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SEMANA NACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA

DPE-PI realiza ação social e entrega
de medalhas do Mérito Defensorial

A

Semana Nacional da Defensoria
Pública que, neste ano de 2018,
teve como tema “Defensoras e
Defensores Públicos pelo direito
à documentação pessoal: onde existem
pessoas, nós enxergamos cidadãos”, tendo por finalidade a erradicação do sub-registro civil e Coordenada pelo Subdefensor Público Geral, Dr. Erisvaldo Marques
dos Reis, teve início no dia 14 de maio, na
Praça Rio Branco, com atividade voltada
para as pessoas em situação de rua.

Um dos pontos altos da Semana foi a
Sessão Solene do Conselho Superior da
Defensoria Pública, realizada no dia 17
de maio, no Diferencial Buffet, na qual
aconteceu a entrega da Medalha do Mérito Defensorial a personalidades, Defensores Públicos e colaboradores, agraciados pelo desempenho social e político,
bem como por serviços relevantes prestados à Defensoria Pública.
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Mais de 237 mil atendimentos são realizados
pela Defensoria em 2017
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Editorial

EXPEDIENTE

Composta por Defensores Públicos conscientes de seu papel e comprometidos
com a promoção dos Direitos Humanos, a Defensoria Pública do Estado do Piauí
vem, pouco a pouco, se consolidando como uma Instituição jurídica autônoma, independente e voltada à intransigente defesa dos necessitados.
A cada dia são muitos os desafios que nos são impostos sendo, entre eles, o mais
explícito conciliar a necessidade premente de modernização e de crescimento com
um orçamento contingenciado, insuficiente muitas vezes até mesmo para custear as
despesas básicas. A Defensoria Pública ainda é a Instituição do Sistema de Justiça que
recebe, em valores absolutos ou relativos, a menor quantidade de recursos orçamentários e estamos cientes que, para exercer adequadamente o seu papel constitucional, necessita de um orçamento compatível com a sua demanda.
Contudo não estamos parados, além de desenvolvermos uma política de ampliação do orçamento, trabalhamos alternativas que nos garantam a obtenção de receitas, como convênios e criação de outros fundos, além dos já existentes. Sabemos que
para crescer ainda mais, dentro da autonomia já conquistada, faz-se imprescindível
fazer concurso e nomear servidores públicos para cargos de atividade fim. Temos
nos empenhado também em empreender ações de modernização da gestão, entre
as quais informatização e aperfeiçoamento dos sistemas de informação, o que têm
nos permitido um salto de qualidade, tudo visando proporcionar um serviço voltado
para a credibilidade da Instituição.
Lembramos aqui que a Defensoria Publica tem quadro bastante reduzido de Defensores, hoje somos 117 e com apenas 103 em plena atividade, número insuficiente para atender a todas as Comarcas do Estado e ao crescimento programado pela
Emenda Constitucional nº80/2014, que determina a presença de Defensor Público
em cada unidade jurisdicional até o ano de 2022.
Mas tudo isso só nos leva adiante. Temos nos empenhado em desenvolver um
modelo de atendimento no qual tentamos bem mais as composições extrajudiciais,
através da conciliação e mediação, evitando a judicialização. Modelo este que, além
de contribuir para a pacificação de litígios, colabora para a desobstrução do Judiciário, possibilitando a prestação de um serviço mais célere, satisfatório e barato ao erário público. Assim procedemos por entender que a Defensoria Pública não é apenas
um meio de acesso às instâncias do Poder Judiciário, mas instrumento de alcance da
Justiça, no seu sentido maior de equidade. Somos a última esperança daqueles que
não têm ninguém. E é essa mesma esperança, revertida do verde defensorial, que
nos impulsiona a trabalhar cada vez mais pelo bem comum. Avante DPE-PI!

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes
Defensora Pública Geral do Estado do Piauí
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SISTEMA PRISIONAL

Defensoria realiza atendimento
noturno na Casa do Albergado

A

Defensora Pública Dra. Sheila de Andrade Ferreira, atuando em regime de substituição na 1ª
Defensoria Pública de Execução Penal, realizou
atendimento noturno no dia 26 de janeiro para
os apenados cumprindo pena em regime semiaberto na
Casa do Albergado.
Segundo a Defensora, trata-se de um atendimento jurídico rotineiro. Dra. Sheila ficou responsável pelos acompanhamentos noturno na Casa de Custódia, Hospital, Casa
de Detenção Provisória de Altos e Casa de Albergados. As
visitas obedecem a Resolução do Conselho Superior da Defensoria, que prevê que todas as unidades prisionais devem
ser visitadas rotineiramente pelos Defensores responsáveis.
A Defensora destacou ainda a importância do acompanhamento para o reeducando, independente do regime
e não viu problemas quanto ao atendimento noturno. “O
objetivo do horário é encontrar os reeducando no momento em que eles entram. É à noite, então temos que fazer a
visita à noite, já que pela manhã cedo existem fatores que
podem interferir no atendimento, como o horário de trabalho deles ou mesmo o início das atividades na Defensoria
Pública, com a realização das audiências”, explicou.

DRA. SHEILA DE ANDRADE ficou responsável pelos atendimentos na
Casa de Custória, Casa de Detenção em Altos e Casa de Albergados

“É muito importante esse serviços”, disse o reeducando
A.A.R.N, 24 anos, “pois por conta do trabalho, não temos
como ir até a Defensoria e a vinda da Defensora nesse horário ajuda a conhecermos os benefícios que temos direito e
que, muitas vezes, não sabemos”, disse jovem que foi aprovado no Enem e vai cursar Direito.

Defensoria Pública assinou Termo de Cooperação para garantir
direito ao voto dos presos provisórios e adolescentes internos

O

Subdefensor Público Geral do Estado do Piauí,
Dr. Erisvaldo Marques dos Reis participou da
reunião de assinatura do Termo de Cooperação
Técnica entre o Tribunal Regional Eleitoral do
Piauí (TER-PI), a Defensoria Pública, o Ministério Público e
a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, no dia
12 de março, no Gabinete da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral. Secretarias e órgãos responsáveis pelo Sistema
Prisional e Sistema Socioeducativo da Infância e Juventude
nos Estados e no Distrito Federal assinaram o Termo.
O Termo de Cooperação Técnica assinado pelas instituições e órgãos parceiros regulamentou a matéria do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) expedida na Resolução nº

23.554, que dispõe sobre a instalação de seções especiais
em estabelecimentos prisionais e em unidades de internação de adolescentes, nas eleições de 2018.
Dr. Erisvaldo Marques disse à época que “a perda do
direito ao voto somente ocorre quando houver condenação criminal com o trânsito em julgado, ou seja, aquela
que não caiba mais nenhum recurso, conforme determina a Constituição Federal. Assim, as pessoas privadas da
liberdade têm o direito de votar e a Justiça Eleitoral tem o
dever de proporcionar os meios necessários para que isso
ocorra. A Defensoria Pública apoia a iniciativa do Tribunal
Regional Eleitoral e contribuirá para a efetivação do direito
ao voto dessas pessoas”.
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Artigo
Conselho Superior da Defensoria Pública
regulamenta “peticionamento integrado”
Por Dr. Leandro Ferraz Damasceno Ribeiro
Títular da Defensoria Pública Regional de Pedro II
e Conselheiro e Conselheiro Titular da CSDPE-PI

O

Conselho Superior da Defensoria Pública do estado do Piauí (CSDP/PI) concluiu no
último 10 de agosto a tramitação do processo proc. 01916/2016, com o conexo
00639/2017, a versar sobre regulamentação do que se
convencionou chamar de “peticionamento integrado”.
A matéria foi apreciada em alinhamento ao “Termo de Cooperação Técnica” ratificado pela Defensoria
Pública do estado do Piauí junto ao Colégio Nacional de
Defensores Públicos
Gerais (CONDEGE),
na reunião levada
a termo na cidade de Salvador/BA
em 25/05/2018. Tal
implica esforço no
sentido de garantir a integralidade
do
atendimento
prestado pela Defensoria
Pública
do Estado do Piauí
(Constituição Federal, art. 134), tornando
desnecessário
que pessoas tenham
que se deslocar
a cidades diversas da sua residência, seja dentro da
unidade federativa ou de toda a união, para ver atendidas suas demandas judiciais ou administrativas.
Por meio da norma, a instituição reconhece
como direito do(a) usuário(a) dos seus serviços o “atendimento a demandas de peticionamento em processos judiciais e administrativos entre comarcas do Judiciário do Estado do Piauí e interestaduais” (art. 1º).
O trâmite simplificado permite tanto o ajuiza-

O trâmite simplificado permite tanto
o ajuizamento de
ações como a realização de defesas
em processos já
em curso, incluindo o acompanhamento destes.
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mento de ações como a realização de defesas em processos já em curso, incluindo o acompanhamento destes.
Como ponto salutar, o regramento torna transparentes e públicos os casos em que, por escassez de
recursos materiais e especialmente humanos, o atendimento deve ser negado, permitindo, dessa forma,
que quem se sinta prejudicado(a) tenha subsídios para
questionar o ato que entende tomado em seu prejuízo.
Acima de tudo, cuida-se de passo a mais rumo
à ampliação do conceito de gratuidade do atendimento prestado pela instituição, evitando gastos consideráveis com deslocamento a quem a Constituição decidiu por facilitar o acesso à justiça pública (art. 5º, LXXIV).
Pedidos devem ser encaminhados pelo(a) Defensor(a) Público(a) à Defensoria Pública-Geral por meio do
e-mail peticionamentointegrado@defensoria.pi.def.br, a
quem cabe encaminhar ao(à) órgão indicado de destino.

Cordel da
Defensoria

Autor: Tião Simpatia

I
A Defensoria Pública
Cumpre bem sua missão
Ao garantir os direitos
Que dispõe o cidadão
Conforme assegurados
Pela Constituição.

VII
Pra fazer a correção
Se o nome estiver errado,
Ou mesmo trocar de nome
Se o caso for adequado
Os transgêneros, por exemplo,
Têm direito assegurado.

II
Dentre as atribuições
Que a Defensoria tem
Quero destacar algumas
Pois eu acho que convém
Pra você ficar ciente
Dos seus direitos também.

VIII
Em suma, a Defensoria
existe pra garantir
Direitos Essenciais,
Sua missão é suprir
As demandas sociais
E a todos incluir.

III
E quais são esses direitos?
Agora vou explicar:
Assegurar a justiça
A quem não pode pagar
As custas processuais
O Estado tem que arcar.

IX
Populações quilombolas,
De matrizes africanas,
Indígenas e ribeirinhas,
Imigrantes e ciganas,
Dentre outras minorias
Sejam rurais ou urbanas.

IV
Certidão de Nascimento
Caso seu filho não tenha
Não peque por omissão
À Defensoria venha
Para regularizar
É só pegar uma senha.

X
Em situação de rua,
Privação de liberdade
A Defensoria atua
Conforme a necessidade
Garantindo às pessoas
A sua dignidade.

V
Para que seu filho tenha
Acesso à educação
Aos programas sociais
Precisa da certidão
Sem ela não é possível
Nem fazer a inscrição.

XI
Se a pessoa adoece
E precisa se tratar
E um tratamento caro
Ela não pode pagar
A Defensoria Pública
Ela deve acionar.

VI
Caso o pai ou a mãe esteja
No sistema prisional
Deverá ser procurado
O serviço social
Que tomará providências
Sobre o trâmite legal.

XII
Se tem gente a gente enxerga
Seja no claro ou escuro
Pra Defensoria Pública
Não há fronteira nem muro
O que há é parceria
Plantando cidadania
No roçado do futuro!

SOBRE O POETA

P

oeta popular cearense, Tião
Simpatia foi alfabetizado
aos 15 anos de idade por
meio da Literatura de Cordel na Zona Rural de Granja-Ceará. Concluiu seus estudos em
Camocim, mudando-se para Fortaleza
em 2006, onde reside atualmente.
Com 20 anos de estrada, mesclando música, cordel e cidadania,
o artista tem vários CDs lançados e
dois DVDs”, além de vários cordéis
dentre eles o mais conhecido “A Lei
Maria da Penha em Cordel ”, traduzido em inglês, espanhol, braile, e
apresentado para mais de 50 mil
alunos da Rede Municipal de Ensino
de Teresina, entre 2014 a 2016. Viaja
por todo o Brasil se apresentando ao
lado de Maria da Penha e foi quatro
vezes à África: duas vezes a Cabo
Verde e duas vezes a São Tomé e
Príncipe. Sua trajetória internacional
começou em 2011 quando foi convidado pela Organização das Nações
Unidas-ONU, para participar de uma
oficina sobre violência doméstica,
com 26 artistas Latino-Americanos
na Cidade do Panamá.
É integrante da Rede de Artistas
ÚNETE da Campanha Global do Secretário-Geral das Nações Unidas,
Ban Ki-moon, “UNA-SE pelo Fim da
Violência contra as Mulheres ”, e parceiro do Instituto Maria da Penha. O
Cordel da Defensoria foi apresentado
pela primeira vez em ação realizada
pela Defensoria Pública do Ceará, durante evento para a população de rua
no dia 28 de abril do corrente ano.
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MATÉRIA DE CAPA

SEMANA NACIONAL DA
DEFENSORIA PÚBLICA
promoveu ação
A
junto a pessoas em
situação de rua
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Semana Nacional da Defensoria Pública
que, neste ano de 2018, teve como tema
“Defensoras e Defensores Públicos pelo
direito à documentação pessoal: onde
existem pessoas, nós enxergamos cidadãos”, tendo
por finalidade a erradicação do sub-registro civil e
sendo coordenada pelo Subdefensor Público Geral, Dr. Erisvaldo Marques dos Reis, teve início no
dia 14 de maio, na Praça Rio Branco, com atividade
voltada para as pessoas em situação de rua.

Na praça, a equipe da Defensoria Pública, em conjunto com
a Defensoria Pública da União,
realizou o atendimento das pessoas que vivem pelas ruas do
Centro de Teresina, orientando-as sobre como conseguir o registro civil de nascimento e demais documentos. A atividade
foi considerada exitosa por ter
atingido um número significativo de pessoas em situação de
rua, assim como demais populares que transitaram pela praça e
solicitaram esclarecimentos sobre seus direitos.
“A Defensoria Pública do Estado do Piauí ingressou de forma muito firme nessa campanha, por entender a importância
da documentação para as pessoas, muitas das quais não possuem sequer o registro de nascimento, especialmente as que se
encontram em situação de rua.
Para essas pessoas , a Defensoria
é um instrumento que fará valer os seus direitos. Importante
destacar que a busca pela erradicação do sub-registro civil é
um trabalho constante na Instituição, que sempre registra uma
procura considerável por esses
documentos. A Semana serviu
para mostrar a importância da
documentação na garantia de
direitos de todo cidadão”, afirmou Dr. Erisvaldo Marques.
As atividades da Semana
prosseguiram com as Oficinas
de Registro Público, ministradas
pela Chefe de Gabinete da DPE-PI, Defensora Pública Dra. Patrícia Ferreira Monte Feitosa, nas
Maternidades Dona Evangelina
Rosa e Wall Ferraz. As Oficinas
foram destinadas a servidores
e parturientes e trataram sobre
a importância do registro civil.
Dra. Patrícia Monte é autora do
“Plano Defensorial de Erradicação de Sub-Registro-2018”, cujos
objetivos relacionam-se a Campanha, desenvolvida pela Associação Nacional de Defensores
Públicos (Anadep), em conjunto
com o Colégio Nacional de Defensores Públicos (Condege).
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Sessão Solene tem entrega de Medalhas do Mérito Defensorial

U

m dos pontos
altos da Semana foi
a Sessão Solene do
Conselho Superior
da Defensoria Pública, realizada no dia 17 de maio, no Diferencial Buffet, na qual aconteceu a entrega da Medalha do
Mérito Defensorial a personalidades, Defensores Públicos
e colaboradores, agraciados
pelo desempenho social e político, bem como por serviços
relevantes prestados à Defensoria Pública.
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A Sessão foi conduzida pela
Presidente do Colegiado e
Defensora Pública Geral, Dra.
Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes.
Foram agraciados com a
Medalha na categoria Honorífica, o Deputado Marden Luís
Brito Cavalcante e Menezes; o
Juiz José Vidal de Freitas Filho;
o Coronel Carlos Augusto Gomes de Souza e o Vereador Luís
André Arruda Montálverne.

Na categoria Profissional, a
honraria foi concedida aos Defensores Públicos Dra. Francisca
Hildeth Leal Evangelista Nunes,
Dr. Arilson Pereira Malaquias, Dra.
Paula Batista da Silva e Dr. Afonso Lima da Cruz Júnior. Também
recebeu a homenagem nesta
categoria o colaborador da Defensoria Regional de Piracuruca,
Roberto Veras Fontinele.
Os colaboradores da Defensoria, Joana Nogueira Barros Barradas, da Coordenação de Gestão
de Pessoas; Francisco Fernando
de Sousa Correia, da Coordenação de Infraestrutura e Logística;
Eduardo Castro, do Plantão Defensorial e Ivanéa Samara Oliveira
da Silva, da Corregedoria Geral,
foram agraciados com Menção
Honrosa, pela dedicação à Instituição.
Dra. Hildeth Evangelista destacou a magnitude do momento. “A
Defensoria Pública provoca uma
transformação em cada um de
nós. É impossível passar por ela e
não vivenciar o seu espírito de solidariedade, a vontade de mudar
o estado das coisas. Hoje, nossa
Instituição vem, pouco a pouco, se consolidando como uma
instituição jurídica autônoma,
independente e voltada à intransigente defesa dos necessitados,
composta por Defensores Públicos conscientes do seu papel,
preocupados com a efetivação da
cidadania e comprometidos com
a promoção dos direitos humanos. Em se tratando de segmentos vulneráveis, não nos é dado
fazer opções”, pontuou.
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BALANÇO ANUAL

Mais de 237 mil atendimentos são
realizados pela Defensoria Pública em 2017

A

Defensoria Pública do Estado do Piauí
realizou 237.516 atendimentos no ano
de 2017, em todo o Estado, conforme o
Relatório Estatístico de Atividades dos Defensores Públicos, que congrega todos os serviços
prestados à população, através das Diretorias e Coordenações da Instituição.
De acordo com o balanço anual, desse total
de atendimentos realizados, 194.847 foram cíveis, sendo destes 193.069 atendimentos gerais
e 1.778 atendimentos psicossociais. Na área Criminal, foram realizados 42.669 atendimentos,
sendo 33.711 atendimentos gerais, 7.256 atendimentos nas Penitenciárias e 1.702 atendimentos
nas Delegacias.
O Relatório apresentou dados relativos ao número de petições e de manifestações processuais,
com um total de 86.929. Dessas, foram realizadas
58.187 cíveis e 28.742 criminais. Além disso, foram
realizadas 26.363 audiências, sendo 15.676 cíveis
e 10.687 criminais. O total das atividades desempenhadas pelos Defensores Públicos é mensurado através dos relatórios estatísticos enviados às
suas respectivas Diretorias.
No documento geral constam ainda dados
sobre sustentações orais no Tribunal de Justiça
ou Turma Recursal, defesas em sessões de julgamento no Tribunal do Júri, dados administrativos
e também voltados para realização de palestras
e eventos.
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Regionais superam a marca
de 103 mil atendimentos
Em 2017, pela primeira vez na
história da Instituição, as Defensorias Públicas Regionais superaram a marca dos cento e três mil
atendimentos. No total foram realizados 103.062 atendimentos,
distribuídos entre as 38 Comarcas
de atuação no interior do Piauí.
As atividades foram coordenadas
pela Diretoria das Defensorias Regionais, que tem como Diretor o
Defensor Público Dr. Gérson Henrique Silva Souza e como Coordenadora a Defensora Pública Dra.
Carla Yáscar Bento Feitosa Belchior.
“Com imensa alegria publicamos o relatório anual de atendimentos das Defensorias Públicas
do interior, com a grata surpresa
de que superamos a casa dos cem
mil atendimentos no ano de 2017,
o que dá em média aproximadamente 220 atendimentos mensais
por Defensoria Regional. Isso mostra o compromisso dos colegas
Defensores Públicos com a prestação de assistência jurídica aos
necessitados. A despeito de todas
as dificuldades, o empenho diário
dos Defensores Públicos, estagiários e colaboradores terceirizados
supera os obstáculos e permite
prestar um serviço de qualidade”,
diz Dr. Gérson Henrique Sousa.
“A cada ano estamos evoluindo na qualidade e quantidade dos
nossos atendimentos, o que está
bem especificado no nosso relatório geral. Essa evolução só vem
sendo possível por conta dos nossos Defensores, Defensoras, servidores, colaboradores e estagiários,
todos os que fazem com que a
Defensoria Pública se firme cada
vez mais como Instituição provedora de acesso à Justiça, notadamente a parcela mais vulnerável
da população”, afirma a Defensora
Pública Geral, Dra. Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes.

“A grata surpresa de que
superamos a casa dos cem
mil atendimentos no ano de
2017, o que dá em média
aproximadamente 220 atendimentos mensais por Defensoria Regional. Isso mostra
o compromisso dos colegas
Defensores Públicos com a
prestação de assistência jurídica aos necessitados”.
DR. GERSON HENRIQUE
SOUSA
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CURSO

DPE-PI investe na qualificação profissional
para desenvolver gestão cada vez mais eficaz

C

om o objetivo de
desenvolver
um
serviço cada vez
mais sério e eficaz,
a Defensoria Pública do Estado do Piauí tem investido na
qualificação do seu quadro de
profissionais. O Curso de Formação de Controladores Internos, aconteceu no período
de 29 de janeiro a 02 de fevereiro e contou com a participação de cinco profissionais
da DPE-PI, a Coordenadora de
Controle Interno de Gestão,
Camila Damasceno Cavalcante Castelo Branco; a Coordenadora de Licitação, Prhiscilla
de Queiroz Garcia Tavares
da Motta; o Coordenador de
Gestão de Pessoas, Gustavo
Henrique Marques Avelino e
as servidoras da Coordenação
de Licitação e Gestão de Pessoas, respectivamente, Eurides da Costa Silva e
Ana Márcia da Costa Santos. A realização foi da Controladoria Geral do Estado do Piauí (CGE).

O CURSO TEVE A
FINALIDADE DE ALINHAR CONHECIMENTOS SOBRE CONTROLADORIA PÚBLICA E
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

O curso teve a finalidade de alinhar
conhecimentos sobre Controladoria Pública, controles nas licitações e
contratações públicas, bem como a
execução dos contratos ou execução
orçamentária-financeira, utilizando o
Sistema Integrado de Controle Interno (SinCin), ferramenta criada pela CGE para gerenciamento dos processos de despesas dos órgãos do Estado.

“Ao capacitar nossos profissionais só temos a ganhar,
porque teremos condições de desenvolver um trabalho
mais qualificado, seguro e eficiente dentro da gestão pública”, afirma a Defensora Pública Geral, Dra. Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes.

AVALIAÇÃO POSITIVA
Os servidores da DPE-PI avaliaram positivamente a
ação. “O curso mostrou como fazer a integração de todas
as Coordenações. O objetivo geral é gerenciar riscos, mini-
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mizando esses riscos o máximo possível
e o treinamento no próprio sistema irá
nos ajudar a identificar possíveis falhas,
documentos faltosos, necessários na
formação e conclusão do processo”, disse Gustavo Henrique Avelino.

A Coordenadora de Controle Interno
de Gestão, Camila Damasceno Cavalcante Castelo Branco resume os benefícios que serão alcançados a partir da
qualificação. “Apesar de a DPE ser autônoma, estamos sempre aprimorando as
análises de contratações e pagamentos, já que a gestão
prima pela transparência e publicidade dos seus atos, razão pela qual foi editada uma Resolução no âmbito da
DPE/PI instituindo o seu uso. Assim, a partir do curso foi
possível conhecer o sistema criado e sua utilização, além
de revisar conceitos importantes pertinentes ao controle
interno, desde a elaboração de contrato administrativo
até seu efetivo pagamento. O SinCin veio para padronizar as práticas dos controles internos, bem como garantir
maior segurança às práticas dos controladores internos
e, consequentemente, dos gestores, já que o mesmo encontra-se integrado com o Sistema Financeiro do Estado
e possui roteiros padronizados, segundo o objeto do processo, que nortearão as análises”, diz.

EVENTO

Defensora Pública Geral participou de
Encontro de Governadores do Nordeste
A Defensora Pública Geral do Estado do Piauí, Dra. Francisca Hildeth Leal
Evangelista Nunes, participou no dia
06 de março do “Encontro de Governadores do Nordeste”, realizado no Espaço Coco Bambu, em Teresina.
No Encontro, Governadores de
nove estados trataram de temas
como a implementação de um plano
de segurança comum, que leve também ao desenvolvimento de políticas
públicas para essa esfera das administrações estaduais. Foi analisada a criação de um fundo nacional para Segurança, proposta apresentada pelo
Governo Federal, no dia 1º de março,
durante reunião com líderes estaduais
em Brasília (DF).
O Piauí apresentou um Sistema
de Inteligência e Planejamento de
atuação para o combate às facções
criminosas. Os Chefes do Executivo
analisaram ainda a Carta de Teresina,
documento redigido por Secretários
de Segurança e de Justiça de vários estados. O documento elencou prioridades a serem trabalhadas no âmbito da
Segurança Pública, destacando pontos
como modernização do Sistema Penitenciário e a redução do feminicídio e
violência contra a mulher.
“Levar a Segurança Pública para um
debate sério e amadurecido, como o
que ocorreu no Encontro de Governadores do Nordeste, representa um
compromisso assumido com a população que, realmente, carece de
medidas capazes de proporcionarem garantias de segurança”, diz Dra.
Hildeth Evangelista sobre o evento.
Segundo ela, “a Defensoria Pública
está pronta para colaborar, dentro
da esfera que lhe compete, especificamente com a atuação dos nossos
aguerridos Defensores Públicos da
área criminal, no sentido de buscar um
Estado cada vez mais fortalecido dentro dessa área que é tão delicada e essencial para a população”.
informativo Semestral
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DIREITOS DO CONSUMIDOR

Audiência pública discute qualidade
da prestação de serviços da Eletrobras

A

como a Eletrobras e os órgãos de proteção puderam de
qualidade da prestação dos serviços da
manifestar de maneira livre e ordeira. Tivemos a presença
Eletrobras Piauí pautou a Audiência Públide representantes de vários bairros da cidade, de hospica realizada pelo Núcleo de Defesa do Contais, de empresários, Procon, enfim, e todos puderam fazer
sumidor da Defensoria Pública do Estado
seus reclames e esclarecimentos. A partir da Audiência foi
do Piauí (Nudecon), no dia 23 de março, na Casa
confeccionada uma ata e dados os devidos encaminhade Núcleos da DPE-PI. Representantes da Eletrobras,
mentos para melhoria do serviço, conforme deliberado”,
Hospital de Urgência de Teresina, de associações
analisou o Dr. Alessandro Spíndola.
de moradores e empresas da capital participaram
da audiência. O Ministério Público
A Defensora Pública Geral do Estaesteve presente na pessoa do Co“Audiência Pública é do do Piauí, Dra. Francisca Hildeth Leal
ordenador do Procon, Promotor de
Evangelista Nunes avaliou que a AuJustiça Dr. Nivaldo Ribeiro.
um instrumento de- diência Pública representou um passo
A Audiência foi conduzida pelos
mocrático de parti- significativo nos serviços prestados pela
“A Defensoria está sempre de
Defensores Públicos do Nudecon, Dr.
cipação, onde todos Instituição
portas abertas para atender aos que nos
Alessandro Andrade Spíndola, Titular
podem se expressar procuram em várias demandas, sendo a
da 1ª Defensoria Pública do Consude serviços quanto ao fornecimidor; Dra. Luciana Moreira Ramos
e procurar a solução prestação
mento de energia elétrica uma das mais
Araújo, Titular da 2ª Defensoria Pública
dos problemas
significativas, portanto estabelecer esse
do Consumidor e Coordenadora do
fórum junto com a Eletrobras para que a
Nudecon e Dra. Ângela Soares Barros,
população pudesse se manifestar, signifiTitular da 3ª Defensoria Pública do
cou um importante passo no papel que exercemos. PaConsumidor. Na oportunidade Dr. Alessandro Spíndola
rabenizamos aos Defensores Públicos Titulares do Núcleo
destacou a importância da discussão e a necessidade de
do Consumidor pela iniciativa”, afirmou.
um posicionamento da Eletrobras, em relação às demandas relativas ao fornecimento de energia elétrica.
Também se fizeram presentes ao momento o Diretor
de Operações e o Gerente de Faturamento da Eletrobras,
“Audiência Pública é um instrumento democrático de
respectivamente, Hildegardo Araújo e Gláucio Rodrigues
participação, onde todos podem se expressar e procurar
e as Defensoras Públicas Dra. Patrícia Ferreira Monte Feia solução dos problemas de maneira coletiva. É um motosa, Chefe de Gabinete da DPE-PI; Dra. Sara Maria Melo
mento de se dar vez e voz ao povo. A Audiência sobre
Araújo, do Núcleo de Defesa do Idoso; Dra. Karla Cibele
os serviços da Eletrobras na Defensoria foi de extrema reTeles de Mesquita Andrade, do Núcleo da Infância e Julevância, principalmente por tratar de um tema como o
ventude e Diretora de Núcleos da Defensoria.
da qualidade de energia elétrica. Tanto os consumidores,

”
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ITINERANTE

Defensorias integram projeto de cidades do
sertão com alto índice de vulnerabilidade social

A

Defensoria Pública do Estado do
Piauí realizou, em conjunto com a
Defensoria Pública da União, uma
ação itinerante no município de
Monsenhor Hipólito, região Sul, do Piauí. A
atividade aconteceu de 21 a 25 de janeiro, na
Câmara Municipal da cidade.
A ação é parte de um projeto desenvolvido pela Defensoria Pública da União em
parceria com a DPE/PI, como estratégia de
expansão dos serviços e ações em comunidades com alto índice de vulnerabilidade social no sertão piauiense. No âmbito da DPU,
o planejamento das ações itinerantes tem
como foco a atuação em dois eixos: o individual, visando à assistência jurídica na área
previdenciária, e a atuação coletiva visando à
assistência jurídica nas áreas de Saúde, Educação, Moradia, Regularização Fundiária e
Infraestrutura.
Já a Defensoria Pública do Estado do Piauí, atende casos de competência da Justiça Estadual, com ênfase
em questões de Família e Registro Público, tais como
alimentos (pensão alimentícia: fixação, oferta, revisão
e exoneração); declaração/reconhecimento de paternidade; divórcio; guarda de menores; reconhecimento
e dissolução de união estável; restauração de registro
público; retificação de registro público; suprimento de

óbito e outras questões que se mostrarem urgentes e
de possível resolução durante a ação. No município, a
DPE/PI foi representada pelo Defensor Público Dr. Antonio Caetano de Oliveira Filho. “Constatamos que foi muito frutífero. Na ação, um diferencial é a realização de
exames de DNA, o que normalmente só é feito quando
o Judiciário participa, mas nos empenhamos e realizamos a coleta de DNA, com a presença de um assessor
da Defensoria e uma técnica de enfermagem de Jaicós.
Outro diferencial foi que focamos nas audiências de
mediação”, disse, à época,Dr. Antônio Caetano.

AJUDA

DPE-PI arrecadou donativos às famílias atigindas por enchentes
Dentro da Campanha “Defensoria Solidária”, a Defensoria Pública do
Estado do Piauí arrecadou donativos
destinados às famílias vítimas das enchentes causadas pelas fortes chuvas que atingiram vários municípios
piauienses.
“Sensibilizada com a situação das
inúmeras famílias afetadas pelas enchentes no Piauí, a Defensoria Pública,
a partir da sugestão de muitos Defensores Públicos e da própria Defensora
Pública Geral, Dra. Hildeth Evangelista,

resolveu realizar a campanha para que,
com essas doações de roupas, calçados
e alimentos não-perecíveis possamos
contribuir para ajudar essas pessoas a
resgatarem um pouco da sua dignidade e buscarem seus direitos”, afirma o
Defensor Público Geral em exercício,
Dr. Erisvaldo Marques dos Reis.
Em um primeiro momento, o material arrecado foi entregue à Secretaria Municipal de Assistência Social de
José de Freitas, um dos municípios
afetados pelas enchentes.
informativo Semestral
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TECNOLOGIA

Defensoria entrega novos equipamentos

O

projeto de aparelhamento e modernização
previsto no Plano Estratégico da Defensoria
Pública do Estado do Piauí está modernizando
e tornando ainda mais ágil o trabalho dos Defensores Públicos no Estado. A prestação de contas do
Fundo de Modernização e Aparelhamento da Defensoria Pública foi aprovada por unanimidade pelo Conselho
Superior da Defensoria Pública, no dia 26 de janeiro, em
sua 97ª Sessão Ordinária, conduzida pela Presidente do
Colegiado e Defensora Pública Geral, Dra. Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes.
No primeiro semestre deste ano, foi cumprida a meta
prevista no Projeto com a entrega de novos computadores de alto desempenho, tipo all-in-one, que já trazem
implantado o sistema PJe, um software elaborado pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a partir da experiência e colaboração de diversos tribunais brasileiros, que
permite aos Defensores Públicos a prática de atos processuais, assim como o acompanhamento dos processos, independente de tramitarem na Justiça Federal, Justiça dos Estados, Justiça Militar dos Estados e na Justiça
do Trabalho. Isso significa maior agilidade nos trabalhos.
Segundo a Defensora Pública Geral, Dra. Hildeth
Evangelista, todos os órgãos de execução da Defensoria
Pública do Estado foram contemplados. “Com a entrega
desses equipamentos contribuímos significativamente
para o desempenho dos processos, levando em consi-
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deração que hoje a maioria dos autos físicos deram lugar ao processo virtual, que permite o peticionamento
onde quer que os Defensores estejam. Importante dizer
que todos os Órgãos de Execução da Defensoria Pública,
capital e interior, receberam os equipamentos, que têm
sido de grande valia para o desenvolvimento do trabalho em toda a Instituição”, afirmou.
De acordo com Coordenador de Tecnologia da Informação da DPE-PI, Raimundo Nonato Uchôa Filho, os
equipamentos entregues. “São computadores modernos, com tela grande e uma tela adicional, que servem
para auxiliar os Defensores a tornar mais célere o andamento dos processos”, disse.

ENTREGAS
As oito Defensorias de Categoria Especial foram as primeiras contempladas, no dia 24 de janeiro. A entrega foi
realizada pela Defensora Pública Geral,
Dra. Hildeth Evangelista, acompanhada do Subdefensor Público Geral, Dr.
Erisvaldo Marques dos Reis; da Corregedora-Geral, Dra. Ana Patrícia Paes
Landim Salha e do Diretor Administrativo da DPE-PI, Dr. Ivanovick Feitosa
Dias Pinheiro. “A aquisição desses equipamentos é muito importante pelo
fato de que já estando instalado o PJe
no Tribunal de Justiça e, essa aparelhagem nos permite o acesso direto, com
toda agilidade que nos oferece”, disse o
Defensor Público de Categoria Especial,
Dr. Francisco Jesus Barbosa.
As Defensorias Públicas Cíveis, que
incluem quatorze Defensorias Públicas
de Família, cinco Defensorias Públicas
Cíveis, duas Defensorias Públicas da
Fazenda Pública e duas Defensorias
Públicas do Núcleo de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania, foram contempladas. “Os equipamentos
recebidos representam uma grande
conquista na medida em que os Defensores terão à disposição ferramentas
imprescindíveis para o desempenho
de suas atividades defensoriais, vez
que tais equipamentos permitem conferir maior agilidade no protocolo de
petições diversas, acompanhamentos
e consultas processuais, especialmente no novo modelo de peticionamento PJE e, consequentemente, melhora
consideravelmente a qualidade dos
serviços prestados aos assistidos pela
Instituição”, disse a Diretora Cível, Dra.
Rosa Mendes Viana Formiga.

mentos de informática da Defensoria
Pública, começamos em Campo Maior
e Altos a entrega no interior do Estado
de computadores de alto desempenho.
Foram disponibilizados aos Defensores máquinas que possuem duas telas
para facilitar principalmente o acesso
ao Processo Judicial Eletrônico (PJE).
Esperamos com isso facilitar o trabalho
dos Defensores Públicos e estruturar as
Defensorias Públicas para que possam
prestar uma melhora assistência jurídica aos necessitados em todo o Estado”,
explicou à época da entrega o Diretor
das Defensorias Regionais, Dr. Gérson
Henrique Silva Sousa.

Já no dia 01 de fevereiro, foi a vez
da Defensoria Criminal. Para a Diretora Criminal, Dra. Viviane Pinheiro
Pires Setúbal, “o recebimento desses
equipamentos na Criminal, e na Instituição como um todo, é um ganho
muito grande para a Defensoria e para
os seus membros. São equipamentos
que necessitamos para as nossas atividades diárias e possibilitam dar maior
agilidade ao trabalho. É uma melhoria
institucional e para os membros durante a sua atuação diária”, frisou.
A entrega nas Defensorias Regionais
iniciou no dia 02 de fevereiro. “Prosseguindo a modernização dos equipa-
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INOVAÇÃO

Defensoria Pública do Piauí iniciou atuação nas
Audiências de Custódia na Comarca de Parnaíba

O

Município de Parnaíba foi o segundo do Estado a contar com a implantação das Audiências de Custódia. A Central de Inquéritos
do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí,
que tem a frente o Juiz Luís de Moura, foi responsável
por implementar o procedimento, que traz um tratamento mais humanizado à Justiça Criminal.
A Juíza Maria do Perpétuo Socorro Ivani de Vasconcelos presidiu 1ª Audiência de Custódia em Parnaíba
que contou com a atuação do Defensor Público, Dr.
Leonardo Fonsêca Barbosa, Titular da 5ª Defensoria
Pública de Parnaíba. “Iniciamos um trabalho inovador
e de fundamental importância para nós, tendo em
vista sermos a segunda cidade do Estado a ter este
modelo”, destacou a Juíza.
Na Audiência, foi apreciada prisão de A.A.S., acusado de furto em flagrante foi convertido em prisão preventiva. “Analisamos de forma mais célere a legalidade da prisão e apresentamos o preso pessoalmente a
autoridade judiciária em até 24 horas. Esperamos que
possamos reduzir a taxa de presos provisórios na Comarca de Parnaíba e contribuir para diminuir a população carcerária da Penitenciária Mista Fontes Ibiapina”,
frisou Dr. Leonardo Fonsêca.

18

Informativo Semestral
Defensoria Públicado Estado do Piauí

Para o Defensor Público Dr. Manoel Mesquita de
Araújo Neto, Titular da 1ª Defensoria Pública Regional de Parnaíba, a implantação das Audiências de
Custódia em Parnaíba representou um avanço para a
garantia constitucional ao indivíduo preso. “Recebemos com bastante entusiasmo, notadamente porque
servem para que o cidadão tenha rapidamente revista
sua prisão”, enfatizou.
As Audiências de Custódia em Parnaíba são realizadas no prédio do 2º Distrito Policial e contam com
toda estrutura de profissionais, salas de identificação, IML, sala multidisciplinar e espaço para as Instituições parceiras como a Defensoria Pública, OAB-PI,
Ministério Público, além de secretaria, gabinete e sala
de oitiva. Procedimento semelhante já é desenvolvido no Fórum Cível e Criminal de Teresina.
Também são parceiros em Parnaíba as Polícias Civil
e Militar, Secretaria de Justiça e a Prefeitura. A ação
conta ainda com as comunidades terapêuticas Fazenda da Paz e Casa do Oleiro, que irão receber os
presos que optarem pelo tratamento contra as drogas, assim como ocorre em Teresina. Este tratamento é feito por meio do projeto ‘Ressocializar Para Não
Prender’.

SOLENIDADE

Subdefensor Público Geral participa da abertura
da 10ª Semana da Justiça pela Paz em Casa

O

Subdefensor Público Geral do Estado do
Piauí, Dr. Erisvaldo Marques dos Reis participou da abertura da 10ª Semana da Justiça Pela Paz em Casa, no dia 2 de março, no
auditório do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí,
presidida pelo Desembargador José James, coordenador da iniciativa no Estado. Esteve presente na
solenidade de abertura a Coordenadora do Núcleo da
Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar da DPE-PI, Defensora Pública Dra. Lia Medeiros do
Carmo Ivo.
Realizada de 05 a 09 de março, a “Semana da Justiça Pela Paz” em Casa promoveu ações para reduzir
a violência doméstica e familiar e, ao mesmo tempo,
julgar a maior quantidade de processos possível. “O
foco foi chamar a atenção para a problemática de
descriminalização que ainda ocorre no Brasil, com
relação à mulher, sobretudo, no que diz respeito à
violência doméstica e familiar e as demais agressões que sofrem. Este evento é de cunho nacional,
promovido pelo CNJ, por meio da Ministra Carmén
Lúcia, em parceria com o Estado, e com o apoio de
uma rede de parceiros”, frisou o Desembargador José
James, na oportunidade.
Para a Coordenadora do Núcleo da Mulher da DPE-PI, Defensora Pública Dra. Lia Medeiros do Carmo Ivo,
“a Semana da Justiça pela Paz em Casa chama a atenção para a necessidade de mudança na sociedade,
para a imprescindibilidade das políticas públicas de
enfrentamento às situações de abuso e violência con-

tra a mulher. Quando chegamos ao processo, a paz
não existe mais e temos que dar uma resposta a esta
mulher, com a devida punição do agressor. Nisso consiste a importância do segundo momento, de esforço
concentrado para julgamento dos crimes praticados
com violência doméstica contra a mulher”, disse.
A Semana que, além do Tribunal de Justiça, envolve a Defensoria Pública, o Ministério Público e a OAB-PI, acontece anualmente no mesmo período tanto
em Teresina como em outras 21 Comarcas em todo
o Piauí. “A Defensoria Pública é parceira nessa ação do
CNJ e TJ/PI, de cada 10 processos colocados em pauta
nove tem atuação da Defensoria. Temos o Núcleo da
Mulher em Situação de Violência que desenvolve um
excelente trabalho na promoção e proteção dos direitos das mulheres combatendo à violência doméstica”,
afirma Dr. Erisvaldo Marques e complementa, “quanto
maior a conscientização da sociedade a respeito da
violência doméstica e da necessidade de um tratamento igual da mulher em relação ao homem, poderemos mudar a infeliz cultura machista”.
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PROJETO FAMÍLIAS EM PAUTA

Defensores Públicos participam de
estudo sobre Constelações Familiares

A

s Defensoras Públicas Dra. Rosa Mendes Viana Formiga, Dra. Sheila de Andrade Ferreira, Dra. Andrea Melo de
Carvalho, Dra. Lia Medeiros do Carmo Ivo, Dra. Patrícia Ferreira Monte Feitosa, Dra.
Wênia da Silva Moura e o Defensor Público Dr.
Armano Carvalho Barbosa participaram no dia 10
de março do estudo Constelação Projeto Famílias
em Pauta, na Ordem dos Advogados do Brasil,
Seccional Piauí, no auditório da Escola Superior
de Advocacia (ESA).
Método psicoterapêutico recente, a Constelação Familiar é uma forma de abordagem sistêmica, não empirista, ou subjetiva, desenvolvida
pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger. De
acordo com o presidente da Comissão de Família
e Sucessões da OAB-PI, Max Fontenele, o encontro teve como objetivo “buscar adequar às inovações do Novo
Código do Processo Civil, que estimula a utilização de técnicas
inovadoras para a resolução de conflitos. Diante da situação
caótica no nosso Judiciário, esse estudo representa uma saída”.
A Defensora Pública Dra. Patrícia Monte, diz que o método
“é essencial para promover uma cultura de paz e o êxito em
acordos eficazes, que o Defensor Público e as pessoas ligadas
ao Sistema de Justiça se apoderem de instrumentos alternativos para que provoquem a consciência dos atores do conflito

20

Informativo Semestral
Defensoria Públicado Estado do Piauí

e o habilitem a resolver suas próprias questões. Este é o melhor
meio não só para por fim ao litígio, mas para trabalhar uma
cultura de paz e, na nossa percepção ,a Constelação Familiar é
um desses meios”.
Na avaliação da Defensora Pública, Dra. Sheila de Andrade Ferreira, a aplicabilidade do estudo da Constelação Familiar para a Defensoria vai “colaborar muito com as soluções de
conflitos na seara no Direito das Famílias. Essas novas técnicas
são essenciais para o restabelecimento de vínculos, favorecendo a solução das lides”.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Saúde da Mulher foi
tema de ação realizadas
no mês de março

A

Defensoria Pública do
Estado do Piauí realizou no mês de março,
em que se comemora o Dia Internacional da Mulher,
uma ação diferenciada na área
de saúde, contando com palestras que abordaram temas de interesse das mulheres, assim como
a realização de mamografias em
parceria com o Serviço Social do
Comércio (Sesc). Também foram
parceiros a Universidade Estadual
do Piauí (Uespi) e a Secretaria de
Saúde do Estado (Sesapi).
As atividades aconteceram de
26 a 28 do referido mês, na Casa
de Núcleos da Defensoria, onde
fica instalado o Núcleo Especializado de Defesa da Mulher em
Situação de Violência Doméstica
e Familiar. Durante o período as
mulheres assistidas pela Instituição foram orientadas sobre seus
direitos em vários temas entre
os quais saúde mental, violência
contra mulheres e conheceram
a atuação do Núcleo Especia-

lizado da Saúde da DPE-PI, no
que concerne a tutela do direito
da saúde da mulher.
Enquanto eram ministradas as
palestras, o caminhão do atendimento móvel do Sesc esteve
instalado em frente a Casa de
Núcleos realizando mamografias
nas assistidas, mediante apresentação de documentos pessoais
como registro de nascimento e
CPF, assim como comprovante
de endereço.
A atividade foi bem recebida
pelas assistidas. A vendedora de
din-din, Rosenira Lima Alves, resumiu o sentimento de todas . “Para
gente como nós, que não têm
oportunidade e para quem tudo
é difícil, quando encontramos um
atendimento desses é muito bom.
Vivemos um dia a dia tão complicado que não temos tempo nem
de procurar um médico. Eu mesmo a última vez que fiz o exame
foi em 2016, então essa oportunidade é muito boa, ficamos bem
mais tranquilas”, afirmou à época.

Sobre as ações a Defensora Pública Geral, Dra. Francisca Hildeth Leal
Evangelista Nunes, diz “nossa intenção
foi realizar um acolhimento diferenciado às nossas assistidas, proporcionando a realização de um exame de
importância fundamental para a saúde
da mulher ao qual, muitas vezes devido ao alto grau de vulnerabilidade, elas
não têm acesso. Na verdade, a valorização da mulher acontece diariamente
na Defensoria Pública, a partir do Primeiro Atendimento, até as áreas específicas que motivam a procura pela
Instituição. Entendemos que a melhor
forma de homenagear as mulheres é
também prestando a elas um serviço
qualificado, que busca garantir seus
direitos”, afirma.
informativo Semestral
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CAMPANHA DEFENSORIAL

Dra. Patrícia Monte faz balanço de
Plano de Erradicação de Sub-Registro

A

Chefe de Gabinete da Defensoria Pública do
A campanha estadual da Defensoria Pública de erEstado do Piauí e Defensora Pública Titular
radicação de sub-registro teve início em maio, com
da 12ª Defensoria de Família, Dra. Patrícia
os atendimentos aos moradores de rua, um dos púFerreira Monte Feitosa, fez um balanço das
blicos-alvo. Cerca de 58 pessoas, segundo a Dra. Paatividades do “Plano Defensorial de
trícia Monte, foram atendidas. Depois
Erradicação de Sub- Registro-2018”,
disso, as atividades foram estendidas aos
O
Plano
tem
como
neste primeiro semestre do ano.
bairros, interior do estado, penitenciárias,
Mais de 350 pessoas foram benealém das maternidades públicas, como o
uma das meta, arficiadas com as oficinas realizadas
Ciamca e a Dona Evangelina Rosa.
ticular o debate e a
pelo Projeto, de autoria da Defen“Realizamos as Oficinas sobre Formasora Pública, que veio ao encontro
sensibilização sonre ção de Mobilização sobre o Registro Ciaos objetivos da Campanha Nacioa necessidiminuir o vil para quase 300 pessoas, com todas
nal da Defensoria Pública que é a
número de sub-re- as frequências devidamente registradas.
Erradicação do Sub-Registro.
Desenvolvemos ações nas penitenci-

gistros no
O “Plano Defensorial de Erradicação de Sub- Registro-2018” tem
como meta, possibilitar e articular
o debate e a sensibilização sobre a necessidade de diminuir o número de sub-registros no Piauí, relacionados ao
registro tardio de nascimento ou óbito e suprir a falta dos
documentos de identificação civil, no intuito de fortalecer o compromisso da Defensoria Pública, em propor
ações de transformação social, de garantia à existência digna, promovendo o acesso à Justiça.
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Estado

árias e hoje temos um vínculo estreito
com as assistentes sociais da Defensoria
que, constantemente, mandam e solicitam regularização de documentação dos presos.
Fizemos também a primeira ação nos quilombolas,
para fins de documentação civil e registro público.
Agora vamos planejar as ações referentes a pessoas
com transtornos mentais e pessoas em drogadição,
que são também público-alvo desta ação”, disse a
Dra. Patrícia Monte.

“Oficina de Direitos Registro
Público” realizadas em 2018
A Defensora Pública Dra. Patrícia Ferreira Monte Feitosa,
Chefe de Gabinete da DPE-PI e Titular da 12ª Defensoria
Pública de Família, ministrou a Oficinas nas seguintes instituições:
A Maternidade Dona Evangelina Rosa, no bairro
Cristo Rei, recebeu a Oficina no dia 15 de maio;
A Maternidade Wall Ferraz, conhecida como Ciamca,
no Dirceu Arcoverde, no dia 17 de maio;
No dia 30 de maio participaram da Oficina as integrantes do Grupo de Mães Gaivotas que Voam Longe, no Povoado Árvores Verdes, Zona Rural da Capital.
No dia 1 de junho, a Oficina aconteceu junto ao Projeto
Educando Para o Futuro, do Instituto das Irmãs Ursulinas de
São Jerônimo de Somasca, no Real Copagre, Zona Norte. A
Defensora ministrou a Oficina em uma parceria com a ONG
Moradia e Cidadania.

AVALIAÇÃO POSITIVA
A Defensora Pública avalia como positivo as atividades realizadas. A expectativa dar continuidade às
ações, tendo em vista a necessidade frequente pelo
registro civil. “A campanha tem sido realizada com
êxito. Observamos uma continuidade dos projetos e dos trabalhos. Depois que terminarmos uma
ação com cada público-alvo, vamos repetir para os
que já foram atendidos. A gente espera que essas
ações sejam contínuas, já que o registro público
é sempre uma necessidade frequente. Em relação
às oficinas que foram realizadas, nós fizemos uma
parceira com a ONG Moradia e Cidadania, que é
uma ONG dos funcionários da Caixa. Eles têm sido
essenciais para mobilizarem as pessoas para receberem os conteúdos”, avalia.
Outro objetivo da campanha é levar as oficinas
para as escolas públicas, a exemplo da experiência
bem sucedida em São Raimundo Nonato. “A intenção é levar para as escolas, como em São Raimundo Nonato, onde a oficina foi realizada, de manhã
para as comunidades quilombolas e, à tarde, para
assistentes sociais e pessoas ligadas à Secretaria
de Educação do município. E agora, pretendemos

realizar essa ação dentro de outros setores de saúde
na cidade e nas Secretárias de Educação de Teresina
e do Estado”, finaliza Dra. Patrícia Monte.
informativo Semestral
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MOBILIDADE

DPE-PI vai elaborar
relatório sugerindo
melhorias para o
Sistema Inthegra

N

o dia 27 de março, a Defensoria Pública do
Estado do Piauí realizou uma inspeção junto ao Sistema de Transporte Inthegra para
verificar se estavam sendo cumpridas as
especificações previstas em lei no atendimento, especialmente no que se refere aos idosos e pessoas com
deficiência. A Defensora Pública Dra. Sarah Vieira Miranda Lages Cavalcanti, Titular da 2ª Defensoria Pública do Idoso ficou responsável pela vistoria.
Foram verificadas as condições nos terminais Livramento e Itararé, localizados no bairro Dirceu Arcoverde, Zona Sudeste, e nos Terminais Bela Vista e Parque
Piauí, na zona Sul da capital. Na oportunidade, a Defensora Pública e sua equipe registraram as reclamações que foram feitas pelos usuários do serviço, assim
como verificaram itens de acessibilidade inadequados.
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“Diante da novidade desse serviço público municipal, chegaram algumas reclamações ao Núcleo
Especializado de Proteção ao Idoso e da Pessoa com
Deficiência da Defensoria Pública, sendo importante
a verificação in loco do funcionamento do Inthegra. A
Defensoria Pública foi bem recebida pelos agentes da
STRANS, funcionários municipais que estavam no local,
auxiliando com as informações, e também por funcionários das empresas de ônibus. Foram ouvidos alguns
usuários do serviço, pessoas com deficiência, idosos e
verificadas as instalações das estações e terminais, bem
como o funcionamento dos elevadores instalados nos
ônibus que transportam pessoas com deficiência de locomoção. O objetivo dessa diligência foi coletar dados
para a elaboração de um relatório sugestivo de melhorias, que subsidiará um futuro diálogo com a rede que
compõe esse serviço”, afirmou a Dra. Sarah Miranda.

