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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL PARA ELEIÇÃO DO OUVIDOR 
GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUI REALIZADA NO DIA 
28 DE OUTUBRO DE 2020  
 

Aos 28 de outubro de 2020, pelo meio virtual, às 9:00hs, conforme previsão do art. 4º, 
§ 2º do Edital 01/2020-CSDPE, deu-se início a reunião para análise dos recursos para 
o cargo de Ouvidor-Geral da Defensoria Pública e das indicações das entidades civis 
para participação na formação da lista tríplice. 

Presentes os membros da Comissão Eleitoral responsável pelo processo, os 
Defensores Públicos Dra. SARAH VIEIRA MIRANDA LAGES CAVALCANTI 
(Presidente), Dr. GERSON HENRIQUE SILVA SOUSA – Vice-Presidente; Dra. 
GERMANA MELO BEZERRA DIÓGENES PESSOA – Secretária. 

Após a abertura da reunião, a presidente da Comissão Eleitoral, Dra. Sarah Miranda, 
informou que foram interpostos 49 (quarenta e nove) recursos, sendo 46 (quarenta e 
seis) de entidades civis com indicação para participação na eleição de formação da 
lista tríplice que tiveram suas inscrições indeferidas, 2 (dois) recursos interpostos pelo 
Inscrito SINTRIAPI, impugnando inscrições deferidas, e 01 (um) recurso interposto 
pelo Sr. Antonio Luis Rocha Sousa, sem vinculação às entidades anteriormente 
inscritas. Dando continuidade à sessão, passou-se à análise dos recursos interpostos 
pelas entidades civis com indicação de eleitor para participação na formação da lista 
tríplice para o cargo de Ouvidor-Geral, tendo sido deferidos, ante a apresentação 
do(s) documento(s) faltante(s) as indicações constantes na lista em anexo. 

Dando seguimento, passou-se a analisar as impugnações apresentadas pelo 
SINTRIAPI e pelo Sr. Antonio Luis Rocha Sousa.  

Sobre a impugnação à decisão da Comissão Eleitoral que deliberou facultar às 
entidades civis, que tiveram sua inscrição indeferida, a juntada do (s) documento (s) 
faltante (s), por ocasião do prazo de recurso e/ou impugnação, a Comissão Eleitoral 
delibera fundamentando o que segue: 

O pleito eleitoral de que trata a mencionada impugnação visa à escolha do novo 
Ouvidor Geral da Defensoria Pública. A Lei Complementar 80/94, com as alterações 
promovidas pela Lei Complementar nº 132/09, define a Ouvidoria – Geral da 
Defensoria Pública como órgão auxiliar, de caráter externo, que atua em regime de 
cooperação com a Instituição e tem por função precípua, a promoção da qualidade 
dos serviços prestados pela Defensoria Pública. Conforme considerando previsto na 
Resolução nº 039, de 10 de outubro de 2014, editada pelo Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Estado, o caráter externo da Ouvidoria Cidadã se exprime, 
principalmente, através do fato de que este órgão auxiliar deve ser capitaneado por 
representação da sociedade civil, de forma a demonstrar os anseios e as 
necessidades das pessoas, efetiva ou potencialmente, usuárias de seus serviços. 

Assim, tendo em vista o caráter democrático do pleito, em que se busca o nome com 
maior representatividade da Sociedade Civil, verificou-se que, na primeira fase do 
procedimento, inscreveram-se 94 (noventa e quatro) entidades, sendo que 51 
(cinquenta e uma) destas, ou seja, 54,25% (cinquenta e quatro ponto vinte e cinco por 
cento) tiveram suas inscrições indeferidas por falta da apresentação de algum 
documento, o que demonstra que a lista tríplice seria composta por nomes eleitos com 
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um número de votos pequeno, o que feriria de morte o quesito da representatividade 
do nome a ser escolhido. Considerando que norteia o processo eleitoral o princípio da 
busca da maior representatividade do próximo Ouvidor Geral da Defensoria, a 
abertura de prazo para a juntada da documentação faltante, no prazo das 
impugnações, garante o aspecto democrático do pleito e promove a representatividade 
já mencionada. Assevere-se, ainda, que igual posicionamento fora adotado pela 
Comissão Eleitoral que atuou no processo de escolha do Ouvidor Geral do biênio 
2018/2020, constituindo assim em praxe administrativa e integradora do Direito que 
subsidia o pleito, além do fato de que o edital não impede a deliberação da Comissão 
pela juntada de novos documentos, quando esta visa salvaguardar o aspecto 
democrático do procedimento. 

Pelas razões acima expostas, a Comissão Eleitoral decide por confirmar e manter a 
posição adotada, de permissão da juntada dos documentos faltantes por ocasião do 
prazo para recurso e/ou impugnação. 

Quanto ao argumento apresentado pelos recorrentes, ao impugnar inscrições 
deferidas (CMDM, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores(as) Familiares de 
Vila Nova do Piauí, Associação de Moradores do bairro Itararé - AMI, Associação de 
Moradores Vila Santa Bárbara), por descumprirem o inciso VI, §1º, art. 8º do Edital 
001/2020, e o art. 3º, §§1º e 2º da Resolução nº 39/2014, ao fundamento de que “não 
possuem abrangência estadual”, referido argumento não pode prosperar sob a ótica 
de que a expressão exija atuação em todo Estado. Ao reverso, deve ser interpretada 
exatamente como uma vedação de inscrição de entidade que não atue no Estado do 
Piauí. Sendo a Ouvidoria-Geral o órgão que demonstra os anseios e as necessidades 
das pessoas, efetiva ou potencialmente, usuárias dos seus serviços, ou seja, anseios 
e necessidades de pessoas com base territorial no Estado, não se pode permitir que 
referido cargo seja ocupado por pessoa distante desses anseios e nem se pode 
permitir que sejam entidades votantes aquelas que estejam na base territorial diversa 
da prestação dos serviços da Defensoria Pública do Piauí. Mas exigir que a entidade 
tenha atuação em todo Estado, fere a interpretação histórica (não sendo a mens legis 
pretendida pelos Conselheiros do CSDPE que aprovaram a Resolução nº 039/2014), 
fere a interpretação sistemática, pelo fato de que a Ouvidoria Cidadã (prevista pela LC 
80/94, alterada pela LC 132/09) exige processo de escolha democrático e participativo, 
sem excluir as entidades da Sociedade Civil de âmbito local, mas localizadas dentro 
da base territorial do Estado do Piauí. 

Desse modo, a Comissão Eleitoral decide por confirmar e manter a posição adotada, 
de deferir as inscrições de entidades da Sociedade Civil que possuam atuação no 
Estado do Piauí. 

Quanto ao argumento apresentado pelo SINTRIAPI, no sentido de que a inscrição do 
Conselho Municipal de Defesa das Mulheres - CMDM não deveria ter sido deferida, 
por não ter natureza jurídica de entidade da sociedade civil, merece acolhimento. 

Importante dizer que não se está a questionar a importância do referido Conselho na 
defesa das mulheres, pauta sobremaneira importante para a sociedade e para a 
Defensoria Pública. Inclusive, a Defensoria Pública conta com um núcleo de defesa da 
mulher bastante atuante. Ademais, não há nenhuma dúvida de que a área de atuação 
do CMDM tem profunda relação com as finalidades institucionais da Defensoria 
Pública. A ilegitimidade para o pleito eleitoral é decorrente apenas da natureza jurídica 
do Conselho. Isso porque, de fato, o Conselho impugnado não tem natureza de 
entidade da sociedade civil, o que contraria a disposição prevista no art. 3º da 
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Resolução n. 039/2014 – CSDPE-PI, de 10 de outubro de 2014, que regulamenta o 
processo eleitoral para o cargo de Ouvidor(a)-Geral da Defensoria Pública do Estado 
do Piauí. Há violação também do art. 8º do Edital n. 001/2020, convocatório da eleição 
para o cargo de Ouvidor Público-Geral – biênio 2020/2022, da Defensoria Púbica do 
Estado do Piauí. 
 

Segundo a documentação apresentada pelo Conselho Municipal de Defesa da Mulher, 
especialmente a Resolução n. 015-CMDM-2017, o referido Conselho “É órgão 
vinculado a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de Teresina - 
SMPM, instituído com a finalidade de formular a Política Pública Municipal de Direitos 
da Mulher e atuar no controle social das ações em nível municipal”. Conclui-se, 
portanto, que não tem natureza de entidade da sociedade civil, motivo pelo qual a 
Comissão Eleitoral decide por deferir apenas neste ponto a impugnação formulada 
pelo SINTRIAPI quanto ao CMDM. 

Isto posto, a Comissão Eleitoral decide por confirmar e manter a posição adotada: 1) 
de permissão da juntada dos documentos faltantes por ocasião do prazo para recurso 
e/ou impugnação; 2) de deferir as inscrições de entidades da Sociedade Civil que 
possuam atuação no Estado do Piauí, INDEFERINDO, portanto, as impugnações 
apresentadas pelo SINTRIAPI e pelo Sr. Antonio Luis Rocha Sousa quanto a estes 
pontos. Outrossim, a Comissão Eleitoral decide por dar parcial provimento à 
impugnação do SINTRIAPI para DEFERI-LA, declarando assim INDEFERIDA A 
INSCRIÇÃO do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, em razão de não possuir 
natureza de entidade da sociedade civil, o que viola o art. 3º da Resolução n. 39/2014 
do CSDPE, bem como o art. 8º do edital 001/2020, convocatório da eleição para o 
cargo de Ouvidor Público-Geral – biênio 2020/2022, da Defensoria Púbica do Estado 
do Piauí. 

 
Quanto aos recursos interpostos pela União da Juventude Socialista - Piauí, Grupo 
Cultural Fanfarra das Artes, Centro Colegial dos Estudantes Piauienses - CCEP, 
Federação dos Jovens e Estudantes do Estado do Piauí – FEJEPI e Associação dos 
Horticultores das Hortas Comunitárias do Grande Dirceu – ASHCOM, os mesmos 
NÃO FORAM CONHECIDOS pela Comissão Eleitoral, uma vez que intempestivos por 
inobservância ao horário previsto no art. 4º, §3º, do Edital 001/2020. 

Assim, encerrada a apreciação de todos os recursos, a Presidente da Comissão deu 
por finda a referida sessão, determinando que fossem confeccionados os expedientes 
necessários para a publicação dos resultados no site oficial da Defensoria Pública. 
Nada mais havendo, foi lavrada a presente ata pela secretária, Germana Melo Bezerra 
Diógenes Pessoa, que segue assinada pelos membros da Comissão.  

 

Sarah Vieira Miranda Lages Cavalcanti (Presidente) 

 

Gerson Henrique Silva Sousa (Vice Presidente) 

 

Germana Melo Bezerra Diógenes Pessoa (Secretária) 
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