantar Sistema de Gerenciamento de Patrimônio, por intermédio de
código de barras.
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s. Implantar Sistema de Help Desk (Atendimento ao usuário em relação à
infraestrutura de TI) e Service Desk (Atendimento ao usuário em relação aos
sistemas em funcionamento na amplitude da Defensoria Pública).

2020
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t. Adquirir Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos.
u. Adquirir software de Gerenciamento e Controle de Redes.
v. Instituir email institucional a todos os membros e servidores da Defensoria
Pública.
w. Desenvolver software para acompanhamento da quilometragem, consumo
e manutenção da frota de veículos da Defensoria Pública.
x. Estruturar banco de dados, em área restrita, para disponibilizar material de
apoio (modelos de peças processuais) a todos os Defensores Públicos,
facilitando a comunicação e direcionando a atividade de atuação.
y. Criar um ambiente seguro através da adoção de um antivírus corporativo.
z. Criar uma nuvem corporativa padronizada para alocação dos arquivos
de trabalho, sendo assim dispensada a necessidade de backup e de
arquivamento de dados local.
8.1.2.2 Objetivo estratégico: Assegurar a atualização da infraestrutura física
dos imóveis próprios da Defensoria
Iniciativas estratégicas:
a. Construir nova sede da Defensoria Pública no imóvel localizado na Av. João
XXIII.
b. Construir nova sede da Defensoria Pública no imóvel localizado em Parnaíba/
PI e que foi doado pelo Estado do Piauí.
c. Construir nova sede da Defensoria Pública no imóvel localizado em Oeiras/
PI e que foi doado pelo Estado do Piauí.
d. Reformar e ampliar o núcleo central da Defensoria Pública localizado na Rua
Nogueira Tapety, 138, Teresina/PI.
e. Firmar acordo com o governo estadual para obter a doação de imóveis
localizados no interior do estado do Piauí.
8.1.3 Orçamento
8.1.3.1 Objetivo estratégico: Ampliar os Recursos Orçamentários
Iniciativas estratégicas:
a. Promover ações junto ao Governo do Estado e Assembleia Legislativa no
sentido de aumentar as dotações orçamentárias da Defensoria Pública.
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Objetivos

b. Aprimorar a arrecadação e a gestão do Fundo de Modernização da
Defensoria Pública.
c. Obter financiamentos e recursos extraorçamentários.
d. Aprimorar a cobrança de honorários.

8.2 Perspectiva dos Processos Internos
8.2.1 Área Meio
8.2.1.1 Objetivo estratégico: Implantar práticas de governança pública na
Defensoria Estadual do Piauí
Iniciativas estratégicas:
a. Assegurar que os Diretores e Coordenadores possuam as competências
necessárias ao exercício do cargo ou função, inclusive por meio de um
programa de aperfeiçoamento constante.
b. Promover a capacitação dos membros da Administração Superior da
Defensoria Pública, com a finalidade de assegurar um modelo permanente
de avaliação, direção e monitoramento adequado da Instituição.
c. Criar mecanismos para avaliar o desempenho dos membros da Administração
Superior da Defensoria Pública.
d. Estabelecer as instâncias internas de governança da organização.
e. Garantir o balanceamento de poder no âmbito das Coordenações da
Defensoria Estadual do Piauí e a segregação de funções críticas.
f. Estabelecer um sistema de governança da organização, com ampla
divulgação para as partes interessadas.
g. Monitorar e avaliar a execução da estratégia, os principais indicadores e o
desempenho da organização.
h. Assegurar que as decisões, estratégias, políticas, programas, projetos,
planos, ações, serviços e produtos atendam ao maior número possível de
membros, servidores e colaboradores.
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i. Avaliar os resultados das atividades de controle interno e externo e, se
necessário, determinar que sejam adotadas providências para a exclusão
de condutas consideradas inadequadas.
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8.2.1.2 Objetivo estratégico: Melhorar os procedimentos de planejamento
e gestão
Iniciativas estratégicas:
a. Implantar e implementar um planejamento orçamentário participativo,
envolvendo membros, servidores e a população.
b. Estruturar a Coordenação de Orçamento e Finanças para funcionar com
rotinas administrativas e contábeis e prestar informações apropriadas e
confiáveis.
c. Criar procedimento para elaborar a programação financeira anual da DPE/PI
a partir de ações definidas por uma equipe de planejamento, integrada por
representantes das áreas de controle, orçamento e finanças.
d. Elaborar e implementar Plano Anual de Compras.
e. Estabelecer um grupo multidisciplinar para o planejamento de aquisições
pertinentes a obras, serviços, compras, alienações e locações, designado
por intermédio de Portaria, com integrantes oriundos de setores como
Compras, Almoxarifado, Análise de Sistemas e/ou Programação.
f. Priorizar aquisições pertinentes a obras, serviços, compras, alienações,
e locações no âmbito da Defensoria Pública do Piauí, por meio do
procedimento licitatório Sistema de Registro de Preços (SRP), o qual usará
como modalidade licitatória prioritária o Pregão na sua forma presencial ou
eletrônica.
g. Reestruturar administrativamente a Defensoria Pública do Piauí, com
definição da nova organização e estrutura dos serviços auxiliares e de apoio.
h. Disponibilizar no site as minutas dos convênios celebrados pela Defensoria
Pública.
i. Elaborar manuais de Procedimentos Administrativos para cada um dos
setores, visando à padronização das rotinas.
j. Elaborar e implementar Manual de Realização da Despesa da Defensoria
Pública do Piauí.
k. Acompanhar as suplementações orçamentárias feitas pelo poder executivo.
l. Auditar os processos de receitas e despesas.
m. Implantar e implementar medidas que garantam que os processos de receita
e despesa tenham o acompanhamento da Coordenadoria de Controle
Interno.
n. Regulamentar o procedimento de realização da despesa no âmbito da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.
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Objetivos

8.2.1.3 Objetivo estratégico: Buscar a excelência nas atividades e nos custos
operacionais da Defensoria Pública
Iniciativas estratégicas:
a. Implantar o Portal da Transparência.
b. Criar procedimento para divulgar relatórios de prestação de contas, mensal,
trimestral e anual, elaborados em conjunto pela Coordenação de Orçamento
e Finanças.
c. Criar procedimento para divulgar relatórios estatísticos sobre a execução
orçamentária mensal, trimestral e anual da Defensoria Pública do Estado do
Piauí em todas as fontes de recursos.
d. Criar procedimento para realizar constantemente, por meio da Coordenadoria
de Licitações, Contratos e Convênios, ampla pesquisa dos preços praticados
no mercado, a fim de garantir a máxima eficiência e economicidade na
aplicação dos recursos.
e. Elaborar e implementar plano de transportes, incluindo o gerenciamento e
manutenção da frota de veículos da Defensoria Estadual do Piauí.
f. Elaborar e implementar Plano de Logística para transporte e entrega de
materiais aos núcleos da Defensoria Pública, no interior.
g. Estabelecer critérios padronizados para pagamento de fornecedores.
h. Adequar a Coordenação de Gestão de Pessoas para exercer as atribuições
de recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoal, aferição de
desempenho, salário e benefícios, relações trabalhistas, responsabilidade
social e qualidade de vida.
i. Elaborar e implementar um Plano de Segurança Institucional a partir dos
seguintes objetivos: controle biométrico do acesso de pessoas, bem como
o gerenciamento do fluxo destas; controle das instalações; e controle das
operações e informações da Defensoria Estadual do Piauí.
j. Realizar inventário que contemple: levantamento de dados de exercícios
anteriores com relação às aquisições pertinentes a obras, serviços,
compras, alienações e locações; levantamento de dados de expectativas
de aquisições; tratamento dos dados visando estabelecer, com o máximo
de confiabilidade possível, parâmetros de expectativas de consumo de
aquisições.
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k. Implantar as rotinas administrativas que os órgãos ou setores requisitantes
deverão observar para a solicitação dos objetos necessários para o
desenvolvimento funcional.
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l. Implementar medidas que garantam um maior controle do patrimônio da
Defensoria Pública Estadual, tornando mais efetivo o uso dos termos de
responsabilidade.
m. Adquirir veículo tipo baú para transporte e entrega de processos e materiais
aos membros da DPE/PI.
n. Implementar medidas que garantam a adequação do mobiliário da DPE/PI
aos requisitos ergonômicos.
o. Efetuar levantamento dos recursos materiais que estão obsoletos com a
finalidade de propor um cronograma de substituições.
p. Implantar controle de ponto biométrico digital e adotar as providências
cabíveis em caso de faltas e atrasos.
8.2.1.4 Objetivo estratégico: Implantar a comunicação institucional (externa
e interna)
Iniciativas estratégicas:
a. Estruturar uma Coordenação de comunicação para exercer as funções
de assessoria de imprensa, relações públicas, marketing e publicidade,
criação e arte.
b. Elaborar Plano de Comunicação interna versando sobre a atuação judicial
e extrajudicial dos órgãos auxiliares e de execução da Defensoria Pública,
utilizando a identificação visual/logomarca oficial.
c. Instituir progressivamente sistema de comunicação interna virtual,
especialmente para remessa de ofícios, documentos, troca de informações
entre os núcleos da Defensoria e assessoria de imprensa, bem como
para acompanhamento dos atos da Instituição e compartilhamento de
informações e experiências de trabalho.
d. Elaborar Informativo Eletrônico Mensal dirigido ao público interno.
e. Criar um sistema de requerimentos diversos via Intranet para membros e
servidores.
f. Disponibilizar os endereços funcionais e eletrônicos dos membros e
servidores no site da Defensoria Pública, bem como telefones de contato.
g. Publicar o relatório mensal de produtividade dos membros da Defensoria
Pública no site da Instituição.
h. Divulgar a atuação da Defensoria Pública em defesa da saúde do
hipossuficiente e da saúde pública, publicando as ações e medidas
adotadas em link específico do site da Defensoria Pública, bem como em
jornais, revistas, periódicos e noticiários em âmbito estadual e nacional.
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i. Divulgar a atuação da Defensoria Pública em defesa do consumidor, no
âmbito individual e coletivo, publicando as ações e medidas adotadas em
link específico do site da Defensoria Pública, bem como em jornais, revistas,
periódicos e noticiários em âmbito estadual e nacional.
j. Divulgar a atuação da Defensoria Pública no âmbito do direito de família,
publicando as ações e medidas adotadas em link específico do site da
Defensoria Pública, bem como em jornais, revistas, periódicos e noticiários
em âmbito estadual e nacional.
k. Divulgar a atuação da Defensoria Pública em defesa do idoso, publicando as
ações e medidas adotadas em link específico do site da Defensoria Pública,
bem como em jornais, revistas, periódicos e noticiários em âmbito estadual
e nacional.
l. Divulgar a atuação da Defensoria Pública em defesa da mulher vítima de
violência, publicando as ações e medidas adotadas em link específico do
site da Defensoria Pública, bem como em jornais, revistas, periódicos e
noticiários em âmbito estadual e nacional.
m. Divulgar a atuação da Defensoria Pública no âmbito do direito penal,
notadamente em estabelecimentos prisionais e na execução penal,
publicando as ações e medidas adotadas em link específico do site da
Defensoria Pública, bem como em jornais, revistas, periódicos e noticiários
em âmbito estadual e nacional.
n. Divulgar a atuação da Defensoria Pública no âmbito dos direitos
humanos, notadamente em relação aos direitos coletivos, publicando
as ações e medidas adotadas em link específico do site da Defensoria
Pública, bem como em jornais, revistas, periódicos e noticiários em
âmbito estadual e nacional.
8.2.1.5 Objetivo estratégico: Fortalecer a relação com outras instituições e
com os movimentos sociais
Iniciativas estratégicas:
a. Firmar parceria com o Ministério Público do Estado do Piauí para a realização
de campanhas de esclarecimento à população sobre as atribuições desse
órgão e da Defensoria Pública.
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b. Firmar parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Piauí para a garantia
de uma adequação das atividades-meio da Defensoria Pública com o
padrão legal e constitucional exigido pelo ordenamento jurídico.
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c. Firmar parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí para o
fortalecimento da Defensoria e a troca de experiências relacionadas à gestão
de todas as atividades administrativas relacionadas à área-meio no âmbito
do setor público.
d. Firmar parceria com as Instituições de Ensino Superior públicas e privadas
para o fortalecimento da Defensoria e a troca de experiências relacionadas
à gestão e controle dos atos e contratos firmados por esta instituição, bem
como a práticas inovadoras no âmbito da Defensoria Pública.
e. Firmar parceria com a OAB para o fortalecimento da Defensoria e a troca de
experiências relacionadas ao Processo Judicial Eletrônico (PJe).
f. Firmar parceria com a Administração Pública estadual para o fortalecimento
da Defensoria e a troca de experiências relacionadas à gestão por processos
na área-meio, bem como à prática da governança no setor público.
g. Firmar parceria com a ENAP – Escola Nacional de Administração
Pública para o fortalecimento da Defensoria e a troca de experiências
relacionadas à gestão do setor público, notadamente no cenário próprio
da Defensoria Pública.
h. Firmar parceria com outras Defensorias estaduais para a troca de
experiências relacionadas à gestão de todas as atividades administrativas
relacionadas à área-meio no âmbito do setor público.
i. Firmar parceria com a Defensoria Pública da União para a troca de
experiências relacionadas à gestão de todas as atividades administrativas
relacionadas à área-meio no âmbito do setor público.
j. Firmar parceria com os Movimentos Sociais cujas atividades sejam
relacionadas à melhoria das condições de vida dos necessitados, criando
condição favorável a uma atuação extrajudicial da Defensoria Pública em
favor das pessoas vulneráveis.
8.2.2 Área-Fim
8.2.2.1 Objetivo estratégico: Promover a solução extrajudicial de conflitos
Iniciativas estratégicas:
a. Criar e aparelhar um Núcleo de Solução consensual de conflitos.
b. Promover a lotação de Defensores Públicos com atuação exclusiva no
Núcleo de Solução consensual de conflitos.
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c. Estruturar e aparelhar os órgãos de execução da Defensoria Pública para a
prática de soluções consensuais de conflitos.
d. Organizar e sistematizar as atribuições dos órgãos de execução da
Defensoria Pública, incluindo a prática da mediação e da conciliação como
ações prioritárias.
e. Estabelecer, no âmbito da Defensoria Pública, um calendário de “mutirões”
que garantam a realização em massa de sessões de mediação e/ou
conciliação de processos judiciais já em andamento.
f. Expandir o atendimento da Diretoria Cível para atuação nas audiências
de autocomposição do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e
Cidadania (CEJUSC).
8.2.2.2 Objetivo estratégico: Aperfeiçoar o Sistema de acompanhamento dos
presos provisórios e condenados.
Iniciativas estratégicas:
a. Criar espaço físico no âmbito das unidades prisionais do Piauí para
atendimento das pessoas privadas da liberdade pela Defensoria Pública.
b. Desenvolver sistema informatizado para criação de banco de dados
contendo dados pessoais e processuais das pessoas privadas da liberdade,
assistidas pela Defensoria Pública.
c. Estabelecer um sistema de comunicação entre os Defensores Públicos que
atuam nos núcleos de execução penal e os Defensores com atuação nas
unidades criminais.
d. Realizar Força Tarefa Defensorial em, no mínimo, uma unidade penal do
Estado do Piauí por semestre.
e. Aumentar o número de órgãos de execução no atendimento do sistema
prisional.
f. Estabelecer parceria com a Secretaria de Justiça do Estado do Piauí, para
fins de otimizar o atendimento das pessoas privadas da liberdade.
g. Promover ações interinstitucionais no sentido de viabilizar o acesso direto
aos relatórios carcerários dos presos.
i. Priorizar o acompanhamento mais eficiente do cumprimento da pena para
fins de observância às regras de progressão de regime.
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j. Enfatizar ações junto ao Hospital Penitenciário, propondo termos de
cooperação com órgãos de assistência social do Estado e Prefeitura.
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8.2.2.3 Objetivo estratégico: Expandir o número de unidades jurisdicionais a
serem atendidas
Iniciativas estratégicas:
a. Ampliar em 30% o número de Comarcas atendidas pela Defensoria Pública
do Estado do Piauí.
b. Reorganizar o núcleo da Defensoria Pública Itinerante.
c. Promover concurso público para provimento de cargos de Defensor Público.
d. Promover concurso público para provimento de cargos de servidor público
da Defensoria.
e. Realizar a lotação programada de Defensores Públicos nas unidades
jurisdicionais, segundo critérios predeterminados.
f. Investir em infraestrutura e conectividade para conferir eficiência ao serviço.
g. Fomentar a implementação de ações sociais aos assistidos da Defensoria
Pública, no interior.
h. Fortalecer os quesitos vocacionais dos seus membros.
i. Analisar continuamente a necessidade de expansão de núcleos da Defensoria
em Comarcas não atendidas pela instituição, inclusive com a elaboração de
Planos de Universalização do Acesso à Assistência defensorial no Piauí.
8.2.2.4 Objetivo estratégico: Humanizar o atendimento dos assistidos da
Defensoria Pública
Iniciativas estratégicas:
a. Garantir acessibilidade plena à sede da Defensoria Pública do Estado do
Piauí, conforme a legislação vigente.
b. Reduzir o tempo médio de espera de atendimento na Defensoria Pública do
Estado do Piauí.
c. Melhorar os locais de espera dos assistidos no âmbito da Defensoria Pública
do Estado do Piauí.
d. Criar um setor de primeiro atendimento no âmbito dos Núcleos Criminais da
Defensoria Pública do Estado do Piauí.
e. Criar e aparelhar o Centro de Atendimento Multidisciplinar – CAM.
f. Desburocratizar a informação jurídica e processual para o assistido que
precisar dos serviços da Defensoria Pública.
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g. Criar espaços físicos, nas unidades da Defensoria Pública, que permitam a
simplificação da informação e atendimento ao público.
h. Criar meios eletrônicos de comunicação entre os assistidos e a Defensoria
Pública.
i. Fortalecer os quesitos vocacionais dos membros da Defensoria Pública.
j. Promover a interdisciplinaridade do trabalho.
k. Promover diálogo e ações interinstitucionais para a efetivação dos direitos
dos assistidos.
l. Aproximar o Defensor Público dos assistidos dentro do seu próprio contexto
social.
m. Conhecer o perfil do assistido para tutelar, de maneira mais ampla, seus
direitos.
8.2.2.5 Objetivo estratégico: Assegurar a tramitação em tempo razoável dos
processos
Iniciativas estratégicas:
a. Disseminar a simplificação da realização e da prática dos atos processuais
que demandem a participação da Defensoria Pública.
b. Implementar o uso do PJe em todos os processos no âmbito da Defensoria
Pública.
c. Aquisição de hardware necessário à implantação do PJe no âmbito da
Defensoria Pública.
d. Fortalecer o relacionamento com órgãos e entidades públicas e privadas
para prevenir demandas, sobretudo em matérias já pacificadas.
e. Firmar parcerias e convênios para implementar projetos de interesse comum,
inclusive mecanismos que viabilizem a comunicação eletrônica entre o Poder
Judiciário e os outros Poderes, setores e instituições, de maneira a garantir
uma gestão dos procedimentos e rotinas processuais.
f. Atuar junto à Administração Pública para disseminar a prática de solução
coletiva de demandas repetitivas.
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g. Firmar parcerias com universidades, Poder Judiciário, OAB e Ministério
Público para promover encontros e congressos, tendo como temática
a crise decorrente da demora dos processos e os reflexos para a
população carente.
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8.2.2.6 Objetivo estratégico: Criar uma central de atendimento ao público
Iniciativas estratégicas:
a. Adquirir os equipamentos necessários à implementação da Central de
atendimento ao público.
b. Desenvolver os sistemas necessários para que a central possa funcionar
adequadamente.
c. Capacitar funcionários para prestar atendimento humanizado e cortês.

8.3 Perspectiva dos Resultados para Sociedade
8.3.1 Objetivo estratégico: Assegurar direitos e atuar junto às pessoas em
situação de vulnerabilidade
8.3.2 Objetivo estratégico: Ampliar o acesso à Justiça
8.3.3 Objetivo estratégico: Garantir eficiência no atendimento ao assistido
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