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Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos 
Servidores da Defensoria Pública do Estado do Piauí foi sancionado pelo Governador 
Wellington Dias no dia 13 de junho do corrente ano, tornando-se agora a Lei Nº 6.838, 

publicada no Diário Oficial do Estado na mesma data. 
Aprovado anteriormente pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, o Projeto agora tornado 
Lei possibilitará à Defensoria Pública formar seu quadro próprio de servidores a partir da realização 
de concurso público. Atualmente a instituição conta somente com colaboradores contratados por 
empresas terceirizadas, servidores cedidos de outros órgãos e estagiários.
“A Defensoria tinha muitas situações de temporários, de pessoas em situação provisória, agora, com 
esta Lei, que estabelece cada função e cada cargo, tem a possibilidade, gradativamente, de ter a sua 
regularização”, diz o Governador Wellington Dias.
A Defensora Pública Geral, Dra. Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes, destaca a importância 
desse momento para a DPE-PI. “Trata-se de uma grande conquista para todos nós que fazemos 
a Defensoria Pública do Estado do Piauí. Quando dispusermos de orçamento compatível, com a 
devida observância do limite de gasto com pessoal, que viabilize a realização de concurso público 
para a contratação de servidores, teremos condições de ampliar e, principalmente, melhorar 
consideravelmente o atendimento prestado aos nossos assistidos, que representam uma parcela 
significativa da população piauiense”, afirma.
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E X P E D I E N T EE D I T O R I A L

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes

Defensora Pública Geral do Estado do Piauí

  Defensoria Pública, embora seja a mais jovem instituição a 
compor o Sistema de Justiça Brasileiro, já mostrou que pode colaborar 
de forma significativa para o engrandecimento de vários Estados 
nesse país. No Piauí, não é diferente, aqui temos a certeza de que 
contribuímos significativamente para o crescimento consistente e 
sustentável do Estado, pois entendemos que não existe crescimento 
que prescinda do desenvolvimento social e conseqüente redução 
das desigualdades, o que procuramos fazer ao proporcionar o acesso 
à Justiça de forma igualitária a todos aqueles que se encontram em 
situação de vulnerabilidade. 

Com essa certeza, foi que comemoramos recentemente a Semana 
do Defensor Público, de 16 a 20 de maio, oportunidade em que vestimos 
a cor verde da Defensoria com mais orgulho e alegria por  saber que vimos 
cumprindo o nosso papel. A Semana representou para nós um momento 
de celebrar conquistas. Tivemos a oportunidade de nos aproximar ainda 
mais da população através da realização de atividades para ela voltadas, 
como o Projeto Defensores pela Conciliação e a Jornada da Justiça 
Itinerante, assim como de agradecer, de forma singular, a todos aqueles 
que contribuíram e contribuem para o engrandecimento da nossa 
instituição, o que fizemos com a inauguração da Galeria dos Defensores 
Públicos Gerais e com a concessão da Medalha  do Mérito Defensorial. 

Hoje, a Defensoria passa por um momento estrutural de 
consolidação da autonomia administrativa, orçamentária e financeira, 
recém-adquirida em janeiro do corrente ano com o repasse do nosso 
primeiro duodécimo, momento de Planejamento Estratégico e de grandes 
desafios, como a obtenção da linha de crédito PMAE Defensorias, 
pelo BNDES, para que possamos estruturar, aparelhar e melhorar 
substancialmente as nossas condições de trabalho, proporcionando um 
atendimento mais humanizado dos serviços que disponibilizamos aos 
nossos assistidos, são passos gradativos na construção de um ideal de 
Justiça. Certeza de que estamos plantando uma semente da árvore da 
cidadania para muitas pessoas. 

Composta por Defensores Públicos cônscios do seu papel, 
voltados para a efetivação da cidadania e comprometidos com a 
promoção dos Direitos Humanos, a Defensoria Pública do Estado do 
Piauí firma-se a cada dia como instituição jurídica forte e independente. 
Estamos certos de que a redução das desigualdades sociais somente 
será obtida quando as oportunidades estiverem ao alcance de todos. 
É por isso que trabalhamos intransigentemente em defesa dos mais 
necessitados. 

Avante DPE-PI! 

A



Informativo
Trimestral

Defensoria Pública
do Estado do Piauí

Defensoria conclui
Projeto de Modernização

DPE-PI dá mais um significativo passo rumo ao 
seu desenvolvimento com a conclusão do Projeto 
de Modernização da Administração e da Gestão da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí (PMADEPI), que será 
enviado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
(BNDES). O ofício referente ao documento foi assinado pelo 
Governador Wellington Dias no dia 14 de junho, durante reunião 
com  a Defensora Pública Geral, Dra. Francisca Hildeth Leal 
Evangelista Nunes, o Subdefensor Público Geral, Dr. Erisvaldo 
Marques dos Reis, e o Diretor Administrativo da Defensoria 
Pública, Dr. Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro.

O Projeto de Modernização se destina ao financiamento 
de ações voltadas  para a Modernização da Administração 
Geral e Patrimonial da DPE-PI, proporcionando a melhoria 
da eficiência, qualidade e transparência por meio de 
ações de modernização, informatização, desenvolvimento 
e aperfeiçoamento dos sistemas de informação, serviços 
e virtualização dos processos, integração de sistemas de 
acompanhamento de processos judiciais, reforma e melhoria 
de instalações operacionais e de atendimento ao público, 
capacitação e aperfeiçoamento de servidores, produção de 
estudos, diagnósticos e a execução de políticas públicas 
voltadas para a democratização do acesso à justiça.

Sobre o Projeto, a Defensoria, com o apoio da Secretaria de 
Planejamento do Estado do Piauí (Seplan), realizou, no dia 15 
de junho, audioconferência com a Gerente do Departamento 
de Operações Sociais do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – DEPOS, Paula Barbosa, da qual 
participaram  Dra. Hildeth Evangelista, Dr. Ivanovick Pinheiro, 
Dra. Patrícia Ferreira Monte Feitosa, Chefe de Gabinete da 
DPE-PI, o Superintende de  Cooperação Técnico-Financeira da 
Seplan, Sérgio Gonçalves Miranda, e a Diretora de Operações de 
Créditos Internos da Seplan, Edilene Facundes.

O Superintende da Seplan elogiou o trabalho da Defensoria 
Pública. “Trata-se de um documento muito importante, que 
descreve com precisão as dificuldades e necessidades da 
Defensoria. É um Projeto maduro, que não precisa de reparos e o 
papel da SEPLAN consistirá apenas no apoio junto ao BNDES, por 
já termos trâmite em relação ao Banco”, disse Sérgio Miranda.  

“O Projeto de Modernização da Administração e da 
Gestão representa um passo significativo rumo às ações 
de modernização da Defensoria, visando a melhoria da 
infraestrutura e das condições de trabalho oferecidas aos 
Defensores Públicos e suas equipes, o que também se 
refletirá em um atendimento cada vez mais qualificado aos 
nossos assistidos.  Agradecemos à equipe da Seplan que tem 
nos apoiado nesse contato  com o Banco, assim como ao 
Governador Wellington Dias que, mais uma vez, demonstra 
atenção especial e compromisso com a causa da Defensoria 
Pública. Estamos certos de que, com o nosso trabalho, 
contribuiremos para um Piauí cada vez mais desenvolvido, 
especialmente no que diz respeito às políticas públicas 
voltadas para aqueles que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social”, afirma Dra. Hildeth Evangelista.
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O novo Código de Processo Civil trouxe, em seu art. 752, 
§ 3º, a possibilidade de cônjuge, companheiro ou qualquer 
parente sucessível requerer a habilitação como assistente. 
Esse dispositivo é substancialmente inovador em relação ao 
seu correspondente no CPC/1973, art. 1182, § 3º, o qual 
previa apenas a possibilidade do parente sucessível nomear 
advogado para o interditando.
Cabe aqui verificar se o pretenso assistente precisa comprovar 
interesse jurídico para ser admitido no feito e se assistência 
é simples ou litisconsorcial. Nesse caso, o interesse jurídico 
decorre de presunção legal absoluta, de forma que o simples 
fato de o terceiro provar que é cônjuge, companheiro ou parente 
sucessível do interditando já lhe confere o direito de ingressar 
como assistente1. Trata-se de assistência litisconsorcial, 
criando-se entre o terceiro que ingressa no processo e o 
interditando um litisconsórcio unitário2. 

1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 
Salvador-BA: Juspodivm, 2016. p.1183.
2  Ibidem, p.1183.
3 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil – Procedimentos 
especiais. Vol II. 50 ed. Rio de Janeiro-RJ: Forense, 2016. p.528.
4 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 
Salvador-BA: Juspodivm, 2016. p.1177.

A intervenção de parente na ação de curatela
e a arguição de incompetência de foro

Dr. Marcos Martins de Oliveira
Defensor Público do Piauí

“O interesse jurídico decorre de 
presunção legal absoluta”

752 do NCPC pedir: a) sua habilitação como assistente 
litisconsorcial, b) a suspensão do processo (analogia do § 3º 
do art. 340, NCPC), c) a ouvida da parte contrária (art. 64, § 2º, 
do NCPC), d) o reconhecimento da incompetência territorial, 
e) a revogação de eventual curatela provisória deferida (art. 
64, § 4º, NCPC) e f) a remessa dos autos ao foro competente.

Nesse contexto, outra questão intrigante é saber se o assistente 
poderá arguir a incompetência de foro e se poderá fazê-lo 
desde logo, no momento em que requerer sua habilitação. 
Sendo tratado processualmente como litisconsorte, o 
assistente litisconsorcial poderá praticar todos os atos para os 
quais estejam legitimadas as partes. Embora a incompetência 
de foro deva ser arguida em preliminar de contestação (NCPC, 
art. 337, II), nada impede que, desde logo, seja arguida, pois 
o art. 218, § 4º do NCPC considera tempestivo o ato praticado 
antes do início do prazo previsto.
Acerca da competência, Theodoro Jr. leciona que “não há regra 
expressa no NCPC, mas deve prevalecer o foro do domicílio do 
interditando, segundo a regra geral do art. 46 do NCPC”3.  Com 
o mesmo entendimento, Daniel Amorim Assumpção Neves4. 
Assim, se a ação de curatela tramita em foro incompetente, 
cabe a qualquer dos legitimados indicados no § 3º do art. 
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DPE-PI repudia a violência contra mulheres
e apoia campanha do Laço Branco

omo instituição voltada para garantir o acesso à Justiça, 
a Defensoria Pública do Estado do Piauí posicionou-
se veementemente contra atos de violência praticados 

contra mulheres tanto no Piauí como em outros estados do Brasil 
e lançou nota repudiando os estupros coletivos de adolescentes. 
A instituição também externou seu apoio à Campanha do Laço 
Branco. 
Na nota, a Defensoria colocou-se à disposição para 
atendimento de qualquer caso que atente contra a dignidade 
feminina, considerando inaceitável tal barbárie ocorrida em 
pleno século XXI, quando se luta cada vez mais pela garantia 
e fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em 
situação de violência.
Reunião entre a Chefe de Gabinete da DPE-PI, Dra. Patrícia 
Ferreira Monte Feitosa, e a Gerente de Defesa dos Direitos da 
Mulher da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres 
– CMPM, Valéria Miranda de Araújo, realizada no dia 24 de 
junho, formalizou o engajamento da Defensoria na Campanha do 
Laço Branco. “Conscientizar os homens em relação ao fim dessa 
violência, chamando-os a declararem publicamente o seu apoio 
contra esse tipo de prática, é também uma forma de educar em 
direitos, uma das vertentes de trabalho 
da Defensoria”, afirma Dra. Patrícia 
Monte. 
Ao falar do apoio à Campanha do Laço 
Branco, a Defensora Pública Geral, 
Dra. Francisca Hildeth Leal Evangelista 
Nunes,  afirma que a seriedade do 
tema impõe um posicionamento 
pontual. “A Defensoria Pública do 
Estado do Piauí, como instituição 
voltada para a garantia de direitos, 
não pode fugir à sua história e está 
engajada no combate à violência em 
todos os níveis, especialmente nesse 
momento em que a violência contra a 
mulher, mais precisamente a mulher 
adolescente, ganha proporções 
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inaceitáveis no país. Conscientizar faz-se necessário para que 
cada vez mais esse tipo de violência não assombre as mulheres 
não só no Piauí, mas em todo o país”, afirma.
A Campanha Brasileira do Laço Branco tem como objetivo 
sensibilizar, envolver e mobilizar os homens no engajamento 
pelo fim da violência contra a mulher. Suas atividades são 
desenvolvidas em consonância com as ações dos movimentos 
organizados de mulheres e de outras representações sociais que 
buscam promover a equidade de gênero.
“É preciso debater e combater a violência contra a mulher em 
todos os lugares, nos círculos de convivência, no ambiente 
profissional e familiar, nas rodas de amigos. Homens e mulheres 
devem se posicionar, pois é uma luta de todos. Nisso consiste 
a grande importância da campanha do Laço Branco, na qual 
os homens demonstram que também ‘vestem essa camisa’. 
Da mesma forma, a Defensoria Pública, como instituição que 
promove e garante a todos e a todas o acesso aos direitos 
humanos, não pode deixar de apresentar sua adesão ao 
movimento”, afirma a Coordenadora do Núcleo Especializado de 
Defesa da Mulher em Situação de Violência, Defensora Pública 
Dra. Lia Medeiros do Carmo Ivo.

Dra. Patrícia Monte e Valéria Araújo discutem parceria  para a Campanha
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Público foi realizada
com êxito pela DPE-PI
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Com uma extensa programação, envolvendo melhorias 
administrativas e atendimento diferenciado à população, a 
Defensoria Pública do Estado do Piauí realizou, no período de 16 
a 20 de maio, a Semana do Defensor Público, tendo como tema 
“Garantir o Seu Direito é o nosso Maior Feito”.
A inauguração do Anexo I da Defensoria deu início às 
atividades. Nas novas instalações está abrigada a Diretoria 
Administrativa com suas respectivas coordenações, fazendo 
assim com que o fluxo dos processos internos se desenvolva 
com maior celeridade.

As comemorações contaram com inauguração da Galeria de 
Fotos dos Defensores Públicos Gerais, na antessala do Conselho 
Superior da DPE-PI, reunindo as fotos de todos os Defensores 
Públicos Gerais, gestores da instituição desde 1990, como 
forma de reconhecimento à dedicação e empenho de cada 
um. A Câmara Municipal de Teresina realizou Sessão Solene 
em Homenagem à Defensoria, a partir de uma proposição do 
Vereador Luiz André. Foi lançado ainda o Plano Estratégico da 
DPE-PI, oportunidade em que aconteceu Sessão Solene do 
Conselho Superior da instituição para a entrega de Medalhas de 
Honra ao Mérito às pessoas que contribuíram e contribuem para 
o crescimento da Defensoria Pública no Piauí. 
A população usuária dos serviços da DPE-PI foi contemplada 
com o Projeto Defensores pela Conciliação e com uma Jornada 
da Justiça Itinerante, atraindo grande número de populares já 
conhecedores da celeridade do atendimento. Foram apresentados 
ainda os Projetos Força Tarefa Defensorial, desenvolvido pela 

Defensores Públicos homenageados pela Câmara Municipal de Teresina

Solenidade de entrega
de Medalhas foi o ponto
alto das comemorações
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Plano Estratégico propõe alternativas para uma gestão eficiente
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A busca para a utilização de recursos disponíveis de forma eficiente, aumentando 
a produtividade dos colaboradores e da instituição foi o que motivou a Defensoria 
Pública do Estado do Piauí na confecção do seu Plano Estratégico 2016/2020. 
O documento, elaborado por uma comissão coordenada pelo Diretor 
Administrativo da DPE-PI, Defensor Público Dr. Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro, 
traz o diagnóstico institucional da instituição, apresentando seus antecedentes 
históricos, referencial teórico, a missão, a visão e os valores assim como o mapa 
estratégico da Defensoria.
As discussões para a elaboração do Plano Estratégico da Defensoria Pública 
iniciaram em 11 de dezembro de 2015, durante a 1ª Audiência Defensorial, 
no auditório da Escola Superior da DPE-PI. A 2ª e 3ª audiências aconteceram 
respectivamente nos dias 19 de fevereiro e 18 de março, no auditório da Escola 
de Gestão e Controle (ECG) do Tribunal de Contas. 

Dr. Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro destaca a necessidade desse norteamento para que 
a Defensoria Pública possa cumprir sua missão institucional. “Dentro da perspectiva 
do Plano, nós adotamos três pontos de partida, capacitação, recursos orçamentários e 
infraestrutura física e de tecnologia da informação. O documento foi delineado com a 
efetiva colaboração dos membros da Defensoria Pública e materializa o profundo desejo 
de mudança dos que compõem a Casa. A Defensoria hoje exige a adoção de um modelo 
de gestão que seja capaz de atender adequadamente as demandas que todos os dias 
batem à sua porta. O tempo hoje exige soluções dinâmicas eficientes e com custos 
reduzidos, otimizando a gestão de recursos públicos, e é isso que procuramos fazer ao 
dotar a instituição de um Plano Estratégico dinâmico, inovador e, acima de tudo, eficaz. 
Planejar é conhecer, se você não conhece, você não planeja”, diz o Defensor.

Ponte Estaiada assumiu a cor verde
em homenagem à Defensoria

Anexo I concentra a Diretoria
Administrativa e suas coordenações

Lazer na AABB reuniu defensores, 
colaboradores e estagiários

Homenagem aos que contriburam para
o fortalecimento da DPE-PI

Dr. Ivanovick Feitosa apresentou o Plano

DPE-PI junto às Penitenciárias, e o SUS Mediado, que busca 
distribuir equitativamente as responsabilidades entre todos os 
gestores do Sistema Único de Saúde.
A Semana contou com momento voltado para a integração de 
todos os que compõem a DPE-PI durante noite de lazer realizada 
na AABB, reunindo Defensores, colaboradores, estagiários 
e seus familiares. O encerramento das atividades aconteceu 
com o lançamento do novo site da DPE www.defensoria.pi.def.
br, seguido das palestras “Novo CPC e Defensoria Pública”, 
ministrada pelo Juiz Federal do Tribunal Regional Federal – 1ª 
Região, Clécio Alves, e “Bases Epistemológicas do Processo 
Penal Democrático”, ministrada pelo Doutorando e Mestre em 
Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul, Yuri Félix Pereira. Fechando as atividades, 
ocorreu confraternização promovida pela Associação Piauiense 
de Defensores Públicos (APIDEP).

“Tivemos uma Semana produtiva e exitosa em vários aspectos, 
reforçando a importância da nossa instituição, mostrando para 
a população piauiense que a Defensoria está trabalhando para 
a sua expansão, qualificação e consequentemente para poder 
prestar uma atendimento cada vez mais qualificado aos nossos 
assistidos”, afirma a Defensora Pública Geral, Dra. Francisca 
Hildeth Leal Evangelista Nunes.
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Projeto foi apresentado na 
Defensoria Pública da União

Secretário de Saúde também conheceu a proposta 

SUS Mediado é saída para evitar 
judicialização na área da Saúde

om o objetivo de contribuir de forma significativa para 
a redução das demandas judiciais  na área da Saúde, 
a Defensoria Pública do Estado do Piauí desenvolveu 

a proposta do Projeto SUS Mediado, que busca distribuir 
equitativamente as responsabilidades entre todos os gestores 
do Sistema Único de Saúde, nas esferas federal, estadual e 
municipal.

A proposta é que, uma vez por semana, ocorra reunião com a 
presença de técnicos, preferencialmente do setor de regulação, 
setor médico e do setor farmacêutico das Secretarias de Saúde do 
Estado e do Município, além de representantes de demais órgãos 
e instituições parceiros, para que sejam discutidos os casos 
e tomadas as providências necessárias ao encaminhamento, 
de acordo com as especificidades de cada caso. A DPE-PI, 
através do Núcleo Especializado da Saúde, continuará fazendo 
o atendimento normal dos seus assistidos, oportunidade em 

C
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que será realizada triagem sócioeconômica e esclarecida a 
documentação necessária para participar da mediação durante 
as reuniões semanais. Concluída a mediação com sucesso e se, 
por exemplo, for feito pedido de medicamento, o assistido será 
imediatamente encaminhado para a Farmácia de Medicamentos 
Estadual ou Municipal para fazer o cadastro e entrar no programa 
de recebimento. Somente nos casos de urgência ou gravidade 
do quadro clínico do assistido, em que não for possível resolver 
a situação junto a uma das Secretarias de Saúde é que será 
proposta ação judicial.

Para a implementação do projeto, a DPE-PI já buscou parceria 
junto à Defensoria Pública da União e Secretaria Estadual da 
Saúde, que receberam a ideia favoravelmente.

“A intenção é tentar evitar a judicialização, garantindo, ao mesmo 
tempo, maior agilidade na prestação da assistência à saúde ao 
assistido da Defensoria Pública”, diz a Defensora Pública de 
Categoria Especial e então Coordenadora do Núcleo Especializado 
da Saúde quando do lançamento da proposta, sendo também a 
responsável pela confecção do projeto no Piauí, Dra. Ana Patrícia 
Paes Landim Salha. Atualmente a Coordenação do Núcleo da 
Saúde foi assumida pelo Defensor Público Dr. Rogério Newton de 
Carvalho Sousa, que dará seguimento ao Projeto.

A Defensora Pública Geral, Dra. Francisca Hildeth Leal Evangelista 
Nunes, é uma entusiasta da proposta. “Com a implantação do 
SUS Mediado, queremos garantir maior agilidade na prestação 
da assistência à saúde ao assistido da Defensoria Pública, 
tentando evitar a judicialização e possibilitando uma resposta 
rápida e eficaz. A garantia da saúde não pode esperar”, afirma.
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Dr. Erisvaldo Marques
em atendimento na
Casa de Custódia

Dra. Conceição Negreiros atendendo durante a Força Tarefa

“Força Tarefa” levanta situação dos
internos nas Penitenciárias de Teresina

Defensoria Pública do Estado do Piauí vem realizando 
desde o ano de 2015 o Projeto Força Tarefa 
Defensorial junto às Penitenciárias de Teresina. A ação 

já ocorreu na Penitenciária Irmão Guido, Penitenciária Feminina 
e mais recentemente na Casa de Custódia José Ribamar Leite, 
alcançando resultados satisfatórios. O trabalho é feito a partir 
de termo de cooperação entre a DPE-PI e Secretaria de Justiça.

Contando com a participação efetiva dos Defensores Públicos da 
área Criminal, a Força Tarefa tem a coordenação do Subdefensor 
Público Geral, Dr. Erisvaldo Marques dos Reis, e tem sido um 
diferencial dentro dos presídios por garantir maior celeridade 
ao andamento processual, prestando atendimento às pessoas 
privadas de liberdade.

A ação se dá com análise inicial da situação de cada interno, 
durante a qual são identificados pontos relacionados ao motivo da 
prisão para que possam ser adotadas as eventuais providências. 
Na Penitenciária Irmão Guido a Força Tarefa analisou a situação 
de 422 internos, podendo ser percebido ao final que a Defensoria 
Pública é responsável por 76,99% dos presos, ficando apenas o 
percentual de 23,01% atendido por advogados particulares. Na 
mesma Penitenciária, os Defensores constataram a existência de 
81,40% de presos sentenciados e 18,60% de presos provisórios. 
O total de medidas adotadas pela Defensoria na Irmão Guido 
corresponde a 296 providências. 

Na Penitenciária Feminina, chamou a atenção dos Defensores o 
grande percentual de casos relacionados ao tráfico de drogas, 
sendo esse de 62,86%. No mesmo Presídio foram constatados 
12,86% de casos relacionados a roubo e 10% a homicídios. 
Na Feminina, a Defensoria analisou a situação processual de 
143 internas.
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Durante o atendimento na Casa de Custódia, a equipe da DPE-
PI analisou a situação de 700 presidiários. Foram observadas 
algumas situações irregulares como a presença de presos que 
deveriam estar cumprindo pena em outros Estados e caso de 
detento com problemas mentais, que, no local, não tem como 
receber o atendimento necessário. Dados parciais revelam ter 
sido impetrados ali cerca de 100 pedidos de liberdade, estando 
ainda pendente o relatório final desse atendimento. 

“Uma das missões da Defensoria Pública é prestar assistência 
jurídica às pessoas privadas da liberdade e que não têm 
condições de constituir um advogado em sua defesa, dessa 
forma, é incumbência da instituição assegurar os direitos 
dessas pessoas, o que temos feito tanto durante o atendimento 
regular realizado pela Defensoria dentro das Penitenciárias, 
como através da Força Tarefa que, em um menor espaço de 
tempo, realiza a análise dos processos tomando as medidas 
cabíveis”, afirma o Coordenador do Trabalho e Subdefensor 
Geral, Dr. Erisvaldo Marques.
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O Código de Processo Civil de 2015 apresenta novos 
instrumentos de defesa dos direitos dos assistidos pela 
Defensoria Pública, como os previstos em seu livro V (Da tutela 
provisória), especialmente o da tutela antecipada requerida em 
caráter antecedente.
No caput do art. 303, encontra-se a possibilidade de apresentar 
uma petição inicial incompleta, limitando-se “ao requerimento 
da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 
com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do 
perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.
De grande utilidade tal permissão para o Defensor Público que, 
em seu cotidiano, depara-se com um assistido com urgência 
em seu clamor, por vezes, sem todos os documentos, por 
exemplo.
Registre-se que o §5° do mesmo art. 303 determina que na 
petição inicial deva constar a indicação de utilização desse 
benefício e que ela deve ser aditada posteriormente, sob pena 
de extinção do processo.
Outra novidade é a possibilidade de a tutela antecipada 
concedida tornar-se estável, mesmo com uma cognição 
sumária, caso a parte requerida não interponha o recurso 
cabível (agravo de instrumento, na primeira instância; agravo 
interno, perante os tribunais), conforme previsão do art. 304, 
do CPC/2015.
Assim, por exemplo, em uma demanda de consumidor contra 
uma operadora de plano de saúde, com a concessão de 
antecipação de tutela para pagamento de cirurgia com colocação 
de prótese, caso a operadora não recorra da decisão, esta se 
torna estável e o processo será extinto sem resolução do mérito.
Tal estabilidade significa que a tutela antecipada concedida 
conservará seus efeitos e se manterá, mesmo com a 
extinção do processo, podendo qualquer das partes requerer 
o desarquivamento dele, no prazo de até dois anos, com a 
finalidade de rever, reformar ou invalidar a tutela estabilizada. 
Agora, se a parte interessada quedar-se inerte neste período, a 
tutela provisória torna-se definitiva, discutindo a doutrina se faz 
ou não coisa julgada material.

A estabilidade da tutela antecipada como 
instrumento de defesa dos direitos do assistido 
da Defensoria Pública
Dr. Roosevelt Furtado de Vasconcelos Filho
Defensor Público do Piauí

De acordo com Edoardo F. Ricci, “ao cidadão comum a 
solução prática do direito reclamado pode ser mais importante 
do que o próprio julgado acerca da relação controvertida, razão 
porque parece não ser razoável obrigar as partes a obterem, 
necessariamente, a coisa julgada material”.
Assim, com a entrega da tutela pretendida, efetivam-se 
princípios como economia processual, duração razoável 
do processo e, principalmente, concretizam-se direitos 
dos cidadãos, notadamente, os vulneráveis assistidos pela 
Defensoria Pública.
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Defensores pela Conciliação proporcionou um 
olhar diferenciado no atendimento da DPE-PI

busca pela conciliação, objetivando técnica que 
procura promover a autocomposição dos litígios, 
evitando assim a judicialização dos processos, tem 

sido um diferencial no atendimento que a Defensoria Pública 
presta aos seus assistidos. Dentro dessa ótica, foi desenvolvido, 
durante a Semana do Defensor Público, o Projeto Defensores 
pela Conciliação.
O Projeto aconteceu de 17 a 19 de maio com audiências 
realizadas no Núcleo Central da Defensoria e também no Núcleo 
Especializado do Consumidor. Foram realizadas audiências 
simultâneas de processos já agendados, em que as partes foram 
previamente contactadas para que comparecessem. 
A Coordenadora do Projeto, Defensora Pública Dra. Débora 
Cunha Vieira Cardoso, que é titular da 7ª Defensoria Pública de 
Família e Coordena o Núcleo de Solução Consensual de Conflitos 
e Cidadania, afirma que o atendimento foi um diferencial 
dentro da instituição. “Esse foi o primeiro projeto exclusivo da 
Defensoria, sendo um marco para nossa instituição. Na verdade, 
a conciliação é muito própria do Defensor Público e esses 
instrumentos de resolução extrajudicial são muito eficazes. Para 
o assistido, resta a satisfação de ver seu caso resolvido para o 
Defensor e o conciliador, causam uma extrema alegria, porque  
percebemos que conseguimos possibilitar o espaço para que 
ocorra a transformação das relações”, diz.
Nas áreas Cível e de Família, de um total de 90 sessões 
agendadas, foram realizadas 46 com sucesso, sendo ainda 13 
sessões remarcadas para acontecer no NUSCC e solicitado um 
caso de exame de DNA.

O Defensor Público Dr. Alessandro Andrade Spíndola que é titular 
da 1ª Defensoria Pública do Consumidor e Diretor de Núcleos 
da DPE-PI, que também participou do Projeto Defensores pela 
Conciliação diz que na área do consumidor foram realizados 45 
mediações com sucesso, destes 07 acordos, 04 remarcações. 
Dr. Alessandro Spíndola avalia a ação como “muito positiva, pois 
as partes compareceram para tentar mediar, o que era difícil até 
pouco tempo atrás, e cada acordo feito foi uma ação a menos na 
justiça. Penso que estamos no caminho certo e agora tentando 
conscientizar as empresas a promover mais acordos e sairmos 
da cultura da judicialização”.
Integraram o Projeto Defensores pela Conciliação durante a 
Semana do Defensor Público, além da Dra. Débora Cunha Vieira 
Cardoso, nas áreas Cível e de Família, os Defensores Públicos 
Dr. Crisanto Pimentel Alves Pereira, Dra. Germana Melo Bezerra 
Diógenes Pessoa, Dra Sheila Andrade Ferreira, Dra. Alynne 
Patrício de Almeida Santos, Dra. Wênia da Silva Moura e Dr. 
Leandro Ferraz Damasceno Ribeiro. Na área do Consumidor, 
participaram os Defensores Públicos Dr. Alessandro Andrade 
Spíndola, Dra. Luciana Moreira Ramos de Araújo e Dra. Ângela 
Martins Soares Barros.
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Audiências conduzidas por Defensores e suas equipes
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Defensoria retoma interiorização com
a chegada de novos Defensores Públicos 

Defensoria Pública do Estado do Piauí conta, desde 
o dia 19 de maio, com seis novos Defensores 
Públicos empossados pela Defensora Pública Geral, 

Dra. Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes, após terem 
sido nomeados pelo Governador Wellington Dias em 28 de 
abril, atendendo decisão proferida pelo Plenário do Tribunal 
de Justiça do Estado do Piauí no Mandado de Segurança Nº 
2008.0001.000683-9 e confirmado pelo Supremo Tribunal 
Federal no recurso extraordinário nº 837.311, conforme o Edital 
Nº 15/2004 do Concurso Público para Defensor Público do 
Estado do Piauí.
Passaram a integrar os quadros da DPE-PI os Defensores 
Públicos Dr. Antonio Caetano de Oliveira Filho, Dr. Alexandre 
Christian de Jesus Nollêto, Dra. Maria Teresa de Albuquerque 
Soares, Dra. Karla Araújo de Andrade, Dr. Roosevelt Furtado de 
Vasconcelos Filho e Dra.  Christiana Gomes Martins de Sousa.
“Nomear seis Defensores Públicos no dia dedicado ao Defensor 
Público foi como um presságio de que estão por vir dias melhores 
para a nossa instituição. Esse concurso, do qual são oriundos, 
mudou o perfil da DPE-PI, proporcionando a quadruplicação 
dos nossos quadros. Hoje a Defensoria goza de autonomia 
administrativa financeira e, portanto, maior capacidade de 
gestão. A chegada de novos Defensores vai nos permitir a 
retomada da nossa interiorização, proporcionando ganhos aos 
nossos assistidos”, afirma a Defensora Pública Geral, Dra. 
Hildeth Evangelista.
Para recepcionar os novos integrantes a Defensoria Pública, 
através da Escola Superior da Defensoria (ESDEPI), realizou 
Curso de Formação Inicial, oportunidade em que receberam 

A informações sobre o funcionamento administrativo e 
organizacional da Defensoria.
Os novos Defensores assumirão a titularidade de suas Comarcas 
a partir do dia 1º de julho. Dra. Maria Teresa de Albuquerque 
Soares será lotada na 5ª Defensoria Pública de Picos. Dr. 
Antônio Caetano de Oliveira Filho assume a Defensoria Pública 
de Jaicós. A lotação do Dr. Alexandre Christian de Jesus Nollêto 
será na Defensoria Pública de Uruçuí. Dr. Roosevelt Furtado de 
Vasconcelos Filho assumirá a Defensoria Pública de Bom Jesus e 
a Dra. Christiana Gomes Martins de Sousa assumirá a Defensoria 
Pública de Corrente. Para a Dra. Karla Araújo de Andrade Leite foi 
destinada a Defensoria Pública de São João do Piauí. Também 
assume sua titularidade na mesma data, no município de Cocal, o 
Defensor Público Dr. Ricardo Moura Marinho, que foi empossado 
na DPE-PI em janeiro deste ano de 2016.  
A Defensora Pública Dra. Maria Teresa de Albuquerque Soares 
resume o sentimento de todos ao assumirem suas titularidades 
no interior do Piauí. “A expectativa em relação ao início das 
atividades em nossas Comarcas definitivas é muito positiva. 
A superação de obstáculos e desafios no desempenho da 
carreira de Defensor Público será essencial para a melhoria da 
qualidade no atendimento de nossos assistidos. É gratificante 
ter papel ativo no processo de construção da cidadania e acesso 
à Justiça, desde a conscientização de direitos à busca de 
soluções, judiciais ou extrajudiciais. Dessa forma e com essa 
perspectiva, é que pretendo atuar junto à 5ª Defensoria de Picos 
(criminal, execução penal e júri), zelando pela efetiva garantia do 
contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos 
direitos humanos”, diz.
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Solenidade de posse aconteceu
no auditório da ESDEPI


