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Defensoria Itinerante tem realizado um trabalho abrangente não
apenas em Teresina, mas em todo o estado do Piauí. “Toda vez que
tem uma Itinerante, a população comparece e fica satisfeita, porque,
no mais tardar em uma semana, ela tem sua demanda atendida”, é assim que o
Diretor, Defensor Público Dr. Afonso Lima da Cruz Júnior, comemora a atuação
desse setor da DPE-PI.
São inúmeras ações por ano, cada uma com cerca de 300 atendimentos, sejam
na própria Defensoria ou integrando as ações do Programa Justiça Itinerante
desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. A celeridade do
trabalho tem sido um dos motivos que fazem crescer mais a procura. “O
atendimento é sempre além da nossa expectativa. O trabalho tem sido um
sucesso na resolução de conflitos de natureza consensual, isso faz com que
aumente a credibilidade e consequentemente a procura. Embora a gente esteja
sempre atuando tanto nos bairros da capital como em todo o Piauí, a demanda
não diminui, o que é uma prova dessa credibilidade”, destaca Dr. Afonso Júnior.
Colocando em números, só no ano de 2014, a Defensoria Itinerante realizou
15.488 atendimentos no período de janeiro a dezembro, abrangendo tanto a
capital como o interior do Piauí. Foram realizados 14.577 atendimentos na área
cível e 911 na área criminal.
“A Constituição Federal garante o acesso à Justiça e nós temos que dar
instrumentos e viabilidade para que a população carente tenha esse acesso. A
Defensoria Pública funciona como uma válvula de escape, instrumentalizando
em tese todos os direitos que são violados”, destaca Dr. Afonso Júnior.
A Defensoria Itinerante da DPE-PI conta ainda com a Coordenação da
Defensora Pública Dra. Paula Batista da Silva e atualmente, com a atuação da
Defensora Pública Dra. Sheila de Andrade, em regime de substituição na 2ª
Defensoria Itinerante.
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atuação da Defensoria Pública, apesar de se
reconhecer os significativos avanços ocorridos nos últimos
anos, é, muitas vezes, prejudicada pela falta de recursos
financeiros suficientes que possibilitem o seu crescimento
diante da enorme demanda. Por outro lado, muitos ainda não
compreendem o arcabouço constitucional e infraconstitucional
que trata a Defensoria Pública como instituição permanente
e essencial à função jurisdicional, materializando-se como
expressão e instrumento do regime democrático brasileiro.
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A autonomia da Defensoria Pública, em seu aspecto mais
amplo, é assegurada em vários dispositivos da Constituição
Federal que a tem como a Instituição do Estado Brasileiro
responsável por dar o acesso à justiça e garantir os direitos
a milhões de brasileiros. A pretensão de alguns de questionar
a autonomia da Defensoria frente ao Poder Executivo, na
realidade, decorre do não conhecimento literal da Constituição,
de tão explícito que está na Carta Magna brasileira, e também
da não compreensão das funções do Estado Brasileiro.
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Constituição Federal e de forma independente e autônoma
em relação aos Poderes da República, a missão de prestar a
assistência jurídica e extrajurídica, de forma irrestrita e gratuita,
às pessoas notadamente desprovidas de recursos ou que se
encontram em situação de vulnerabilidade e, dessa forma,
assegurar dois pilares da República Federativa do Brasil, que
são a dignidade da pessoa humana e a cidadania.
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Portanto é indispensável que a Constituição Federal seja
respeitada pelos entes públicos, especialmente no tocante à
autonomia e ao fortalecimento da Defensoria Pública e a ela
destinando em seus orçamentos valores que possibilitem o
seu crescimento para concretização máxima da missão que
lhe é atribuída pelo Estado Brasileiro.
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Assistidos são
recepcionados
no setor de Triagem

Maria das Graças Soares

Defensoria localiza documentos,
garantindo mais dignidade
aos assistidos

P

rimeiro passo para o pleno exercício da cidadania,
a certidão de nascimento é fundamental para que
a pessoa tenha acesso a outros documentos que
precisará ao longo da vida. O documento serve ainda para
garantir cadastro em programas sociais e até mesmo ter acesso
à Educação. Só que, por mais incrível que possa parecer, muita
gente ainda sofre por não ter ou desconhecer a existência desse
tão importante documento.

Jorge Neves de Almeida

Família beneficiada

uma família inteira que teve sua casa queimada. Conseguimos
as certidões de todos”, diz a Coordenadora de Triagem, Juciara
de Sousa Santiago, lembrando que o documento também facilita
o acesso a procedimentos de saúde.

Levando isso em consideração, a Defensoria Pública do Estado
do Piauí tem se empenhado em garantir aos seus assistidos o
acesso à certidão, que muitas vezes se encontra em determinado
cartório sem o conhecimento daquele que dela precisa. Dentre
os beneficiados pela Defensoria com a aquisição do documento,
uma parcela significativa tem sido a formada pela população de
rua, que vem até a instituição na esperança de conseguir algum
viés que garanta a sua dignidade.

José Benedito da Silva Santos e José Neves de Almeida
representam dois desses casos em que o documento se
encontrava em local ignorado e foi descoberto pela Defensoria
Pública. Eurivan da Silva Marques também teve a certidão
localizada pela Defensoria. Assim como eles, inúmeras pessoas:
Marias, Franciscas, Josés, Pedros, estão conseguindo obter a
certidão. São adultos que até então não tinham como provar que
existiam, são filhos que agora conseguem o documento de seus
pais, são famílias inteiras beneficiadas.

A busca pelas certidões é desempenhada pela Diretoria de
Primeiro Atendimento da Defensoria Pública, através da
Coordenação de Triagem. Ao receber as pessoas, esse setor
formaliza a busca pelo documento junto aos cartórios após
resposta da Secretaria de Segurança onde possivelmente a
pessoa possa ter identidade. A secretaria encaminha prontuário
e, após isso, é feita a solicitação correspondente. Obtendo a
resposta positiva, o documento é repassado para o assistido.
“Esse é um pequeno passo que damos para garantir a essas
pessoas, às quais muitas vezes falta tudo, um direito fundamental.
Já chegamos a conseguir a documentação em tempo hábil para

“No primeiro atendimento, temos, através de ofícios aos
cartórios (do Piauí e de outros Estados da Federação),
conseguido descobrir documentos pessoais de assistidos que
não podem pleitear judicialmente seus direitos pela ausência
de documentos imprescindíveis. É muito gratificante, porque
muitos deles nem acreditam que possuem qualquer documento
e o retorno desses ofícios com a documentação solicitada tem
dado condições de trazer a eles a efetivação dos seus direitos”,
afirma a Diretora de Primeiro Atendimento da DPE-PI, Defensora
Pública Dra. Andrea Melo de Carvalho, comemorando esse
importante trabalho desempenhado pela Instituição.
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DPE-PI otimiza prestação de serviço
à população nas demandas de Saúde

Dra. Ana Patrícia Salha em atendimento no Núcleo da Saúde

A

Defensoria Pública do Estado do Piauí, buscando
ampliar a assistência jurídica gratuita às causas
ligadas à saúde, atuando fundamentalmente em
prol daqueles que mais precisam e daqueles que ocupam as
estatísticas de exclusão social no país, instalou, em 15 de março
de 2011, o Núcleo Especializado de Saúde, com a atribuição
de defesa da saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde –
SUS e do Sistema de Saúde Suplementar (planos de saúde), em
demandas individuais ou coletivas.
Com mais de 940 atendimentos no período de janeiro a outubro
de 2015 e a concessão de mais de 140 liminares em mandados
de segurança impetrados para o fornecimento de medicamentos,
muitos deles contra câncer, o Núcleo da Saúde da DPE-PI
está a cada dia se firmando como referência para a população
piauiense. O Núcleo também foi o responsável pela primeira
liminar judicial concedida em Mandado de Segurança, garantindo
o fornecimento do medicamento Cannabidiol - medicamento
derivado da Cannabis sativa e a època sem registro na ANVISA
- em benefício de uma criança portadora de Síndrome de West,
que tinha mais de seis crises convulsivas por dia.
Por não existir um Centro de Referência em Cardiopediatria em
Teresina, muitos são os casos de recém-nascidos portadores de
cardiopatia congênita que têm procurado a Defensoria Pública,
em busca de procedimentos cirúrgicos que, caso não sejam
realizados, o recém-nascido vai a óbito. Na maioria das vezes,
esses recém-nascidos já se encontram em UTI, com a cirurgia
agendada pela Coordenação Estadual do TFD, mas necessitam
do transporte aéreo com suporte de UTI, que não é fornecido
pelo Estado. Nesses casos, o Núcleo da Saúde tem ajuizado
ação, conseguido a liminar e efetivado a mesma, para que os
recém-nascidos, acompanhados da genitora, desloquem-se, via
UTI aérea até o local do tratamento cirúrgico necessário.
O Núcleo da Saúde tem ainda, cada vez mais, ajuizado pedidos
de vaga em leito de UTI, diante da notória falta desses leitos
no Estado do Piauí, existindo, inclusive procedimento préprocessual já instaurado para investigação dessa falta de leitos
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na capital. No mês de outubro deste ano, o Núcleo comemorou a
concessão de liminar em Ação Civil Pública ajuizada, que veio a
beneficiar diretamente 211 pessoas já cadastradas na Farmácia
de Medicamentos e que não vinham recebendo os remédios
necessários há mais de seis meses.
“O que nos move é a paixão pela causa, o sentimento de inquietude
diante da injustiça, exteriorizados na defesa intransigente dos
direitos de nossos assistidos. Nesse momento, o Estado cumpre
seu dever através da Defensoria Pública, que é o de atuar em
defesa da vida, direito fundamental do ser humano”, afirma a
Coordenadora do Núcleo, Defensora Pública Dra. Ana Patrícia
Paes Landim Salha.
O atendimento no Núcleo da Saúde vai desde a solicitação
de serviços de UTI, emergência, medicamentos, sessões de
quimioterapia e radioterapia, cirurgias, material cirúrgico,
exames e consultas, alimentação enteral, tratamento para
dependentes químicos, até materiais como fralda geriátrica,
sonda, entre outros. O Núcleo tem atendimento ao público de
segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, na Av. Nossa Senhora
de Fátima, 1342, 64.049-526, Bairro de Fátima, em Teresina.
Dúvidas podem ser tiradas pelos telefones (86) 3216-2642 e
(86) 994678776.

Equipe coesa e eficiente na prestação de serviços aos assistidos
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A autonomia da Defensoria Pública
Dr. Roberto Freitas Filho
Defensor Público do Estado do Piauí

A Constituição de 1988 surgiu sob a compreensão de que a
democracia era bem mais que o mero exercício da atividade
política. A estrutura partidária, a liberdade de opinião
e a prática de eleições livres são valores fundamentais.
Mesmo assim não garantem, por si sós, a efetividade da
democracia. Tanto que a conquista desses valores, sem
a concretização dos direitos sociais, foi cognominada
por muitos constitucionalistas de Estado de Liberdades
Públicas e não de Democracia no sentido amplo e real que
o termo guarda.
Os vulneráveis, seja pela pobreza ou por outros fatores,
distanciam-se dos demais pela privação de acesso a
muitos bens e direitos que os condenam à ignomínia da
discriminação.
Sob esse norte, o Constituinte de 1988 erigiu a Defensoria
Pública como Função Essencial à Justiça. Nessa grandeza
institucional, conferiu-lhe o poder-dever de atuar contra o
próprio Estado.

“A Defensoria é o remédio
constitucional na
defesa do cidadão carente.
Ela é a sentinela da democracia”
Eis a dimensão do papel da Defensoria no arranjo
constitucional. É função essencial à Justiça, com o poder (e
o dever) de questionar o Estado em nome da cidadania. Ao
traçar esse perfil, o Constituinte quis prevenir o Estado de
seus eventuais abusos.
A história nos ensinou que o poder corrompe e que o
poder absoluto corrompe absolutamente. Ante a ação
plenipotenciária do Estado, o cidadão comum viu-se muitas
vezes na contingência de pagar a conta dos acertos e dos
erros. Ela vem muito cara, seja na carga tributária, seja na
diminuição dos serviços públicos, seja no desemprego. Após
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tanto sofrimento, esse cidadão cunhou na sabedoria popular
o ensinamento de que na briga do mar com o rochedo quem
perde é o camarão.
A Defensoria é o remédio constitucional na defesa do
cidadão carente. Ela é a sentinela da democracia. Nesse
papel, ela não se limita ao horizonte estreito da gratuidade
de justiça. Ela é o efetivo instrumento de afirmação dos
valores constitucionais.
A autonomia orçamentária da Defensoria, longe de ser um
tema corporativo, guarda ligação direta e profunda com a
cidadania.
Como pode a Defensoria enfrentar o Estado – que fornece
os recursos – em nome do cidadão carente, sem a devida
autonomia orçamentária? O corte nos recursos, que o
linguajar burocrático chama de contingenciamento, mutila a
capacidade operacional da instituição e condena a cidadania
à desgraça da injustiça.
Quando o Estado nega Justiça aos mais necessitados, já
negou a Justiça e a Democracia a todos.
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ESDEPI encerra o ano com
capacitações e atualizações
A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí (ESDEPI), dentro das suas competências, tem como objetivo primordial
promover a capacitação profissional e o aperfeiçoamento jurídico dos Defensores, estagiários de direito e servidores da Defensoria
Pública do Estado do Piauí, através da realização de cursos, conferências e outras atividades científicas relativas à missão institucional
da DPE-PI.
A atual gestão da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí (ESDEPI) conta com a Defensora Pública, Dra. Alynne
Patrício de Almeida Santos, Titular da 3ª Defensoria Pública da Infância e da Juventude, como Diretora Geral, Dra. Haradja Michellyne de
Figueiredo Freitas Freitag, Titular da 3ª Defensoria Pública Criminal, como Coordenadora de Finanças e Dr. Juliano de Oliveira Leonel,
Titular da 2ª Defensoria Pública de Atendimento ao Preso Provisório, como Coordenador Pedagógico.
Dentro dessa perspectiva inovadora desenvolvida ao longo deste ano, a Escola Superior realizou diversos eventos, parcerias e atividades
de atualização, entre eles:
A 1ª Jornada de Comunicação Eficaz e Solidária da
Defensoria Pública do Estado do Piauí foi realizada no dia
29 de Maio de 2015. O evento ministrado pelo Advogado
e Linguista Dr. Carlos Seabra, “coach” na área de
Comunicação Eficaz e Oratória, contou com a participação
de Defensores Públicos, Servidores e Estagiários da DPE-PI
e foi realizada no auditório da ESDEPI.
O curso de Iniciação ao Estágio destinado aos novos
estagiários da instituição, que foi realizado entre os dias 7
de outubro e 15 de outubro de 2015, em parceira com o
Núcleo de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania
(NUSCC) e a Coordenação de Estágio. A atualização
contou com o “Círculo de Boas-Vindas” ministrado pelos
Defensores Públicos, Dr. Rogério Newton de Carvalho
Sousa e Dra. Débora Cunha Vieira Cardoso, o MiniCurso de
Peticionamento Criminal com o Dr. Juliano Leonel e ainda o
MiniCurso de Peticionamento na Área Cível com o Dr. João
Castelo Branco Neto. Tambem deram sua contribuição as
Defensoras Públicas Dra. Daniela Neves Bona e Dra. Eleen
Carla Gomes Brandão.
A palestra sobre Audiência de Custódia foi
realizada pela ESDEPI no dia 10 de julho,
sendo proferida pelo Dr. Juliano de Oliveira
Leonel, Coordenador Pedagógico. Além
dos Defensores do Piauí, o evento contou
com a presença de Defensores Públicos do
Maranhão, convidados por meio da parceria
acadêmica existente entre a ESDEPI e a
Escola Superior da Defensoria Pública do
Estado do Maranhão (ESDEP/MA).
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com extenso calendário de
ões aos servidores da DPE-PI

A Semana Nacional da Defensoria em Teresina foi realizada
entre os dias 18 e 22 de maio de 2015. A programação
contou com diversas palestras e encerrou as atividades
com dois minicursos, “A atuação da Defensoria Pública
na Execução Penal: Principais Problemas Enfrentados”,
ministrado pelo Defensor Público do Estado de São Paulo,
Dr. Gustavo Octaviano Diniz Junqueira, e “Curso de Tutela
Coletiva”, ministrado pelo Defensor Público do Rio Grande
do Sul, Dr. Juliano Viali.

Foram firmadas ainda parcerias com o Complexo de
Ensino Renato Saraiva (CERS), maior rede de Ensino a
Distância do país, para a oferta de cursos de capacitação
e atualização para os Defensores Públicos da DPE-PI e
com a fotógrafa Paula Moreira em favor do Projeto “Outro
Olhar”, que promove a inclusão social de crianças com
síndrome de Down através da produção e exposição de
ensaios fotográficos.

A palestra sobre Processo e Tutela
Específica de Direito à Saúde foi
ministrada pela Coordenadora do
Núcleo da Saúde, Dra. Ana Patrícia
Paes Landim Salha. O evento,
realizado no dia 24 de abril de
2015, atendeu a uma reivindicação
de vários Defensores Públicos que
atuam na área da Saúde quando
estão prestando serviço no Plantão
Judiciário da Defensoria.

O XV Teste Seletivo para Estagiários da
Defensoria Pública do Estado do Piauí
foi destinado a estudantes do Curso de
Bacharelado em Direito para provimento de
vagas no interior e na capital. O processo foi
realizado pela Escola Superior da Defensoria
Pública do Estado do Piauí (ESDEPI) e
contou com a aprovação de mais de 350
candidatos entre Teresina e as comarcas do
Interior do Piauí.
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Abertura contou com
performance e foi prestigiada

Defensoria Pública do Piauí participou do
VIII Seminário da Diversidade em Parnaíba

A

Defensoria Pública do Estado do Piauí, através da 2ª
Defensoria Pública Regional de Parnaíba e da Escola
Superior da Defensoria Pública (ESDEPI), firmou
parceria com o Grupo Unificado de Apoio à Diversidade Sexual
de Parnaíba (GUARÁ), para a realização do VIII Seminário da
Diversidade e Parada LGBT de Parnaíba.
Dentro da programação, o evento contou com palestras proferidas
por Defensores Públicos do Piauí. No dia 2 de setembro, os
presentes prestigiaram a Palestra Magna proferida pela Dra.
Sheila de Andrade, Defensora Pública Regional de Corrente,
com o tema “Família Homoafetiva: Constituição, Dissolução e
Efetivação da Isonomia”.
Público lotou o auditório para acompanhar o Seminário

Defensores Públicos prestigiaram o evento em Parnaíba
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No dia 3 de setembro, aconteceram as palestras: “Ferramentas
para construção de uma sociedade inclusiva e a concepção
interpretativa do Direito”, proferida pelo Defensor Público
Titular de Jaicós e Mestre em Direitos Humanos, Dr. Leandro
Ferraz e “Violência e Discriminação ao LGBT na Família”,
proferida pelo Defensor Público Coordenador do Núcleo
Especializado de Direitos Humanos e Tutelas Coletivas e
Presidente da Comissão dos Direitos Humanos do Colégio
dos Defensores Públicos do Brasil (CONDEGE), Dr. Igo
Castelo Branco de Sampaio.
O Seminário, que este ano teve o tema: “Quem sou eu para
julgar”, foi realizado entre os dias 2 e 4 de setembro no auditório
da Universidade Federal do Piauí (UFPI) de Parnaíba e trouxe à
tona discussões sobre família, diversidade e religiosidade.

08

Defensoria Pública
do Estado do Piauí

A Força do Precedente no novo Código de
Processo Civil e os riscos da Vinculação Vertical
Dr. Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro
Defensor Público do Estado do Piauí
Professor de Processo Civil no UNINOVAFAPI

A elaboração de um novo Código de Processo Civil remete
invariavelmente ao questionamento acerca das vantagens
decorrentes das mudanças inseridas na nova ordem processual.
A análise dessa problemática põe em confronto dimensões
diferentes, inclusive com soluções distintas. Os modelos
teóricos e as consequências práticas das modificações não
podem ser avaliados a partir dos mesmos parâmetros.
Na dimensão teórica parece ficar clara a opção pela adoção do
modelo dogmático formulado pós 1973, marcado notadamente
pelo sincretismo do processo de conhecimento e de execução,
bem como pelo tratamento da tutela antecipada e da tutela
cautelar como hipóteses de uma tutela provisória. Tais escolhas
concretizaram as minirreformas dos últimos anos. Percebe-se
com lucidez essas mudanças pela leitura do Livro IV da Parte
Geral e do Livro I da Parte Especial.
Além da consolidação das reformas implementadas nas duas
últimas décadas, houve uma mudança na dimensão teórica no
novo Código de Processo (Lei 13.105/2015) que certamente
implica numa essencial alteração do cenário fático: os efeitos
dos precedentes judiciais. A opção legislativa de nítido
caráter teórico fornece duas importantes consequências
práticas: melhora a qualidade das decisões (Alexandre Freitas
Câmara) e pode reduzir o número excessivo de demandas
(Nelson Nery Jr.).
Nesse aspecto, parece correto afirmar que o novo estatuto
processual adotou a proposta de TARUFFO exposta no seu
“Precedente e jurisprudência”. O professor revela que, nos
ordenamentos de civil law, o grau de força atribuído ao
precedente pode ser tão influente e persuasivo a ponto de ser
imposto a juízes e Tribunais. E não se trata de jurisprudência,
mas de precedente.
A propósito, vale destacar alguns dispositivos do novo Código
de Processo que evidenciam a virada teórica de implicações
práticas promovida pela nova Lei. O art. 332 descreve
que, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz,
independentemente da citação do réu, julgará liminarmente
improcedente o pedido que contrariar acórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recursos repetitivos.

Informativo
Trimestral

O art. 927 do novo CPC dispõe que os juízes e os tribunais
observarão os acórdãos em resolução de demandas
repetitivas. Por seu turno, o art. 489, § 1º, expõe que não
se considera fundamentada qualquer decisão judicial que
deixar de seguir precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento
ou a superação do entendimento. Noutro dispositivo, a
opção do legislador fica evidente ao consignar a dispensa
da remessa necessária quando a sentença estiver fundada
em acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de
recursos repetitivos (art. 496, § 4º).
O risco da escolha pelo fortalecimento do precedente (vinculação
vertical) decorre invariavelmente da discutível qualidade das
decisões emanadas das Cortes Superiores no Brasil e da falta
de credibilidade constitucional-decisória (Nelson Nery Jr.), com
possíveis restrições no direito de ação (v. art. 332).
Somente com a vigência da Lei 13.105/2015 e a concretização
dos comandos legais expostos acima, será possível avaliar
com razoável grau de certeza se a vinculação vertical, com a
ampliação da força dos precedentes, implica diretamente numa
melhora da qualidade das decisões e na redução do número
excessivo de demandas.
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A opção preferencial pela assessoria jurídica popular
Dr.Leandro Ferraz
Defensor Público do Estado do Piauí

Não é novidade as dificuldades descomunais que as Defensorias
Públicas vêm enfrentando, Brasil afora, no seu processo de
afirmação institucional. Só muito duramente pode causar
surpresa a alguém, como um dos reflexos mais cruéis dos
desafios que vêm sendo impostos, que os órgãos de execução
(Defensores(as) Públicos(as) atuando nas atividades fins)
estão assoberbados com demandas individuais de todo tipo,
em sua grande maioria aquelas de baixo impacto social. O
que certamente não seria nada ortodoxo afirmar é que esse
travamento das atividades fins poderia ser evitado com uma
mudança de pensamento que importasse na superação do
modelo de assistência jurídica assumido ainda em épocas préconstitucionais (refiro-me à Lei 1.060/1950). Gostaria de acreditar
que tal mudança representaria algo mais fácil de implementar do
que a contratação de cinquenta, cem Defensores(as) que sejam,
todavia seria enganoso dizer algo assim.
Olhando para os fundamentos da República Federativa do
Brasil, percebe-se que a reconstrução desse país no modelo
de 1988 está baseada na soberania (internamente, significa
soberania popular, numa leitura coerente do art. 1º, I e par.
único, ajuntado aos arts. 14, 27 a 29, 44 a 46 e 77), cidadania
(enquanto exercício máximo dos diversos direitos e obrigações
que dão forma ao modelo político delineado na Carta), dignidade
da pessoa humana (exigência atual e cláusula aberta a novas
conquistas), trabalho/livre iniciativa e pluralismo político (o
que só se pode realizar pelo trato isonômico com a diferença, a
demandar construção de capacidades autônomas).
Os objetivos fundamentais do art. 3º da Constituição
(construção de uma sociedade livre, justa e solidária, garantia
do desenvolvimento nacional através do desenvolvimento das
pessoas, erradicar pobreza e marginalização e promover o bem
de todos(as) sem preconceitos que importem no desprestígio de
outros direitos consagrados) representam os vetores prioritários
de atuação para se efetivar os fundamentos do art. 1º.
Diversos setores/áreas sociais foram, nesse sentido, elegidos
como de apoio prioritário: mulher (art. 5º, I, em especial aquela
vítima de violência), consumidor(a) (art. 5º, XXXII), defesa
criminal (art. 5º, LIV e LV), população urbana e agrária sem
moradia – aí incluída a reforma agrária (arts. 183, 184 e 191),
criança e adolescente, portadores(as) de deficiência, idosos(as)
e família (arts. 203, 226 a 230 e Decreto 6.949/2009),
seguridade social (arts. 194 e segs.), meio ambiente (arts. 225
e segs.) e indígenas (arts. 231 e 232).

Informativo
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À míngua dos quadros e estrutura de trabalho necessária, a
Defensoria Pública deve concentrar seus esforços na tutela
individual de grupos vulnerabilizados e na defesa dos direitos
humanos e coletivos, orientação jurídica enquanto diálogo social
visando a construção de capacidades políticas autônomas, tudo
como expressão da integralidade da sua atuação.
Nada mais consentâneo com essa perspectiva do que a
assessoria jurídica popular. Esta, por definição e objetivo, é
luta dialógica não apenas para a efetivação de direitos, mas
pela capacidade política de ter direitos e reivindicar atuais
e novos. A atuação individualizada, por outro lado, é fruto do
modelo de assistência jurídica (Lei 1.060/1950) que teima em
se furtar ao filtro constitucional, impedindo a Defensoria Pública
de assumir seu papel político de instrumento de transformação
social para relegar a si o – também político – de apaziguador
das desigualdades – jamais enfrentadas propriamente e, por isso
mesmo, perpetuadas.
A Defensoria Pública é a única instituição constitucionalmente
prevista que, para cumprir bem seu papel, deve fazê-lo no sentido
de tornar-se desnecessária – ainda que essa seja só mais uma
utopia, horizonte possível sempre a encetar novas lutas, tal qual o é
a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Daí porque,
antes de se pensar em mais estrutura, mais quadros humanos,
faz-se necessário repensar o próprio modelo de instituição, sob
pena de nenhum esforço orçamentário ser suficiente.
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Núcleo de Direitos
Humanos leva a
Defensoria Pública
aonde o povo está

C

om o objetivo de garantir à população vulnerável o
acesso à justiça, dentro de um sistema igualitário
que pretenda assegurar, e não apenas proclamar, os
direitos de todos, foi criado o Núcleo Especializado de Direitos
Humanos e Tutelas Coletivas da Defensoria Pública do Estado
do Piauí, que é coordenado pelo Defensor Público Dr. Igo
Castelo Branco de Sampaio e conta com uma equipe de cinco
colaboradores engajados.
O Núcleo tem ação diferenciada por ter atuação integral,
abrangendo todas as áreas de atuação da Defensoria, indo desde
a educação em direitos até uma assessoria direta aos movimentos
sociais. “Fazemos também atendimento individualizado para
determinadas áreas e segmentos como, por exemplo, o público
LGBT , onde impera a discriminação. Para esse público já demos
entrada em diversas ações como as de alteração do prenome”,
explica Dr. Igo Sampaio.
“Outro ponto que estamos trabalhando bastante é a questão
do direito à moradia, principalmente no aspecto coletivo, pois
o Núcleo é de Direitos Humanos e Tutelas Coletivas. Nesse
ponto, vamos desde a defesa das comunidades nas ações
de reintegração, até o assessoramento e acompanhamento
no tocante a regularização junto ao Poder Público. Também
intensificamos o acompanhamento em casos de torturas e maustratos, acolhendo denúncias que nos chegam através de terceiros,
diretamente pelas vítimas e parentes ou envio por parte de colegas
e de outras instituições. Desdobramos o atendimento não só no
procedimento administrativo disciplinar aberto, mas também no
processo criminal”, afirma o Coordenador.

Equipe dá suporte ao Coordenador,
desenvolvendo trabalho proativo

Informativo
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Dr. Igo Sampaio está à frente do Núcleo

À frente da temática dos Direitos Humanos na Defensoria
Pública mesmo antes da criação do Núcleo Especializado, Dr.
Igo Sampaio, que há 10 anos exerce a profissão de Defensor,
explica que a atuação frente ao Núcleo é também diferenciada
por se dar significativamente de forma externa. “Nossa atuação é
muito externa. A gente sempre está onde a comunidade precisa.
Não somos Defensor de Gabinete, mas sim aquele que vai aonde
as pessoas necessitam. Nas mais diversas situações, temos nos
colocado à disposição para conversar com a comunidade”, diz
Dr. Igo Sampaio.
O Coordenador explica ainda que está sendo estudada pelo
Núcleo a possibilidade de criar redes sociais específicas
com a temática dos direitos humanos, assim como também a
criação de observatórios de políticas públicas nas comunidades.
“Queremos empoderar as comunidades para que possam se
tornar fiscalizadores da implantação de políticas públicas, bem
como da ausência destas. Nosso objetivo é inclusive conseguir
arrecadar provas concretas para que cesse a violação dos direitos
humanos nessas comunidades e, no caso de nossas tentativas
de diálogo se mostrarem frustradas, podermos ingressar com
ações coletivas que garantam o acesso a essas políticas e a
garantia desses direitos”, pontua.
Dr. Igo Sampaio comemora a chegada da Defensora Pública
Dra. Sarah Maria Vieira Miranda Lages Cavalcanti, que atuará
como substituta na 2ª Defensoria Pública de Direitos Humanos e
Tutelas Coletivas. “Vamos receber o apoio da Dra. Sarah Miranda
por seis meses, o que será de grande valia, pois a área dos
Direitos Humanos tem vasta atribuição e muitas vezes somos
solicitados simultaneamente. Com a vinda de mais um Defensor,
teremos a possibilidade de prestar atendimento com um alcance
muito maior”, destaca.
A equipe de colaboradores do Núcleo de Direitos Humanos é
formada por Rayssa da Silva Moura, Gabriel Santos de Andrade,
Filipi Alencar Soares de Souza, Vilzamar da Silva Borges Pinheiro
e Jorge Luiz Batista da Silva.
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Defensoria Pública do Piauí realiza Força
Tarefa na Penitenciária Feminina de Teresina

U

ma das últimas ações desenvolvidas pela Defensoria
Pública do Estado do Piauí neste ano de 2015 foi a
Força Tarefa que analisou os processos judiciais de
internas da Penitenciária Feminina de Teresina. Coordenada
pelo Subdefensor Público Geral, Dr. Erisvaldo Marques dos
Reis, o evento proporcionou atendimento individual às detentas
possibilitando verificar a situação de cada processo, orientando
e realizando encaminhamentos.
Fruto de uma parceria entre a Defensoria Pública do Piauí e a
Secretaria de Justiça do Estado (SEJUS), a Força Tarefa contou
com a participação dos Defensores Públicos, Dr. Sílvio César
Queiroz Costa, Diretor Criminal da Defensoria Pública, Dr. João
Batista Viana do Lago Neto, Titular da 6ª Defensoria Pública
Criminal e Presidente da Associação Piauiense de Defensores
Públicos (APIDEP), Dra. Haradja Michelliny de Figueiredo Freitas
Freitag, Titular da 3ª Defensoria Pública Criminal, Dra. Viviane
Pinheiro Pires Setúbal, Titular da 4ª Defensoria Pública Criminal

Dr. Sílvio César Queiroz e
equipe fazem atendimento

Dra. Viviane Setúbal e
equipe analisam processos
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e a Defensora Pública Titular da Coordenação de Atendimento ao
Preso Provisório, Dra. Klésia Paiva Melo.
O subdefensor Público Geral, Dr. Erisvaldo Marques dos Reis,
destacou a importância da Defensoria Pública se fazer presente e
estar realizando atendimentos individuais in loco na Penitenciária
Feminina de Teresina. “Essa forma de atuação do projeto Força
Tarefa é de suma importância, pois atendemos globalmente o
presídio na medida em que recebemos todas as mulheres que
estão privadas de liberdade e desejam ter um atendimento feito
pela Defensoria Pública do Piauí”, explicou.
A Defensora Pública Geral do Estado do Piauí, Dra. Francisca
Hildeth Leal Evangelista Nunes, considera a Força Tarefa mais
uma forma que a Defensoria Pública tem para proporcionar o
exercício do direito à cidadania. “A Força Tarefa é um direito
adquirido por todas as detentas enquanto cidadãs, mas
principalmente é uma missão nossa enquanto instituição
provedora de Direitos”, afirmou.

Dra. Haradja Michelliny ouve
interna na penitenciária
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Dr. João Batista Viana
durante atendimento
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Abertura dos trabalhos reuniu internas e autoridades

