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inco novos Defensores Públicos nomeados pelo Governador Wellington Dias e
empossados pela Defensora Pública Geral, Dra. Francisca Hildeth Leal Evangelista
Nunes, fazem parte dos quadros da DPE-PI desde o dia 28 de outubro. A nomeação da
nova turma de Defensores também atende a decisão proferida pelo Plenário do Tribunal de Justiça
do estado do Piauí no Mandato 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.
Foram empossados os Defensores Públicos Dr. Álvaro Francisco Cavalcante Monteiro, Dr. Paulo
Henrique Ribeiro Rocha, Dr. Omar dos Santos Rocha Neto, Dra. Karolyne Duarte Chaves Ellery
Barreira e Dra. Cyntya Tereza Sousa Santos.
A Defensora Pública Dra. Karolyne Duarte Chaves Ellery Barreira falou em nome dos empossados,
destacando a importância de fazer parte dos quadros da Defensoria Pública. “É a realização de
um sonho ingressar nesta Instituição e poder por em prática a nossa vocação de colaborar para o
acesso à Justiça e promover a Justiça Social. É um sentimento de orgulho e gratidão ingressar nesta
Casa delineada para promover a defesa e os direitos dos mais necessitados. Para nós, é uma honra
trabalhar em tão distinta Instituição”, disse.
“Nossa Instituição é composta de guerreiros e guerreiras, mulheres e homens lutadores, que, todos
os dias, enfrentam um novo desafio na defesa dos nossos assistidos ou das nossas prerrogativas
funcionais, assim como na consolidação de nossa autonomia. Contar com novos Defensores em
nossos quadros certamente fortalece nossa disposição para seguir em frente. Sejam bem-vindos a
essa família defensorial, faço votos de que a trajetória seja vitoriosa e que todos possam contribuir
para que a Defensoria Pública, na missão que lhe cabe de propiciar acesso a direitos e promover
cidadania, cumpra eficazmente o importante papel de prestar assistência jurídica integral e gratuita
aos mais necessitados”, disse a Defensora Pública Geral, Dra. Hildeth Evangelista.
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hegamos ao final de mais um ano. Para a Defensoria Pública
do Estado do Piauí, 2016 representou um tempo de muitas conquistas,
mas também de grandes desafios. Procuramos, ao longo deste ano,
dotar a nossa Instituição das condições necessárias para que continue
exercendo o seu papel institucional com cada vez mais qualidade. Para
isso, contamos certamente com o empenho de uma equipe abnegada de
Defensores Públicos e colaboradores que não mediram esforços para esse
crescimento.
Estamos conseguindo gradualmente alcançar as metas previstas no
nosso Plano Estratégico, dentro de uma visão racional das possibilidades
decorrentes de nossa autonomia administrativa, orçamentária e financeira.
Com a chegada de novos Defensores Públicos, nomeados pelo
Governador Wellington Dias, atendendo a decisão proferida pelo Plenário
do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí no Mandato de Segurança Nº
2008.0001.000683-9 e confirmado pelo Supremo Tribunal Federal no
recurso extraordinário nº 837.311, conseguimos expandir nossos serviços
no interior do Estado, dotando ainda de melhor estrutura física algumas
Defensorias Regionais, também conseguimos disponibilizar, através da
Escola Superior da Defensoria Pública, capacitações que foram de grande
valia para os nossos Defensores e colaboradores. Entre outros avanços,
fortalecemos e aprimoramos o setor de Tecnologia da Informação e
providenciamos a digitalização do acervo documental. Enfim, buscamos
melhorar todos os procedimentos de planejamento e gestão, procurando
sempre garantir a excelência nas atividades e nos custos operacionais.
Também caminhamos significativamente para o fortalecimento das
relações com outras instituições e órgãos, destacando aqui o apoio que
recebemos da Secretaria Estadual de Planejamento, assim como da Secretaria
Estadual de Administração, frente às demandas tanto na área administrativa
como na confecção da nossa Proposta Orçamentária para o ano de 2017, para
a qual defendemos um olhar diferenciado exatamente por ter a Defensoria um
trabalho que a torna diferente dentro do Sistema de Justiça.
Estivemos cada vez mais perto da população através das ações
cotidianas e de outras que vieram a somar, como a parceria com as
Pastorais de Rua e Carcerária. Da mesma forma, procuramos reforçar
nossas atividades junto aos movimentos sociais, sempre tendo por objetivo
maior humanizar ainda mais o atendimento prestado aos nossos assistidos.
Hoje temos a convicção de estarmos vivenciando parte de um
processo de amadurecimento institucional de forma responsável e segura.
Cumprindo um Planejamento cuidadosamente e responsavelmente
definido. Temos a certeza de que novos desafios virão em 2017. Do
mesmo modo, estamos certos de que continuaremos a avançar dentro das
nossas possibilidades, contribuindo assim para a transformação social que
buscamos a partir da consolidação de um modelo público de assistência
jurídica eficaz, a partir de uma Defensoria Pública autônoma e certamente
cada vez mais indispensável na garantia do acesso à Justiça aos mais
vulneráveis. Nesse caminho, não podemos parar e nem voltar atrás. A
Defensoria é daqui para a frente. Avante DPE-PI!
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A busca de um orçamento compatível para 2017

A

Defensoria Pública do Estado do Piauí tem buscado
uma discussão equilibrada e responsável em relação
à proposta orçamentária destinada à Instituição pelo
Poder Executivo para o ano de 2017. Os debates foram iniciados
no mês de agosto, compreendendo as metas e prioridades
administrativas e incluindo as despesas de capital para o
exercício financeiro subsequente.
Para desenvolver a execução da peça orçamentária da DPE-PI, a
Defensora Pública Geral, Dra. Francisca Hildeth Leal Evangelista
Nunes, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 13,
inciso XX da Lei Complementar Estadual nº 059, instituiu, através
da Portaria GDPG N° 440/2016, a Comissão de Planejamento e
Orçamento da Defensoria Pública do Estado do Piauí, designando
como membros os Defensores Públicos Dr. Erisvaldo Marques
dos Reis, Subdefensor Público Geral; Dr. Ivanovick Feitosa Dias
Pinheiro, Dra. Patrícia Ferreira Monte Feitosa, Dr. Humberto
Brito Rodrigues, Dr. Roberto Gonçalves de Freitas Filho, Dr.
João Batista Viana do Lago Neto, Dr. Arilson Pereira Malaquias
e Dr. Robert Rios Magalhães Júnior. A Defensora Pública Geral
preside a referida Comissão.
A Proposta de Orçamento para a Instituição também foi discutida
durante audiência pública com a participação significativa de
Defensores Públicos e colaboradores da Instituição, além de
representantes do Ministério Público, Tribunal de Contas do
Estado do Piauí e Ordem dos Advogados do Brasi l - Seccional
Piauí, realizada no mês de setembro. Posteriormente, já no
mês de novembro, a Defensoria esteve presente à Comissão
de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado
do Piauí, oportunidade em que foi dado início à discussão da
proposta orçamentária para 2017.
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Defendendo a necessidade de um Orçamento mais
compatível para a Defensoria, o Defensor Público Dr.
Ivanovick Feitosa destacou a importância da audiência
como fórum de ampliação do debate sobre o Orçamento e a
necessidade de uma análise criteriosa sobre as necessidades
da cada Órgão ou Instituição. “Reconhecemos que os tempos
são difíceis, mas acreditamos ser necessário um olhar
diferenciado para os mais necessitados, a conquista da
autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública
exige maior cuidado com a Gestão e com o Orçamento.
Identificamos na nossa Instituição questões que precisam ser
equacionadas com urgência, como, por exemplo, o fato de
92% da população ser público-alvo da Defensoria Pública,
por isso mesmo reivindicamos esse olhar diferenciado não só
para a Defensoria, mas especialmente para a população que
depende dessa Instituição”, diz.
A Defensora Pública Geral, Dra. Hildeth Evangelista, diz
que pensar no orçamento destinado à Defensoria passa
necessariamente pela constatação de que realmente
a Instituição necessita de um cuidado maior por lidar
diariamente com a causa das pessoas mais vulneráveis,
que, muitas vezes, encontram-se à margem da sociedade e,
por isso mesmo, necessitam ter assegurados seus direitos.
“Somos uma Instituição jovem, mas que tende a crescer cada
vez mais, haja vista a importância e quantidade do público que
atendemos, proporcionado a esse público o acesso à Justiça
indiscriminadamente. A extensão dos serviços prestados
pela Defensoria necessita de uma estrutura adequada e que
somente através de um Orçamento compatível com as nossas
necessidades poderá ser proporcionada”, afirma.
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Ciclo de Palestras da
ESDEPI reúne nomes de
expressão na área jurídica

A

Defensoria Pública do Estado do Piauí (DPE-PI),
através da Escola Superior da Defensoria Pública do
Estado do Piauí (ESDEPI), realizou nos dias 01 e 02
de dezembro um Ciclo de Palestras em alusão ao encerramento
das atividades da Instituição em 2016. O encontro aconteceu
no Auditório da Escola Superior, reunindo número expressivo
de Defensores Públicos do Piauí e também do Estado do
Maranhão.
A abertura aconteceu com a presença da Defensora Pública
Geral, Dra. Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes, do
Subdefensor Público Geral, Dr. Erisvaldo Marques dos Reis,
da Presidente da Escola Superior da Defensoria Pública,

Durante o Ciclo de palestras, foi realizada pela Associação
Piauiense de Defensores Públicos uma homenagem aos
Defensores Públicos que, em 2016, completaram 10 anos de
atividades dentro da Defensoria Pública do Estado do Piauí
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Dra. Larissa Davidovich falou com
propriedade sobre a mediação de conflitos

Dra. Alynne Patrício de Almeida Santos, e do Presidente da
Associação Piauiense de Defensores Públicos, Dr. João Batista
Viana do Lago Neto.
O Ciclo contou com palestras dos Defensores Públicos Dr.
Caio Cezar de Figueiredo Paiva, expoente de sucesso de muitas
obras jurídicas e que desenvolve um trabalho reconhecido na
Defensoria Pública da União, e Dra. Larissa Ellias Guimarães
Davidovich, Defensora Pública do Rio de Janeiro e uma das
grandes expoentes na área da mediação no Brasil.
“São Defensores que conseguiram se projetar além da
Defensoria e ganhar reconhecimento”, disse a Diretora da
Escola Superior, Dra. Alynne Patrício.
“No Ciclo desfrutamos de ensinamentos que certamente
vieram para nos enriquecer. Ao logo deste ano, a Escola
Superior desenvolveu um importante trabalho de capacitação
de Defensores Públicos e colaboradores em várias áreas
do Direito e concluiu seu trabalho, em 2016, de forma
bem-sucedida ao nos proporcionar, em parceria com a
APIDEP, o contato com esses dois expoentes de capacidade
merecidamente reconhecida no cenário jurídico”, afirmou a
Defensora Pública Geral, Dra. Hildeth Evangelista.
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DPE-PI fica mais próxima dos movimentos
sociais ao eleger Ouvidor-Geral Externo

A

Defensoria Pública do Estado do Piauí conta, desde
o dia 01 de dezembro, com um novo Ouvidor-Geral
Externo. Nayro Victor Lemos Resende Leite, foi o
escolhido pelo Conselho Superior após ter sido eleito para
compor Lista Tríplice destinada ao preenchimento da vaga aberta
com o falecimento do primeiro Ouvidor-Geral Externo da DPE,
Dr. Roberto Melado Cordeiro Júnior, ocorrida em março deste
ano. A posse do novo Ouvidor aconteceu durante solenidade
realizada no auditório da Escola Superior da Defensoria Pública.
O novo Ouvidor-Geral da DPE-PI começou sua vida pública como
multiplicador no Movimento Nacional Meninos e Meninas de
Rua, migrando em seguida para o Movimento Estudantil, tendo
sido presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas
por dois mandatos. Também integrou a União Brasileira dos
Estudantes Secundaristas e o Coletivo da União Nacional dos
Estudantes Piauí/Maranhão, tendo posteriormente migrado para
os movimentos de políticas públicas de juventude, militando
no Movimento Nacional de Direitos Humanos. Atualmente cursa
Direito na Faculdade Maranhense São José dos Cocais.
Nayro Victor Lemos Resende Leite, que assumiu para Biênio
2016/2018, destaca a importância responsabilidade do cargo.
“Assumir esse cargo na Defensoria Pública é uma alegria
imensa. É também um desafio enorme de desenvolver um
trabalho no qual me foi dada a responsabilidade de representar
os movimentos sociais, tarefa que assumo com a determinação
de realizar uma gestão participativa dentro da Defensoria, onde
possamos fortalecer essa Instituição que tanto vem a somar com
a nossa sociedade”, diz.
A Defensora Pública Geral, Dra. Hildeth Evangelista, reafirma a
importância da Ouvidoria dentro da DPE-PI. “ A Defensoria tem a
missão de estar próxima da sociedade civil. A Lei Complementar
Nº 132, de 2009, trouxe para o âmbito da nossa Instituição como
Informativo
Trimestral

seria a sua Ouvidoria, que passou a ser externa e oriunda dos
movimentos sociais, com missão prevista artigo 105 dessa Lei,
como órgão auxiliar de promoção da qualidade dos serviços
prestados pela Defensoria. Isso é o que aguarda o nosso novo
Ouvidor, que necessitará ter conhecimento da Instituição,
das demandas dos nossos assistidos, que são várias, do que
a Defensoria se dispõe a fazer e assim tratar da promoção da
qualidade desse serviço. Que possamos aproximar sempre a
Defensoria dos movimentos sociais, da sociedade civil, para
que os nossos assistidos no Estado do Piauí tenham um serviço
defensorial com cada vez mais qualidade”, afirmou.
O processo para escolha do Ouvidor-Geral Externo da Defensoria
foi conduzido por uma Comissão Eleitoral presidida pelo
Defensor Público Dr. João Castelo Branco Vasconcelos Neto,
tendo como Vice-Presidente o Defensor Público Dr. Marcelo
Moita Pierot e como Secretária a Defensora Pública Dra. Lia
Medeiros do Carmo Ivo.

05

Nayro Victor Leite dará suporte à gestão na aproximação
com os assistidos pela Instituição e com a sociedade civil
como um todo
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Equipe realiza trabalho unificado para atingir metas

Coordenação de Infraestrutura

Diretoria Administrativa impulsiona
a Defensoria para cumprimento dos
objetivos do Plano Estratégico
A Diretoria Administrativa da Defensoria Pública do Estado
do Piauí tem impulsionado significativamente a Instituição
no cumprimento dos objetivos previstos no Plano Estratégico
2016-2020. Concentrada, juntamente com suas respectivas
Coordenações, no Anexo I da Defensoria Pública, a Diretoria
tem desenvolvido um fluxo de trabalho célere e eficaz que
garante a implementação da governança pública.
Fazem parte da Diretoria as Coordenações de Infraestrutura,
Licitação e Contratos, Gestão de Pessoas, Finanças e
Orçamento, Tecnologia da Informação e também Patrimônio e
Abastecimento, que trabalham de forma integrada sob a Direção
do Defensor Público Dr. Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro.
As Assessoras Técnicas da Diretoria, Camila Damasceno
Cavalcante Castelo Branco e Renata Cibele Costa Cavalcanti,
afirmam que a unificação dos trabalhos trouxe ganhos para
todos. “Com esse trabalho conjunto, temos conseguido dotar
a Instituição de melhor estrutura, tanto na capital como no
interior do Estado”, diz Camila Damasceno. “Da aquisição de
mobiliário a reformas, passando pela modernização de vários
setores como o de Tecnologia da Informação”, tudo passa

Setor Administrativo

pela Diretoria Administrativa”, afirma Renata Cavalcante.
“Desde o início, nossa ideia foi modernizar a atividade-meio da
Defensoria, com o desenvolvimento de fluxo de trabalho mais
proativo. O resultado principal dessa inovação é que estamos
conseguindo cumprir a contento os objetivos previstos no
nosso Plano Estratégico 2016-2020. Hoje podemos considerar
que a Defensoria Pública conseguiu um avanço significativo
tanto na sua parte estrutural como de gestão e sabemos que
o trabalho da equipe da Diretoria Administrativa tem sido
de fundamental importância para essas conquistas. Nosso
objetivo maior é, de forma responsável e compatível com a
nossa realidade, continuarmos avançando gradativamente para
a consolidação do Plano Estratégico, buscando a competência
e a estrutura organizacionais necessárias para atingir a nossa
visão de futuro, que é a de contribuir para a transformação
social através da consolidação de um modelo público de
assistência jurídica, com a afirmação da Defensoria como
Instituição indispensável ao acesso à Justiça”, afirma o Diretor
Administrativo da Defensoria Pública, Defensor Público Dr.
Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro.

Coordenação de Gestão de Pessoas
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Coordenação de Licitação
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Coordenação de Finanças

Acervo documental da
Defensoria passa por
processo de digitalização
A Defensoria Pública do Estado do Piauí iniciou, em setembro
deste ano, o processo de digitalização de todo o seu acervo
documental, estimado em torno de 800 mil a 1 milhão de
documentos. A medida, prevista no Plano Estratégico da
Instituição, está sendo implementada a partir de um termo de
cooperação com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Econômico e Tecnológico (SEDET) que, sem ônus para a DPEPI, cedeu duas estações de digitalização assim como equipe
capacitada para tal fim.
A digitalização do acervo da Defensoria Pública está prevista
no Plano Estratégico da Instituição, na área de infraestrutura e

Profissionais capacitados realizam o trabalho

tecnologia, em que estão elencadas a implantação de gerenciador
eletrônico de documentos administrativos e a aquisição de um
sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, o que
representa um passo significativo na modernização da administração
pública, garantindo maior segurança e facilitando o acesso aos
arquivos da Instituição.
“Essa atividade era uma demanda urgente, notadamente porque os
documentos impressos exigem uma capacidade de armazenamento
físico muito grande e, além disso, nos dias atuais a segurança e a
conservação de alguns documentos, especialmente em relação à
prestação de contas e atividades do gênero, exigem principalmente,
após a autonomia da Defensoria, maior segurança.”, afirma o
Diretor Administrativo da Defensoria Pública, Dr. Ivanovick Feitosa
Dias Pinheiro.

Fan page procura
interagir cada vez
mais com a população
A Defensoria Pública do Estado do Piauí (DPE-PI) conta
com uma fan page que tem por objetivo dar maior
visibilidade às atividades desenvolvidas pela Instituição.
A fan page da Defensoria tem como endereço eletrônico
@DefensoriaPublicadoEstadodoPiauí e nela são
repercutidas todas as matérias publicadas no site da
Instituição. A opção por transformar o que antes era
um perfil em fan page atende às exigências do próprio
Facebook, administrador de ambas as opções, que
informa em seus termos de serviço que cada usuário
pode ter um único perfil e que esse deve ter caráter
pessoal, o que significa que qualquer perfil de empresa
ou instituição estará ferindo os termos de serviço e,
portanto, poderá ser removido a qualquer momento.
A fan page tem ainda a vantagem de não possuir nenhuma
restrição quanto ao número de fãs ou seguidores,
enquanto os perfis individuais do Facebook possuem o
limite de 5 mil amigos.

Informativo
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“Em um mundo cada dia mais dinâmico, as Instituições têm o dever de
tornar públicas suas ações e serviços, especialmente quando voltados
para garantir o acesso irrestrito à Justiça. Dentro desse contexto, estar na
Internet é um grande passo, tendo em vista o constante crescimento do
mundo online, e o uso planejado dessa ferramenta certamente potencializa
a divulgação do nosso trabalho, deixando a população cada vez mais
informada sobre o que podemos a ela oferecer”, diz a Defensora Pública
Geral, Dra. Hildeth Evangelista.
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Campanha do Laço Branco combate
a violência contra mulheres

O

s Defensores Públicos, servidores
e estagiários da DPE-PI deram um
apoio significativo ao combate
à violência contra a mulher ao aderirem
à Campanha do Laço Branco que tem por
objetivo sensibilizar, envolver e mobilizar os
homens em ações pelo fim de todas as formas
de violência contra a mulher.
A adesão teve início no dia 25 de novembro
com a assinatura do Termo de Cooperação
entre a DPE-PI e a Coordenadoria Municipal
de Políticas para Mulheres (CMPM), visando
parceria na execução e elaboração de ações
voltadas para o enfrentamento da violência
de gênero.
Segundo a Coordenadora da CMPM, Marcilane
Batista, a Campanha faz parte das ações desde
o ano de 2014, quando ocorreu a adesão
formal. “Estamos mobilizando cada vez mais
Instituições, marcando o enfrentamento da
violência contra as mulheres. Trata-se de um
processo interessante e desafiante, pois leva a
uma abordagem do público que normalmente
é visto como o potencial agressor”, disse.
O Presidente da Associação Piauiense de
Defensores Públicos, Dr. João Batista Viana
do Lago Neto, foi um dos que aderiram ao
Laço Branco. “É preciso entender que a
violência contra a mulher vai além da física.
Existem dados de que quase 90% dos homens
acreditam que a responsabilidade para deixar
a casa em ordem ou a manter o casamento é
da mulher, são dezenas de comportamentos

como esse que estão internalizados e que
realmente nos causam a necessidade de
reflexão”, afirmou.
A Coordenadora do Núcleo Especializado de
Defesa da Mulher em Situação de Violência
da DPE-PI, Dra. Lia Medeiros do Carmo Ivo,
agradeceu o engajamento por parte dos
Defensores Públicos. “Estamos firmando um
compromisso, mas é preciso entender que
o trabalho está apenas começando e só será
possível com a colaboração dos colegas. A
aquisição do laço em si é uma simbologia,
representa um compromisso masculino”, disse.
A Defensora Pública Geral, Dra. Francisca
Hildeth Leal Evangelista Nunes, diz que a
adesão formal à Campanha do Laço Branco
é um passo significativo para a Defensoria.
“Estamos reforçando a nossa missão
Institucional de promover Direitos Humanos
e nada mais importante do que a valorização
dos direitos da mulher. Nossa Instituição é
composta por muitas mulheres, tivemos muitas
gestoras e o diferencial dessa
Campanha é que os protagonistas
são nossos colegas homens, que
terão a missão de conscientizar
nossos Defensores, servidores,
estagiários e principalmente nossos
assistidos. Aderindo à Campanha,
a Defensoria vem reforçar essa
trincheira, buscando que a mulher
seja cada vez mais respeitada como
mulher”, afirmou.
Informativo
Trimestral
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Piauí sediou 3ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos Humanos do CONDEGE

Dr. Erisvaldo Marques
em atendimento na
Casa de Custódia

Defensora Pública Geral e Coordenador de Direitos Humanos
recepcionaram os representantes dos demais Estados

O

Piauí sediou, no mês de setembro, a 3ª reunião da
Comissão de Direitos Humanos do Colégio Nacional
de Defensores Públicos Gerais (CONDEGE), com
a participação de Defensores Públicos representantes de 11
Estados da Federação. A reunião foi conduzida pelo presidente
da Comissão, Defensor Público Dr. Fábio Amado, da Defensoria
Pública do Rio de Janeiro.

rua, também conversaremos com membros da comissão que
envolve a temática LGBTI da ANADEP, a fim de estabelecermos
algumas diretrizes e parâmetros de exercício para as
Defensorias de todo o país. Esse encontro é consistente, cada
vez mais agregador, e a participação de mais de dez Estados
traz ainda maior relevância para essa reunião no Estado do
Piauí”, afirmou.

Os Defensores foram recepcionados pela Defensora Pública
Geral do Estado do Piauí, Dra. Francisca Hildeth Leal Evangelista
Nunes, e pelo Coordenador do Núcleo de Direitos Humanos e
Tutelas Coletivas da DPE-PI, Defensor Público Dr. Igo Castelo
Branco Sampaio.
“Sintam-se todos calorosamente acolhidos. Entendemos que a
atuação em Direitos Humanos é peculiar dentro da Defensoria,
por isso sempre procuramos apoiar essas demandas, buscando
garantir uma Defensoria cada vez mais atuante nessa área”,
destacou, na oportunidade, a Defensora Pública Geral, Dra.
Hildeth Evangelista.

Para o Coordenador de Direitos Humanos da DPE-PI, Defensor
Público Dr. Igo Castelo Branco Sampaio, as comissões
trabalham também no sentido de desmistificar a questão dos
Direitos Humanos. “Temos uma pauta extensa que vai além
da esfera criminal em que normalmente é vista a atuação
em Direitos Humanos. Teremos reunião com os movimentos
sociais e mostraremos a importância da Defensoria nesse papel
diferenciado dentro do Sistema de Justiça, que é o de estar
diretamente empoderando a comunidade. Temos diretamente a
questão de trabalhar com a educação em direitos, incentivando
as pessoas para que busquem esses direitos”, afirmou.

O Presidente da Comissão, Defensor Público Dr. Fábio Amado,
destacou a relevância da reunião. “Esse evento aqui no Piauí
tem um ponto estratégico fundamental para que as Defensorias
Públicas de todos os Estados e do Distrito Federal e da União
pensem em atuações harmônicas e organizadas a favor de
grupos em situação de vulnerabilidade. Iremos confeccionar
um protocolo de atuação em prol da população em situação de

A pauta da 3ª Reunião da Comissão de Direitos Humanos
do CONDEGE contou com apresentação da Comissão de
Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, apresentação
de diagnóstico sobre Programas de Proteção, exposição de
prática de atuação da Defensoria junto às religiões de matrizes
africanas, confecção de Protocolo de Atuação em Favor de
Pessoas em Situação de Rua, entre outros temas.

Informativo
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DPE-PI estabelece
plano de ação conjunta
com Pastorais de Rua
e Carcerária

A

Defensoria Pública do Estado do Piauí estabeleceu,
no segundo semestre de 2016, um Plano de Ação
Conjunta com as Pastorais de Rua e Carcerária
de Teresina. O objetivo é buscar benefícios para o público
assistido pelas pastorais, como os moradores de rua e pessoas
que se encontram privadas de liberdade.
Um dos principais pontos dessa parceria diz respeito ao
acesso dos moradores de rua à documentação pessoal,
especialmente a certidão de nascimento, documento base
para aquisição de outros como identidade e CPF. Esse
trabalho já vem sendo realizado pela Defensoria através da
Diretoria de Primeiro Atendimento e a partir da parceria tende
a ser expandido, devido a um cadastro existente na Pastoral,
possibilitando a aquisição da documentação a um número
maior de moradores de rua, que, dessa forma, terão como
assegurar vários direitos que lhes são negados, devido a
inexistência de documentos pessoais.
“A cooperação entre a Defensoria do Piauí e as Pastorais
é de grande relevância para as pessoas que se encontram
em situação de rua e privadas da liberdade, haja vista que
possibilita um atendimento jurídico mais rápido por parte da
DPE-PI àquelas pessoas atendidas pelas Pastorais, em várias
situações, principalmente na obtenção de documentos de
identificação pessoal e na garantia dos direitos humanos”,
declara o Subdefensor Público Geral, Dr. Erisvaldo Marques.
“Ter a Defensoria como parceira da Pastoral do Povo de Rua é
fundamental porque, aos poucos, essas pessoas vão sentindo
que têm alguém para defender seus direitos, estar do seu

Ação foi estabelecida durante encontro no auditório da ESDEPI
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Moradores de rua atendidos pela equipe
da Defensoria na Pastoral

lado, ajudá-los nas suas necessidades, isso vai elevando a
autoestima e eles vão encontrando uma luz no fim do poço
para as suas vidas. Tudo que essas pessoas precisam é de
apoio para que procurem sair dessa vida e nós, como membros
do Poder Público e da Sociedade Civil Organizada, devemos
dar esse apoio para que encontrem firmeza e saiam dessa
situação”, afirma o Padre João Paulo Silva, que Coordena as
Pastorais.
Dentro da parceria, já foram realizados atendimentos
presenciais aos moradores de rua. Juciara de Sousa Santiago,
da Diretoria de Primeiro Atendimento da DPE-PI, explica como
acontece o contato. “Falamos sobre o trabalho que realizamos,
viabilizando os documentos necessários para que possam ter
em mãos os seus documentos pessoais e a partir de então
serem assistidos por algum benefício social, como é o caso
do Bolsa Família, já que muitos que atendemos são moradores
de rua, com crianças em estado de extrema vulnerabilidade.
Também percebemos que muitos deles precisam ser
submetidos a tratamento de saúde e a falta de documentação
tem sido um entrave”, diz.
O Padre João Paulo ressalta o interesse que os moradores
de rua estão demonstrando em relação ao atendimento da
Defensoria. “Observamos o grande interesse deles na chegada
das funcionarias da Defensoria. Vi ainda que observaram
atentamente as explicações e abordagens sobre os direitos que
têm e que nem sabiam. Tudo isso é muito importante, pois
o conhecimento vai ajudar a melhorar a qualidade de vida
deles”, aifrma.
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Defensorias regionais ganham melhor
estrutura para atendimento aos assistidos

A

Defensoria Pública do Estado do Piauí tem dotado
as Defensorias Regionais de melhor estrutura física,
objetivando oferecer melhores condições de trabalho
aos Defensores, servidores e estagiários, assim como de
atendimento aos seus assistidos.
As Defensorias Públicas Regionais de Água Branca, Oeiras,
Piripiri, de Luzilândia e Picos, por exemplo, são algumas que
contam agora com novas instalações e passaram por reformas
que proporcionaram significativa diferença. Em Cocal, foi
instalada uma Defensoria Regional no mês de julho, passando
os moradores da cidade a não terem mais que se deslocar para
outros municípios em busca do atendimento da Instituição. Em
São Raimundo Nonato, foi instalado também, em julho, um
Núcleo de Defesa da Mulher, representando mais um diferencial
no atendimento prestado pela Defensoria no Município. A
Defensoria Regional de Picos também passa por adequações.
Para o ano de 2017 existe a previsão de melhorias em outras
Regionais assim como de expansão da Instituição no Piauí.
Para o Defensor Público Dr. Jefferson Calume de Oliveira, Titular
da Defensoria Regional de Água Branca, o espaço próprio da
Instituição no município foi um ganho. “É necessário agradecer
o empenho da atual gestão da Diretoria Regional, na pessoa da
Dra. Andrea de Carvalho, que viabilizou junto com sua equipe e
com apoio da Defensoria Geral essa conquista”, pontuou.
“A implementação do Núcleo de Defesa da Mulher Vítima de
Violência na comarca de São Raimundo Nonato representa um
enorme avanço no que diz respeito à promoção e à garantia de
direitos dessas mulheres, que passam a contar com um Núcleo
onde é feito não apenas o atendimento jurídico, mas que oferece
também apoio e profissional especializado em serviço social”,
disse, à época da instalação, a Defensora Pública Dra. Lívia
Oliveira Revorêdo, coordenadora do Núcleo .
“É com grande alegria que estamos implementando essas
mudanças nas Defensorias Regionais, buscando oferecer
maior conforto, sempre com obediência aos padrões de
acessibilidade. São espaços com infraestrutura adequada para
Informativo
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continuarmos a atender com qualidade a população carente, uma
vez que a Defensoria Pública tem envidado todos os esforços,
inobstante a carência de recursos, para firmar como paradigma
de atendimento ao público, um serviço de excelência, com
humanidade e qualidade”, afirma a Diretora das Defensorias
Regionais, Defensora Pública Dra. Andrea de Jesus Carvalho.
“Estamos procurando gradualmente garantir condições dignas
de trabalho e atendimento dentro das nossas Defensorias
Regionais, tendo por objetivo prestar um serviço cada vez mais
produtivo que trará ganhos para todos os envolvidos”, ressalta a
Defensora Pública Geral, Dra. Hildeth Evangelista.

Dra. Andréa de Jesus Carvalho, diretora das Defensorias Regionais
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Dra. Lívia Revoredo à frente do Núcleo
de Defesa da Mulher de São Raimundo Nonato
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Aplicação do último teste
seletivo na Uninovafapi

Estágio na Defensoria é reconhecido como
um dos mais abrangentes na área do Direito

N

o ano de 2016, a Defensoria Pública realizou duas
seleções para estágio na Instituição. Uma para Estágio
Voluntário e a outra para Estágio Remunerado, sendo
que essa última teve as provas aplicadas no dia 20 de novembro.
Reconhecido como um dos mais abrangentes na área do
Direito, o Estágio na Defensoria Pública do Estado do Piauí tem
registrado, ao longo dos anos, uma intensa procura por parte
dos estudantes dos cursos de Direito da capital e interior do
Estado. A seleção para estágio na DPE-PI é sempre feita através
da escola Superior da defensoria Pública (ESDEPI).
Com a característica de permitir ao estudante a participação
efetiva e proativa em todo o processo de elaboração da Justiça,
por oportunizar o desenvolvimento prático daquilo que ele
aprende na teoria, o estágio na Defensoria Pública é realizado
sempre sob a supervisão de um Defensor Público e passa por
todas as etapas inerentes à profissão, tendo o estagiário contato
inicial com os assistidos e a oportunidade de elaborar petições,
protocolando e acompanhando todo o desenvolvimento do
processo em vários ramos das áreas Cível e Criminal, o que
tem sido de grande valia para definir aquilo em que cada um se
especializará dentro da profissão.
Dr. Mário Sérgio Moura Santos, Defensor Público no Estado do
Maranhão, é um ex-estagiário da DPE-PI e diz que o aprendizado
conseguido foi muito importante para a definição de sua carreira.
“Eu decidi ser Defensor Público graças ao estágio na Defensoria
Informativo
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Pública do Estado do Piauí, que foi essencial para mim”, afirma o
Defensor que atua na cidade de Esperantinóplolis (MA).
Também ex-estagiária da Defensoria Pública, a escrivã Judicial
do Tribunal de Justiça do Piauí desde 2012, Maria Luiza Pereira
Flor, confirma a experiência significativa que teve estagiando
na DPE-PI. “A Defensoria Pública foi extremamente importante
em minha vida. Além de me proporcionar um enorme ganho de
conhecimento jurídico, fez-me crescer como ser humano. Foi
nessa instituição onde aprendi que devemos lutar pela justiça
e pelo cumprimento da lei, acima de tudo. Inclusive esses
ensinamentos me são muito úteis no desempenho de minha atual
atividade profissional e os levarei enquanto vida tiver e espero um
dia ser também um membro da Defensoria Pública”, diz.
O Coordenador de Estágio da DPE-PI, Defensor Público Dr.
Marcelo Moita Pierot, ressalta a satisfação em ver o grau de
aproveitamento que é possível proporcionar aos estudantes que
estagiam na Instituição. “A Defensoria tem muito orgulho do seu
programa de estágio, uma vez que proporciona ao estudante a
possibilidade de vivência da prática de atendimento ao público,
petições diversas, assim como ver o resultado final do processo
ou da resolução extrajudicial do conflito, tudo supervisionado
pelo Defensor que é acompanhado pelo estagiário do respectivo
núcleo. Essa vivência possibilita, inclusive, a opção pela futura
carreira a ser seguida, prova disso é que temos muitos exestagiários nas mais diversas áreas do Direito”, pontua.
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