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om a realização de Audiências Defensoriais, que vêm reunindo número significativo 
de Defensores Públicos, a Defensoria Pública do Estado do Piauí tem discutido, de 
forma participativa e organizada, o Planejamento Estratégico da Instituição. Durante os 

encontros, estão sendo definidos a Missão, a Visão e os Valores Institucionais da DPE-PI, bem como 
os objetivos estratégicos que abrangem o período de 2015 até 2020.
O Planejamento Estratégico foi iniciado em 11 de dezembro de 2015, durante a Primeira Audiência 
Defensorial, no auditório da Escola Superior da Defensoria Pública (ESDEPI). A segunda etapa 
aconteceu no auditório da Escola de Gestão e Controle (ECG), do Tribunal de Contas do Estado do 
Piauí, em 19 de fevereiro deste ano. A próxima etapa será realizada em 18 de março, também no 
auditório da Escola de Gestão e Controle do Tribunal de Contas.  
“Descrever a razão de existir para construir o futuro desejado é algo essencial em qualquer instituição. 
Não é diferente para a DPE-PI. E o Planejamento Estratégico é o processo ideal para descrição dos 
recursos necessários à indicação dos processos, itens indispensáveis para a obtenção dos resultados 
que a sociedade espera da Defensoria”, destaca o Diretor Administrativo da DPE-PI, Dr. Ivanovick 
Feitosa Dias Pinheiro, cuja dedicação é reconhecida pelo empenho com que vem desenvolvendo a 
elaboração do Planejamento Estratégico da Instituição.
A Defensora Pública Geral, Dra. Hildeth Evangelista, considera que este é um momento de grande 
responsabilidade, assim como um avanço para a Defensoria Pública do Estado do Piauí. “A 
participação de todos os Defensores Públicos na elaboração do Planejamento Estratégico tem sido 
fundamental para que possamos construir a Instituição que queremos ter, com um serviço cada vez 
mais qualificado oferecido aos nossos assistidos. Estamos no caminho certo”, afirma.

Defensoria discute Planejamento 
Estratégico de forma participativa
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E X P E D I E N T EE D I T O R I A L

Dr. José Weligton de Andrade

Corregedor Geral

  esde abril do ano passado, quando  assumimos a 
função de Corregedor Geral da Defensoria Pública do Estado 
do Piauí, temos procurado dar continuidade às ações até então 
desenvolvidas pelos nossos antecessores, além de procurar 
dinamizar e dar transparência às ações por nós praticadas.

Na maioria das vezes em que é solicitada para se 
pronunciar, a Corregedoria é lembrada como órgão fiscalizador 
e aplicador de sanções. No entanto, conforme preceitua a Lei 
Estadual nº 59/2005, a Corregedoria é órgão da administração 
superior da instituição, encarregada da orientação e fiscalização 
das atividades funcionais, bem como  da conduta pública dos 
seus membros, ajudando-os, assim, a exercerem com altivez e 
independência as suas atribuições institucionais.

Diante disso, é necessário que mudemos de uma 
vez por todas a visão de que o órgão corregedor tem como 
função única apurar denúncias e impor punições, quando 
na verdade, é função precípua da Corregedoria prevenir e 
orientar seus membros acerca de possíveis irregularidades, 
nunca se confundindo, contudo, com as atividades meramente 
fiscalizadoras.

Entendemos que uma Corregedoria, para agir com 
imparcialidade, deve sobretudo ouvir os membros e servidores 
da instituição, orientando-os para a permanente troca de 
informações, em busca do aprimoramento das atribuições da 
Defensoria Pública.

Parabenizamos os colegas que diuturnamente se esforçam 
para cumprir os seus ofícios e externamos o nosso orgulho em 
fazer parte desta instituição que cresce a cada dia e já se faz 
merecedora do reconhecimento das outras instituições e da 
sociedade civil.

D



Informativo
Trimestral

Defensoria Pública
do Estado do Piauí

Transferência de órgãos de 
execução para a Unidade 
João XXIII trouxe ganhos 
para assistidos

Defensoria Pública do Estado do Piauí iniciou, no 
dia 11 de fevereiro, a transferência de vários órgãos 
de execução para a Unidade João XXIII, instalada na 

avenida João XXIII, no prédio onde antes funcionou o Espaço 
Cidadão. A equipe da Defensoria Itinerante foi a primeira a 
ocupar as novas instalações.

Atualmente, além da Defensoria Itinerante, já estão instaladas no 
local a 1ª e a 2ª Defensorias Públicas da Infância e da Juventude, 
o Juizado Especial da Redonda e a Defensoria da Fazenda Pública. 
Também ocuparão a Unidade João XXIII a Defensoria Pública 
Criminal e todos os Núcleos Especializados da Instituição. As 
transferências acontecerão gradativamente, de acordo com a 
adequação do prédio, para que não ocorra comprometimento no 
desenvolvimento dos trabalhos.

A transferência para o novo espaço trará ganhos significativos 
para a Defensoria Pública, sendo o principal deles a facilidade 
de acesso proporcionada aos assistidos. Outro ganho será 
a proximidade com o Núcleo Central da Defensoria Pública. 
“Dada a proximidade com o Núcleo Central e ao fato do prédio 
em questão encontrar-se localizado em área de significativa 
abrangência de transporte público, nossos assistidos com 
certeza  serão os maiores beneficiados”, diz a Defensora Pública 
Geral, Dra. Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes. 

“Achei extremamente válida essa mudança, uma vez que a 
população, que é o nosso cliente, foi a maior privilegiada por 

ser um local de fácil acesso. A estrutura está sendo adequada 
para ficar dentro de um padrão de acessibilidade a todos e creio 
que só vai engrandecer, cada vez mais,  o papel da Defensoria 
Pública. Recentemente, tivemos uma ação da Justiça Itinerante 
no novo Espaço na qual tivemos um número de pessoas muito 
significativo justamente por isso, pelo acesso facilitado”, afirma 
o Diretor da Defensoria Itinerante, Defensor Público Dr. Afonso 
Lima da Cruz Júnior. 

“O atendimento realizado na unidade João XXIII pela DPE 
aproxima cada vez mais a Instituição dos seus assistidos, na 
medida em que estes possuem ali maior acesso aos meios de 
transporte, proximidade com o Núcleo Central da Defensoria 
e, assim, facilidade para solucionar suas demandas nas mais 
diversas áreas”, reforça a Coordenadora do Núcleo da Infância 
e Juventude, Defensora Pública Dra. Karla Cibele Teles de 
Mesquita Andrade.

A Dra. Hildeth Evangelista também informa que a retirada dos 
órgãos de execução de prédios alugados trará uma significativa 
economia para a Instituição. “Os órgãos que estamos transferindo 
funcionam ou funcionavam em prédios locados, o que onera 
o orçamento da Defensoria. Com a ocupação do Núcleo João 
XXIII, faremos uma economia considerável que será revertida em 
melhorias para a Instituição”, afirma.

O prédio onde está instalada a Unidade João XXIII foi cedido pelo 
Governo do Estado do Piauí para a Defensoria Pública.
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Audiência de Custódia completa 7 meses de 
implantação no Piauí e ainda precisa avançar

m dos estados com maior índice de presos 
provisórios do país (64%), ficando atrás apenas de 
Sergipe, Maranhão e Bahia, o Piauí aderiu, em 21 

agosto de 2015, ao projeto Audiência de Custódia, desenvolvido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com os 
Tribunais de Justiça estaduais. 
O projeto consiste na garantia da apresentação do preso a um juiz, 
em 24 horas, nos casos de prisões em flagrante, em uma audiência 
em que serão ouvidas também as manifestações da Defensoria 
Pública, do Ministério Público ou do advogado do preso. A 
implantação da iniciativa está prevista em acordos e tratados 
internacionais assinados pelo Brasil, como o Pacto Internacional 
de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Interamericana de 
Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San José.
Passados 7 meses de implantação no Piauí, o projeto vem 
sendo desenvolvido sem atingir ainda todos os seus objetivos. 
A falta de estrutura alegada pelo Tribunal de Justiça impede, por 
exemplo, que as audiências sejam realizadas também aos finais 
de semana, ou que possam ocorrer no interior do Estado.  
O Defensor Público Dr. Juliano Leonel, Titular da 2ª Defensoria 
Pública de Atendimento ao Preso Provisório e um dos 
incentivadores da instalação da Audiência de Custódia no Piauí, 
avalia que os resultados ficaram aquém do esperado quando 
do início do projeto. “Em termos de percentual de soltura, 
manteve mais ou menos a média nacional. Hoje temos mais ou 
menos 60% dos flagrantes convertidos em prisão preventiva e 
em torno de 40% de liberdade concedida. Sob essa análise, 
o projeto não teve o impacto de soltura que se imaginava no 
começo, o que efetivamente não mudou em nada o  panorama 
que já tínhamos”, diz.
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Mas o Defensor também reconhece os avanços que a implantação 
do projeto trouxe para o Piauí. “É óbvio que a Audiência de 
Custódia tem seus pontos favoráveis e é uma experiência exitosa, 
pois nos permite ter um contato rápido com o preso, verificar se 
houve tortura ou alguma agressão quando da prisão. Ademais, 
nos permite decidir sobre a liberdade ou manutenção no cárcere, 
tendo esse contato inicial com o preso, coisa que antes não se 
dava, já que as prisões eram com base tão somente nos autos 
de prisão e em petições feitas pelos Defensores, advogados e 
pareceres do Ministério Público”, enfatiza.
Dr. Juliano Leonel afirma que, para a Defensoria Pública, a 
implantação da Audiência de Custódia significa uma vitória. 
“Sem dúvida é uma medida que veio no sentido do que a 
gente cobrava, que é o respeito ao pacto de São José da Costa 
Rica. A Audiência de Custódia nada mais é que uma conquista 
civilizatória. É a incorporação pelo Brasil do que  previa o pacto 
e efetivamente vem em consonância com aquilo que deve ser 
realmente um processo penal democrático de tutela dos direitos 
fundamentais da pessoa”, afirma o Defensor.

Primeira Audiência de Custódia
realizada no Piauí

U

“A Audiência de 
Custódia nada mais 
é que uma conquista 
civilizatória”

Dr. Juliano Leonel
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A autonomia financeira da Defensoria Pública virou realidade! 
Com considerável atraso, é verdade, mas hoje podemos 
bradar que somos autônomos funcional, administrativa e 
financeiramente. Resolveram-se todos os nossos problemas?
Independente da resposta, a primeira coisa a ser considerada 
é que a materialização da autonomia é indispensável para a 
consolidação da Defensoria Pública no Estado do Piauí, a 
universalização de seus serviços, bem como a superação 
de diversas dificuldades que potencialmente recairão sobre 
os ombros da instituição. Francamente, sem autonomia 
administrativa e financeira, pouco poderá ser realizado 
efetivamente pelas Defensorias Públicas, o que talvez explique 
o fato de só estarmos presentes em 24 Comarcas do Piauí.
Em termos práticos e objetivos, a autonomia financeira nada 
mais é que a capacidade privativa da Defensoria Pública de 
elaborar suas propostas orçamentárias dentro dos limites 
estabelecidos na LDO, bem como a execução dessa proposta 
de orçamento após a sua conversão em lei com o recebimento 
da dotação orçamentária sob a forma duodecimal. Foi a partir 
destas perspectivas – elaboração de proposta orçamentária 
e recebimento de duodécimos – que se desenvolveu árduo 
trabalho em 2015, aproveitando a experiência adquirida no 
processo legislativo orçamentário de 2014.

Eis que a Lei Estadual nº 669, de 05 de agosto de 2015, 
dispondo sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária 
de 2016, pela primeira vez, contemplou a Defensoria Pública 
como órgão autônomo financeiramente, ao lado do Ministério 
Público, TCE, TJ e ALEPI. É bem verdade que o texto do projeto 
da LDO não contemplava a Defensoria Pública com tal status, 
mas a falha grosseira que vinha se repetindo há 10 anos foi 
corrigida com a tempestiva emenda parlamentar do Deputado 
Wilson Brandão.

E das trevas se fez luz: nasceu a autonomia
financeira da Defensoria Pública!

Dr. João Batista Lago
Defensor Público do Piauí e Presidente da Apidep

Em seguida, foi aprovada a Lei Estadual nº 6752, de 29 de 
dezembro de 2015, estimando a receita e fixando as despesas 
para o exercício de 2016, consignando a Defensoria Pública 
como unidade orçamentária autônoma (fora do quadro do 
Poder Executivo), com despesa fixada em R$ 78.348.500,00. 
Destaca-se o protagonismo outorgado pelos demais poderes 
e órgãos autônomos à Defensoria Pública durante os debates 
que permeiam o processo legislativo orçamentário, sendo esta 
aquinhoada com o mesmo percentual de reajuste que os demais.
Finalmente, em janeiro de 2016, pela primeira vez na história, 
a Defensoria Pública do Piauí recebeu o chamado repasse 
duodecimal, que equivale a 1/12 dos recursos correspondentes 
à sua dotação orçamentária para 2016. Respondo à indagação 
do início: nossos problemas não estão resolvidos, pois, para 
começar, R$ 78.348.500,00 são insuficientes para universalizar 
os serviços da Defensoria Pública.
Mas cada dia com sua agonia. O momento é de celebração, 
mas sem jamais perder de vista que a melhor maneira de 
prever o futuro é criá-lo. Pegando emprestado a frase, reforço: 
Avante DPE/PI! 

“Hoje podemos bradar que
somos autônomos funcional, 

administrativa e financeiramente”
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Diretoria Cível registra intensa atuação diária
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Um dos pilares da Defensoria Pública do Estado do Piauí, a Diretoria Cível engloba as Defensorias de Família, da Fazenda Pública e 
Cíveis, contando mais recentemente também com o Núcleo de  Solução Consensual de Conflitos e Cidadania e registrando  diariamente 
intensa movimentação em todos esses órgãos.  
Com 148.316 atendimentos gerais realizados no ano de 2015, as atribuições das Defensorias Públicas vinculadas à Diretoria Cível se 
dividem em atendimentos psicossociais, petições e manifestações processuais, realização de audiências, composição extrajudicial de 
litígio e sustentação oral no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ou na Turma Recursal. 
Dirigida pela Defensora Pública Dra. Rosa Mendes Viana Formiga, Titular da 9ª Defensoria Pública de Família, a Diretoria Cível funciona 
no Núcleo Central da DPE-PI, localizado na Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos, em Teresina. 
Em relação ao trabalho desenvolvido na Diretoria da Unidade Cível, a Dra. Rosa Mendes Viana Formiga destaca que “esta Diretoria é um 
Órgão Auxiliar da Defensoria Pública do Piauí, composta por quatro Coordenações exercidas por Defensores Públicos que funcionam 
como órgãos de atuação e/ou execução junto à primeira instância judicial e administrativa, sendo elas: Coordenação das Defensorias de 
Família, Coordenação Cível, Coordenação da Fazenda Pública e Coordenação de Conciliação”.

A Defensoria Pública no âmbito cível promove 
a defesa dos interesses em questões de 
cunho patrimonial por meio da orientação 
e ajuizamento de demandas envolvendo 
pessoas físicas e jurídicas em condição 
de vulnerabilidade. A atuação se dá no 
atendimento inicial, na elaboração de petições 
iniciais e no acompanhamento dos processos 
nas Varas Cíveis, inclusive nas ações que têm por objeto 
as relações de consumo, bem como a promoção de 
acordos extrajudiciais. Como ações mais comuns, estão 
compreendidas a posse e a propriedade, usucapião, 
reintegração/manutenção de posse e usufruto, cobranças, 
contratos, indenizações por danos materiais e morais, 
dentre outras.

Cível

São titulares da Coordenação Cível os Defensores Públicos 
Dr. Gerimar de Brito Vieira, da 1ª Defensoria Pública Cível; Dr. 
Marcelo Moita Pierot, da 2ª Defensoria Pública Cível; Dr. Crisanto 
Pimentel Alves Pereira, da 3ª Defensoria Pública Cível; e Dr. 
Waltemberg de Brito Firmeza, da 4ª Defensoria Pública Cível. 
A Defensora Pública Dra. Dayana Sampaio Mendes Magalhães 
atua em regime de substituição na 5ª Defensoria Pública Cível.

Dr. Marcelo Pierot Dr. Crisanto Pimentel Dr. Gerimar Brito

Dra. Rosa Viana coordena
reunião dos Defensores
da área de Família
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A Defensoria atua em todos os casos englobados 
pelo Direito das Famílias, sempre com a 
finalidade de preservar a dignidade da pessoa 
humana, sobretudo na proteção das crianças 
e adolescentes envolvidos em querelas de 
natureza familiar. A atuação se dá no atendimento 
inicial e no acompanhamento dos processos 
nas Varas de Família bem como na promoção 
de acordos extrajudiciais. Envolve investigação 
de paternidade, alimentos, guarda, divórcio e 
reconhecimento e dissolução de união estável, 
inventário, partilha de bens, regulamentação do 
direito de visitas, interdição, dentre outras. 

Fazem parte da Coordenação das Defensorias de 
Família os Defensores Públicos Dra. Andrea Melo 
de Carvalho, Titular da 1ª Defensoria Pública de 
Família; Dra. Irani Albuquerque de Brito, Titular da 
2ª Defensoria Pública de Família e substituindo 
na 10ª Defensoria Pública de Família; Dr. João 
Castelo Branco de Vasconcelos Neto, Titular da 
3ª Defensoria Pública de Família e substituindo 
na 11ª Defensoria Pública de Família; Dra. Dilene 
Brandão Lima, Titular da 6ª Defensoria Pública 
de Família; Dra. Débora Cunha Vieira Cardoso, 
Titular da 7ª Defensoria Pública de Família e 
substituindo na 13ª Defensoria Pública de Família; 
Dr. Rogério Newton de Carvalho Sousa, Titular da  

A Defensoria Pública, no que se refere aos processos que 
têm como parte algum ente estadual ou municipal, atua tanto 
na elaboração de petição inicial, como também em defesa 
dos assistidos em processos de execução fiscal propostos 
pelo ente público, e ainda em processos administrativos. 
Ademais, diariamente, é feito atendimento ao público. 
Dentre as ações mais frequentes, tem-se o mandado de 
segurança, ação ordinária de indenização por danos morais 
e materiais, ação de reintegração de posse.

Na Fazenda Pública, atuam os Defensores Públicos Dr. 
Gerimar de Brito Vieira, em substituição na 1ª Defensoria 
Pública da Fazenda Pública, e Dr. Reginaldo Correia Moreira, 
Titular da 2ª Defensoria Pública da Fazenda Pública.

Família

NUSCC Fazenda
Pública

8ª Defensoria Pública de Família; Dra. Patrícia Ferreira Monte Feitosa, Titular 
da  12ª Defensoria Pública de Família. Tendo ainda em seus quadros, atuando 
em regime de substituição, os Defensores Públicos Dr. Jeiko Leal Melo 
Hohmann Britto, na 4ª Defensoria Pública de Família, Dra. Verônica Acioly 
de Vasconcelos, na 5ª Defensoria Pública de Família, e Dr. Armano Carvalho 
Barbosa, na 14ª Defensoria Pública de Família.

Dra. Rosa Viana

Dra. Débora Cunha

Dr. João Neto

Dr. Rogério Newton Dr. Jeiko Leal

Dr. Reginaldo Moreira

Equipe se empenha para alcançar bons resultados

Dra. Patrícia Monte

O Núcleo de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania, 
coordenado pela Dra. Débora Cunha Vieira Cardoso e tendo 
em seus quadros o Dr. Crisanto Pimentel Alves Pereira, 
foi instalado na DPE-PI em abril de 2015 e tem sido um 
diferencial para solucionar, de forma rápida e eficaz, 
questões que envolvem direito de família a partir de acordos 
formalizados, não deixando que as ações precisem ser 
ajuizadas. O trabalho ali é desenvolvido por mediadores 
devidamente capacitados em conjunto com as assistentes 
sociais do Centro de Apoio Multidisciplinar (CAM) e tem 
sido fundamental para que a Instituição cumpra o seu papel 
de promover cidadania.  
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Dra. Verônica Acioly e Dra. Lia 
Medeiros com a equipe do Núcleo

Núcleo de Defesa da Mulher busca
o resgate da cidadania feminina

nstalado em agosto de 2004 com recursos provenientes 
do Governo do Estado do Piauí e do Governo Federal, 
através de convênio com a Secretaria de Políticas 

para Mulheres, o Núcleo de Defesa da Mulher em Situação 
de Violência da Defensoria Pública do Estado do Piauí visa à 
efetiva garantia da assistência e do patrocínio dos interesses e 
defesa dos direitos da mulher vítima de violência doméstica, 
levando a Instituição a avançar no sentido de oferecer um serviço 
diferenciado como instrumento de resgate da cidadania feminina. 

O Núcleo, que inicialmente foi coordenado pelas Defensoras 
Públicas Dra. Richesmy Libório Santa Rosa e Dra. Verônica 
Acioly de Vasconcelos, atualmente Titular da 2ª Defensoria 
Pública da Mulher, conta hoje com a Coordenação da Defensora 
Pública Dra. Lia Medeiros do Carmo Ivo, Titular da 1ª Defensoria 
Pública da Mulher e tem também em seus quadros o Defensor 
Público Dr. Armano Carvalho Barbosa, Titular da 3ª Defensoria 
Pública da Mulher. 

Com o primeiro atendimento e triagem feitos diretamente em 
suas instalações, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1342, 
Bairro de Fátima, o Núcleo objetiva conferir efetividade à previsão 
constitucional que garante o direito de acesso à justiça, bem 
como a consolidação da Defensoria Pública como instituição 
essencial à função jurisdicional do Estado, como prestadora de 
orientação jurídica e de defesa, em todos os graus, às mulheres 
em situação de violência doméstica. Destina-se ainda a atuar na 
informação e conscientização do público alvo, dos operadores 
que lidam direta ou indiretamente com o problema, bem como 
da população em geral, acerca dos seus direitos e garantias.

I
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O trabalho no Núcleo da Mulher se desenvolve a partir de 
reuniões de conciliação, encaminhamentos para as delegacias 
da mulher e outros setores da Defensoria, atendimento social 
com visitas domiciliares, ingresso das ações criminais (medida 
protetiva, queixa-crime, representação pelo crime de ameaça), 
família (divórcio, reconhecimento e dissolução de união estável, 
alimentos, guarda direito de visitas, partilha de bens, dentre outras) 
e cíveis (indenização por danos materiais e morais decorrentes 
da violência), acompanhamento nas audiências criminais no 

Dra. Lia Medeiros
e Dr. Armano Barbosa
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Juizado de Combate à Violência Doméstica e Familiar, nas varas 
de Família e nas Varas Cíveis, atividades extrajudiciais, como 
a participação no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, 
participação no Fórum Estadual de Enfrentamento à Violência 
contra a Mulher do Campo e da Floresta, além de reuniões na 
Comissão Especial para Promoção e Defesa dos Direitos da 
Mulher do Colégio Nacional de Defensores Públicos - CONDEGE.

O atendimento é feito de modo integral, iniciando no momento 
em que a mulher procura a Defensoria, até a solução do caso, 
visando sempre à proteção satisfatória da assistida. O apoio 
se dá ainda através de acordos realizados no próprio Núcleo, 
em que as partes buscam a melhor forma de resolver seus 
conflitos de modo consensual, no tocante às demandas de 
natureza cível, visando sempre o bem-estar da mulher e de 
seus filhos. A assistência jurídica ocorre também através do 
acompanhamento diário da tramitação dos processos das 
secretarias cíveis e criminais da comarca de Teresina, buscando 
uma maior celeridade e eficácia no andamento das ações. Os 
Defensores Públicos desenvolvem também a divulgação da Lei 
Maria da Penha, com a conscientização das mulheres acerca de 
seus direitos, através de palestras e oficinas e da realização de 
parcerias com os demais componentes da rede de atendimento, 
como NUPEVID, CMPM, CEPM, Casa Abrigo e Centro de 
Referência.

Com uma equipe coesa e eficaz, o Núcleo de Defesa da Mulher, 
busca constante aprimoramento, priorizando a humanização e 
a qualidade do atendimento. Integram a equipe os assessores 
Diego Henrique Mesquita Lopes, Tereza Teixeira Correia; a auxiliar  
administrativa Rafaella Gomes Soares de Gois; os estagiários Ana 
Letícia de Castro Silva, Bárbara Crateús Santos, Carla Danyelle 
Desidério Freitas, Daniela Dantas Barbosa, Elanna dos Reis 
Silva, Fábia de Brito Lima, Lígia Maria Soares de Moura, Pillar de 
Castro e Luna; o segurança Charlys Douglas Aranha Oliveira e os 
motoristas Antônio Carlos Bandeira Gomes e Adriano Ferreira de 
Albuquerque. Cada um exerce significativo papel no atendimento 
às mulheres em situação de violência doméstica.

A Coordenadora do Núcleo, Defensora Pública Dra. Lia Medeiros 
do Carmo Ivo, avalia que o Núcleo da Mulher vem crescendo e se 
desenvolvendo ao longo de seus anos de funcionamento, tanto 
no que se refere a números de atendimentos, mas principalmente 
no sentido de prestar esse atendimento de forma humanizada. “É 
importante ressaltar que, quando uma mulher chega ao núcleo 
para atendimento, ela tem uma demanda que excede a esfera 

jurídica, sendo nosso objetivo não só intentar as ações das quais 
ela necessita, mas também proporcionar condições para que ela 
saia desse contexto de violência e consiga refazer a sua vida. 
Ademais, temos uma constante preocupação em atuar também 
de forma preventiva, participando de ações sociais e educativas 
de divulgação da legislação protetiva. Temos muito ainda a 
crescer e conquistar, mas acreditamos que estamos no caminho 
certo”, afirma Dra. Lia Medeiros.

O Prêmio Innovare 2010 concedeu Menção Honrosa  
“Desburocratizando a Justiça para a Mulher em Situação 
de Violência”, às Defensoras Públicas Dra. Lia Medeiros 
do Carmo Ivo e Dra. Verônica Acioly de Vasconcelos pela 
prática junto ao Núcleo, visando desburocratizar o acesso 
da mulher em situação de violência à justiça.   

Pensando em melhorar cada vez mais 
o acolhimento às mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar, o Núcleo 
dispõe de uma binquedoteca onde os filhos 
menores das assistidas podem permanecer 
brincando em seguranca enquanto as mães 
são atendidas pela equipe.

Primeiro Convênio nº 094/2004/SPM - Instalação do Núcleo de 
Defesa da Mulher; 

Segundo Convênio nº 174/2009/SPM - Expansão do Núcleo de 
Defesa da Mulher Vítima de Violência; 

Terceiro Convênio nº 050/2012/SPM - Ampliação e Consolidação 
da Rede de Serviços Especializados de Atendimento às 
Mulheres em Situação de Violência Doméstica (em execução até 
17.06.2016).

Brinquedoteca

O NÚCLEO:

PRÊMIO INNOVARE
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A Constituição Federal, em seus artigos 134 e 135, consagrou 
a instituição Defensoria Pública como sendo de lastro 
permanente, essencial à Jurisdição e com a responsabilidade 
de ser um instrumento eficaz no amparo dos necessitados, na 
forma do inciso LXXIV do art. 5º desta mesma carta magna. 
Quem são estes servidores que Advogam sem nenhum 
custo para aqueles que os procuram, pagos unicamente 
pelos cofres públicos e Defendem os menos favorecidos, os 
esquecidos  até muitas vezes pelos seus e invisíveis para os 
demais? Quem são estes Homens e Mulheres que passaram 
em um concurso, enfrentaram e enfrentam adversidades, que 
suam também pelo bico da caneta e/ou do teclado, que saem 
de suas casas pela manhã, como milhões de cidadãos, isso 
quando não estão nas mais longínquas Comarcas, pegando 
poeira e perigo nas estradas, seja dia, seja noite,deixando 
muitas vezes seus filhos e parentes aos cuidados dos outros 
para atender os carentes? 

Quem são estes Cidadãos e Cidadãs que comumente 
defendem os indefensáveis, os condenados antecipados pela 
ira coletiva que não deixa nome nem sobrenome, o filho que 
ainda não nasceu, o que nasceu órfão de pais vivos, os que 
necessitam de alimentos, os que precisam de um aceno dos 

Defensores Públicos: de mãos dadas com os vulneráveis

Dr. Jefferson Calume
Defensor Público do Estado do Piauí

órgãos públicos e até privados, a mulher espancada, o idoso 
abandonado, o carente sem aderente, enfim, gente da gente? 
Quem são estes guerreiros de uma guerra a que não deram 
causa, mas que vão para o front como se sua fosse? Quem 
são estes que, além da Defesa da Tribuna, têm que combater 
egos inflamados dos que também vestem a capa preta?  

Quem são estes Defensores e Defensoras que, junto com o 
abraço da função, incorporam o sofrimento deixado por um 
Município, Estado, União, muitas vezes ausentes? Temos a 
Deusa Themis como símbolo da Justiça, vendada nos olhos 
e  com a espada nas mãos,mas temos que ter Homens e 
Mulheres para diariamente retirar essas vendas e empunhar 
essa espada; estes são os Defensores Públicos!

“Quem são estes guerreiros
de uma guerra a que não

deram causa, mas que vão
para o front como

se sua fosse?”
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Defensoria Criminal 
alcança resultados 
satisfatórios em sua 
área de atuação

om 9.872 atendimentos gerais realizados no ano de 
2015 e atuação em várias frentes, como Penitenciárias, 
Delegacias e Tribunal,a Defensoria Pública Criminal 

da DPE-PI tem conseguido alcançar resultados satisfatórios por 
contar com Defensores vocacionados que desempenham suas 
funções com extremo zelo visando sempre cumprir o papel 
constitucional da Instituição de garantir o acesso à Justiça.
Segundo o Defensor Público Dr. Sílvio César Queiroz Costa, que 
é Diretor da Defensoria Pública Criminal, dentre esses resultados, 
alguns merecem maior destaque por sua representatividade. 
“Um dos pontos em que tivemos atuação mais pontual foi em 
dezembro de 2015, durante rebelião na Casa de Custódia José 
Ribamar Leite, quando a Defensoria teve seu acesso garantido 
através de liminar obtida a partir de requerimento  de autoria da 
Defensora Pública Dra. Klésia Paiva Melo, Titular da 3ª Defensoria 
Pública de Atendimento ao Preso Provisório, destacando que, ao 
impedir a entrada dos Defensores, a direção da Custódia estava 
violando as prerrogativas institucionais da Defensoria Pública, 
cujo artigo 4º, XVII, da Lei Complementar 80/2014 destaca 
que ‘são funções institucionais da Defensoria Pública, entre 
outras, 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”, explica o diretor.
Dr. Sílvio também destaca as ações dos Defensores criminais, 
entre elas, o habeas corpus impetrado já em fevereiro deste ano 
pelos Defensores Públicos Dr. João Batista Viana do Lago Neto 
e Dr. Leonardo Fonseca Barbosa, respectivamente Titular da 6ª 
Defensoria Pública Criminal e  Titular da 5ª Defensoria Pública de 
Parnaíba junto ao Superior Tribunal de Justiça, para colocar em 
liberdade detenta que se encontrava na Penitenciária Feminina 
desde julho de 2015 que havia sido condenada pelo Juiz de 

Direito em decisão datada de 09 de dezembro do referido ano, 
a um ano e quatro meses de reclusão, em regime inicialmente 
aberto, mas teve negado o direito de recorrer em liberdade. 
O caso foi identificado durante a Força Tarefa Defensorial na 
Penitenciária Feminina.
A Defensoria Pública Criminal da DPE-PI tem, como Titulares, 
os Defensores Públicos, Dr. Sílvio César Queiroz Costa, da 1ª 
Defensoria Pública Criminal;  Dra. Haradja Michelliny Figueiredo 
Freitas Freitag, da 3ª Defensoria Pública Criminal;  Dra. Viviane 
Pinheiro Pires Setúbal, da 4ª Defensoria Pública Criminal; Dr. 
Eric Leonardo Pires de Melo, da 5ª Defensoria Pública Criminal; 
Dr. João Batista Viana do Lago Neto, da 6ª Defensoria Pública 
Criminal; Dra. Elisa Cruz Ramos Arcoverde, da 7ª Defensoria 
Pública Criminal; Dra. Conceição de Maria Silva Negreiros, da 
8ª Defensoria Pública Criminal; e Dr. Roberto Gonçalves Freitas 
Filho, da 9ª Defensoria Pública Criminal.
A Diretoria também conta com  a Coordenação do Tribunal do Júri, 
da qual fazem parte os Defensores Públicos Dr. Fabrício Márcio 
de Castro Araújo, Titular da 1ª Defensoria Pública do Tribunal 
do Júri, Dr. Dárcio Rufino de Holanda, Titular da 2ª Defensoria 
Pública do Tribunal do Júri, e Dr. Robert Rios Magalhães Júnior, 
atuando em regime de substituição. A Coordenação de Execução 
Penal, que tem como titulares a Defensora Pública Dra. Glícia 
Rodrigues Batista, da 2ª Defensoria Pública de Execução Penal, 
e Dr. Ezequiel Cassiano de Brito, da 1ª Defensoria Pública de 
Execução Penal, contando também com a atuação do Dr. João 
Batista Viana do Lago Neto, em regime de substituição.
A Diretoria possui, ainda, a Coordenação de Atendimento ao 
Preso Provisório, que tem como Coordenador o Defensor Público 
Dr. Juliano de Oliveira Leonel, Titular da 2ª Defensoria Pública 
de Atendimento ao Preso Provisório, e possui em seus quadros 
os Defensores Públicos Dr. Ulisses Brasil Lustosa, Titular da 
1ª Defensoria Pública de Atendimento ao Preso Provisório, 
e Dra. Klésia Paiva Melo, Titular da 3ª Defensoria Pública de 
Atendimento ao Preso Provisório. 
A Defensoria Criminal funciona atualmente na Rua 13 de 
Maio, 307, Centro, 2° andar, Ed. Anfrísio Lobão, mas deverá 
ser transferida para a Unidade João XXIII da Defensoria 
Pública tão logo as instalações do prédio estejam prontas 
para receber a equipe.
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Equipe da Defensoria Criminal em
reunião com a Defensora Pública Geral

Dr. Sílvio Queiroz ladeado por Dra. 
Haradja Michelliny e Dra. Viviane Setúbal



Informativo
Trimestral

Defensoria Pública
do Estado do Piauí

Núcleo de Defesa do
Consumidor é diferencial
em resolutividade

om  média de 400 atendimentos ao mês e funcionando 
de segunda a sexta-feira em tudo relacionado à defesa 
do consumidor, o Núcleo Especializado dos Direitos 

do Consumidor da DPE-PI tem sido o diferencial para muitas 
pessoas em situação de vulnerabilidade que se encontram 
superendividadas ou lesadas em relações de consumo.
O Núcleo conta com os Defensores Públicos Dr. Alessandro 
Andrade Spíndola, Titular da 1ª Defensoria Pública do 
Consumidor e Diretor de Núcleos Especializados; Dra. Luciana 
Moreira Ramos de Araújo, Titular da 2ª Defensoria Pública do 
Consumidor e Coordenadora do Núcleo; e Dra. Ângela Martins 
Soares Barros, Titular da 3ª Defensoria Pública do Consumidor.
“Aqui funciona basicamente de três formas. A preventiva, com 
educação e campanhas, para que se evite dano ao consumidor; 
a extrajudicial, com várias frentes, como reunião e mediação, 
com o uso do Sindec, sistema conveniado com o Procon, e 
vários canais diretos com as empresas; e a terceira via. Em 
último caso, ingressamos com a ação judicial. A ideia é sempre 
melhorar essa oferta de serviço para a população”, explica Dr. 
Alessandro Spíndola.
A Coordenadora do Núcleo, Dra. Luciana Moreira,  afirma que as 
ações têm tido boa resolutividade. “Os resultados alcançados 
têm sido excelentes nas mais variadas ações, como nas de 
reparações por danos nas relações consumeristas. Nós não 
acompanhamos os processos, mas temos a preocupação de 
estar em contato com os colegas das varas cíveis e dos juizados 
especiais,que fazem o acompanhamento. O que nos passam é 
que são ações geralmente exitosas”, diz.
Dra. Luciana Moreira destaca algumas ações que considera 
mais efetivas. “É importante destacar algumas conquistas que 
tivemos nos últimos tempos. Fizemos acordo com o Procon, 

C
através do qual eles nos repassaram conhecimento para 
utilizarmos o Sindec, que é o Sistema Nacional de Informações 
de Defesa do Consumidor,  que tem sido de grande importância, 
minimizando as demandas, já que, através dele, em alguns 
casos, conseguimos resolver o problema antes de marcar a 
mediação. Esse Sistema foi um marco, vez que nosso trabalho 
mudou para melhor e os consumidores estão tendo apoio 
diferenciado e mais célere”, afirma.
“Também fizemos acordo com a operadora de telefonia 
TIM, que disponibilizou um canal direto 0800 para tentar 
resolver extrajudicialmente problemas dos clientes. Além 
disso, recentemente, assinamos termo de cooperação com a 
Agespisa, que manifestou o interesse em assinar o termo antes 
de ser colocada no Sistema como empresa que não atende 
demandas. A partir do mencionado termo, os consumidores 
clientes da Agespisa são encaminhados para local específico, 
com atendimento feito por pessoas capacitadas”, afirma Dra. 
Luciana Moreira.
Dr. Alessandro Spíndola fala das ações coletivas contra 
as empresas de consórcio compra premiada, conhecidas 
pirâmides financeiras: “Conseguimos liminar para coibir 
esse tipo de prática. Além do mais, temos outras ações 
coletivas contra várias empresas ainda em trâmite. O Núcleo 
vem tentado melhorar esse lado coletivo também, o que é de 
extrema importância, pois resolve o problema de milhares em 
apenas uma ação”, afirma o Defensor.

12

Dr. Alessandro Spíndola
e Dra. Luciana Moreira

Equipe coesa dá sustentabilidade
às ações do Núcleo


