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DESAFIOS E NOVAS
OPORTUNIDADES

PALAVRA DO DPG

Assumir a gestão da Defensoria Pública do Esta-
do do Piauí pela primeira vez, em março de 2019, 
foi uma honra e também um grande desafio por 
entendermos que a Instituição a cada dia vem con-
solidando a sua autonomia e ampliando os servi-
ços à população piauiense, não podendo jamais 
retroceder nesse caminho. Aquele foi o momento 
de reafirmar o compromisso com os nossos usuá-
rios, pessoas que na maioria das vezes, só têm a De-
fensoria a quem recorrer na busca por seus direitos, 
bem como para garantir aos nossos pares que tam-
bém seríamos incansáveis em proporcionar uma 
melhor estrutura institucional possibilitando que 
o atendimento realizado obtivesse uma crescente 
qualidade e eficiência. 

Realizamos uma gestão focada, 
utilizando planejamentos estra-
tégicos para melhor servir a todos 
aqueles que nos procuram, zelando 
pela garantia dos direitos humanos 
e contribuindo para uma sociedade 
mais justa.

No primeiro biênio da gestão, 2019/2020, in-
centivamos os projetos, com o intuito de ampliar a 
atuação da Defensoria Pública principalmente em 
matéria de direitos humanos, em modernização da 
Tecnologia da Informação e em melhorias na orga-
nização e estrutura dos núcleos da Capital e Interior 
do Estado do Piauí. Com isso, importantes projetos 
foram realizados e outros estão em curso nas áreas 
relativas às pessoas com enfermidades psiquiátri-
cas, educação em direitos para lideranças femini-
nas, pessoas privadas da liberdade, para infância e 
juventude, comunidades LGBTQIA+ e povos e co-
munidades quilombolas.   

Nesse ínterim, também foram desenvolvidos 
aprimoramentos nas funções administrativas, o 
Setor de Tecnologia e Informação, por exemplo, foi 
fortalecido com a implantação dos sistemas Solar 
- Solução Avançada em Atendimento de Referên-
cia, e SEI - Sistema Integrado de Informações. Neste 
cenário, adquirimos novos equipamentos, que têm 
contribuído para garantir agilidade no desempe-
nho de nossas equipes, tais como, computadores e 
notebooks.
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Focados na importância da preservação do 
meio ambiente, também atingimos a digitalização 
de todos os processos administrativos, possibilitan-
do a redução drástica no uso de papel. A Diretoria 
Administrativa teve importante participação nessa 
fase, com ações que proporcionaram a organização 
financeira da Instituição.

Com dedicação, procuramos reforçar todos os 
Núcleos, Diretorias e Coordenações da Defenso-
ria, tanto na capital como no interior, realizando 
reformas em vários prédios e inaugurando novas 
sedes em: Parnaíba, Picos, Castelo do Piauí e Pedro 
II, dentre outras. Em Teresina, novos núcleos crimi-
nais possibilitaram o provimento de cargos vagos e 
a criação do Primeiro Atendimento Criminal. 

Todavia, em meio a tantos avanços alcançados, 
fomos surpreendidos, no ano de 2020, pela pande-
mia ocasionada pelo Novo Coronavírus, que impôs 
uma série de restrições e protocolos para proteção 
da vida. Seria impossível imaginar que se viveria um 
momento tão diferente e desafiador. Contudo, agi-
mos para que os efeitos da pandemia fossem mi-
nimizados. Para isso, adotamos o regime especial 
de trabalho remoto, implementamos medidas de 
proteção individual ao nosso quadro de pessoal, 
considerando os protocolos higienicossanitários 
orientados pela Organização Mundial de Saúde e 
órgãos afins no país e no Estado, para que nenhum 
dos nossos assistidos fossem prejudicados. 

Reiteramos que apesar das difi-
culdades do momento pandêmico, 
a Defensoria Pública segue fortale-
cendo-se cada vez mais graças ao 
esforço e dedicação de todos que 
fazem parte da Instituição, a saber, 
Defensores e Defensoras, servido-
res e servidoras, colaboradores e 
colaboradoras, estagiários e estagi-
árias, bem como os nossos usuários 

e usuárias, que demonstram com-
preender toda a situação, servindo 
de estímulo para que possamos se-
guir em frente.

Posicionando-se sempre a favor da vida, e em 
respeito à Ciência, a Defensoria Pública realizou e 
participou de inúmeras ações para melhor servir 
a todos aqueles que dela necessitam, tais como 
recomendações, ações civis públicas, audiências 
judiciais e de mediação e conciliação, vistoria em 
presídios e alojamentos de pessoas em situação 
de rua, petições em geral e habeas corpus, além do 
atendimento remoto diário e do atendimento pre-
sencial mediante agendamento, a fim de resguar-
dar a saúde das pessoas.

Por conseguinte, é importante frisar que foram 
realizadas diversas reuniões virtuais com temas de 
grande relevância e interesse social, sem contar 
com a oferta de cursos e capacitações. Utilizamos 
diariamente as nossas mídias sociais que têm ser-
vido como ferramentas de informação sobre a Insti-
tuição, e orientações voltadas para o enfrentamen-
to da Covid-19.

A Defensoria Pública é essencial à função juris-
dicional do Estado, e estamos cientes de que há 
muito a ser feito, seja por meio de investimentos 
tecnológicos, seja por meio de admissões de no-
vos Defensores e Defensoras através de concursos 
públicos, bem como de servidores e servidoras.  
Por fim, reiteramos que com uma gestão pautada 
na responsabilidade, honestidade e transparência 
será possível continuar trilhando esse caminho 
que tem levado a Instituição a se consolidar cada 
vez mais como promotora da garantia de direitos 
àqueles que representam uma imensa parcela da 
população.

ERISVALDO MARQUES DOS REIS
Defensor Público Geral do Estado do Piauí

A 
Defensoria
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MISSÃO 

VISÃO

VALORES

RESULTADO PARA 
A SOCIEDADE

PROCESSOS 
INTERNOS

RECURSOS

Garantir ao vulnerável assistência jurídica integral e gratuita, 
judicial e extrajudicial, no âmbito individual e coletivo, assegu-
rando os seus direitos humanos.

Contribuir para a transformação social, através da ampliação do 
atendimento e da consolidação do modelo público de assistên-
cia jurídica, com a afirmação da Defensoria, como instituição 
autônoma e indispensável ao acesso à justiça. 

A Defensoria Pública conduz sua gestão orientada  por princípios 
e valores éticos, tais como:

• EFICIÊNCIA: Ser competente e produtivo, garantindo os me-
lhores resultados com o mínimo de gastos.

• CREDIBILIDADE: Ser uma realidade no Sistema de Justiça do 
Piauí, com o integral reconhecimento social da relevância da 
Defensoria Pública  para o acesso aos direitos fundamentais.

• GESTÃO CONSENSUAL: Conduzir responsavelmente a Ins-
tituição a partir do diálogo constante, cujas referências são a 
cooperação, a colaboração, a conciliação e a transformação 
nas diversas formas de condução.

• HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO: Atender a população a 
partir de um olhar integral do assistido, com atenção às suas 
necessidades jurídicas, sociais e emocionais.

• IMPESSOALIDADE: Conduzir a Instituição para satisfação 
do interesse público, sem benefício ou prejuízo de pessoas 
determinadas.

• TRANSPARÊNCIA: Dar à sociedade amplo acesso aos diver-
sos processos, procedimentos e serviços da Instituição, de 
maneira fácil e tempestiva.

• RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: Tratar o ser 
humano, notadamente o hipossuficiente, como fundamento, 
medida e razão de ser da Instituição.

• JUSTIÇA SOCIAL: Oportunizar às classes sociais mais desfavore-
cidas oportunidades de desenvolvimento.

• Assegurar direitos e atuar junto às pessoas em situação de 
vulnerabilidade.

• Ampliar o acesso a Justiça.
• Garantir eficiência no atendimento ao assistido.

ATIVIDADE-MEIO
• Implantar práticas de governança pública na Defensoria Esta-

dual do Piauí.
• Buscar eficiência nas atividades e nos custos operacionais da 

Defensoria Pública.
• Melhorar os procedimentos de planejamento e gestão.
• Implantar a comunicação institucional (externa e interna).
• Fortalecer a relação com outras instituições e os movimentos 

sociais.

ATIVIDADE-FIM
• Promover a solução extrajudicial de conflitos.
• Humanizar o atendimento dos assistidos pela Defensoria 

Pública.
• Aperfeiçoar o sistema de acompanhamento dos presos provi-

sórios e condenados.
• Assegurar a tramitação em tempo razoável dos processos 

judiciais.
• Expandir o número de unidades jurisdicionais a serem atendi-

das.
• Criar uma central de atendimento ao público.

GESTÃO DE PESSOAS
• Capacitar Defensores e modernizar as práticas de gestão 

de pessoas.
• Realizar concurso para Defensores e Servidores.

INFRAESTRUTURA E TI
• Fortalecer e aprimorar o uso da TI no âmbito da Defensoria 

Pública do Estado do Piauí.
•  Assegurar a atualização da infraestrutura física dos imó-

veis próprios da Defensoria.

ORÇAMENTO
•  Ampliar os recursos orçamentários.
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CORREGEDORIA

CONSELHO
SUPERIOR

CATEGORIA 
ESPECIAL ESDEPI DIRETORIAS OUVIDORIASUBDEFENSORIA 

GERAL

PRIMEIRO 
ATENDIMENTO CÍVEL ITINERANTE ADMINISTRATIVA

NÚCLEOS 
ESPECIALIZADOS REGIONAL CRIMINAL

DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PIAUÍ

Defensorias: 
 Cível
 Família
 Fazenda 

Pública
 NUSCC
 Estágio

 Criminal
 Júri
 Execução
 Sistema 

Prisional

 Coordenação  Infraestrutura 
e Materiais,
 Orçamento e 

Fincanças,
Tecnologia da 

informação,
 Licitações e 

contratos,
 Planejamento 

e Projetos,
 Gestão de 

pessoas,
 Controle 

Interno,
 Comunicação

 Defesa da Mulher 
em situação de 
violência doméstica 
e familiar
 Consumidor
 Juizados Especiais
 Direitos Humanos 

e Tutelas coletivas
 Idoso e da pessoa 

com Deficiência
 Saúde
 Infância e juven-

tude
Juizados Especiais

ONDE ESTAMOS PRESENTES MAPA ORGANIZACIONAL DA DPE-PI
A Defensoria Pública no Estado 
do Piauí está presente em 31 
comarcas na Capital e Interior, 
incluindo Defensorias Públicas 
em situação de substituíção por 
acumulação.

DEFENSORIA NO PI ORGANOGRAMA
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Diretoria
Diretor de Núcleos Especializados
Alessandro Andrade Spíndola

Diretora da Esdepi
Andrea Melo de Carvalho 

Diretor Criminal
Dárcio Rufino de Holanda 

Diretor Administrativo
Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro

Diretora Regional
Karla Araújo de Andrade Leite 

Diretor da Defensoria Itinerante
Marcelo Moita Pierot

Diretora de Primeiro Atendimento
Patrícia Ferreira Monte Feitosa

Diretora Cível
Sheila de Andrade Ferreira

Coordenações
Controle Interno de Gestão
Ana Márcia da Costa Santos
Comunicação
Ângela Maria Ferry de Oliveira
Estágio
Natália e Silva Almendra Freitas
Gestão de Pessoas
Renata Cibele Costa Cavalcanti
Infraestrutura e Lojística /Transportes
Ursulino Veloso de Sousa Martins Neto
Licitação
Prhiscilla de Queiroz Garcia Tavares da Motta
Orçamento e Finanças
Izabel Rodrigues da Silva
Planejamento e Projetos
Gustavo Henrique Marques Avelino
Tecnologia da Informação
Raimundo Nonato Uchôa Filho

GESTÃO SUPERIOR 2019-2020

CONSELHO SUPERIOR
CONSELHEIROS NATOS
Erisvaldo Marques dos Reis
Carla Yáscar Bento Feitosa Belchior
Ana Patrícia Paes Landim Salha

CONSELHEIROS ELEITOS
Roosevelt Furtado de Vasconcelos Filho
Alessandro Andrade Spíndola
Jeiko Leal Melo Hohmann Britto
Andrea Melo de Carvalho

Francisco de Jesus Barbosa

SECRETARIA DO CONSELHO
Conselheiro-Secretário: 
Roosevelt Furtado de Vasconcelos Filho
Assessora do Conselho Superior: 
Amarilis Eliane de Oliveira Domingos
Conselheiras Suplentes: 
Dayana Sampaio Mendes Magalhães
Haradja Michelliny de Figueiredo Freitas Freitag

SUBDEFENSORA PÚBLICA GERAL
Carla Yáscar Bento Feitosa Belchior 

CORREGEDORA-GERAL
Ana Patrícia Paes Landim Salha

CHEFE DE GABINETE
Humberto Brito Rodrigues

ASSESSORIA JURÍDICA DE GABINETE
Ana Teresa Ribeiro da Silveira
Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes
Ricardo Moura Marinho

PETICIONAMENTO INTEGRADO
Francilene Gomes Oliveira

SECRETARIA DE GABINETE
Jucélia Moreira Lima Cornélio
Hortência Borges da Costa Araújo

ASSESSORIA TÉCNICA DE REDAÇÃO OFICIAL
Camila Damasceno Cavalcante Castelo Branco
Jackson Oliveira Veloso
Maria Rosilene Inácio de Oliveira

DEFENSOR PÚBLICO GERAL
Erisvaldo Marques dos Reis

Números
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QUASE 450 MIL 
AÇÕES EM UM 
ANO DE BONS 
RESULTADOS
Um total de 442.749 ações foram 
desenvolvidas pelas Diretorias da 
Defensoria Pública do Estado do 
Piauí no ano de 2019, resultando 
em ganhos para a população que 
recorreu à Instituição.

A DIRETORIA DE PRIMEIRO ATEN-
DIMENTO, considerada a porta de 
entrada da Defensoria Pública  na ca-
pital Teresina, contabilizou em 2019,  
35.588 ações. Destas, os atendimen-
tos realizados correspondem a 28.212, 
sendo 15.628 foram atendimentos 
gerais, 836 foram atendimentos psi-
cossociais e 11.748 foram atendimen-
tos sobre informação processual, 
consultas e orientação jurídica, além 
de encaminhamentos ao Núcleo de 
Solução Consensual de Conflitos e Ci-
dadania (NUSCC). A Diretoria também 
contabilizou no ano 7.376 atividades 
administrativas. 

Ações realizadas  durante 2019.

Números de atendimento.

Atendimentos gerais.

35.588

28.212

A DIRETORIA CÍVEL, que congrega as Defen-
sorias de Família, Defensorias Cíveis, Fazenda 
Pública e ainda conta com o Núcleo de Solução 
Consensual de Conflitos e Cidadania (NUSCC), 
somou 70.782 ações no referido ano, sendo des-
tas 38.723 correspondentes aos atendimentos.  
A Diretoria também realizou 1.218 sessões de 
mediação e conciliação, obtendo resultados sa-
tisfatórios em 865. Quanto às petições e manifes-
tações processuais, a Diretoria Cível contabilizou 
um total de 24.042, realizando ainda 4.029 audi-
ências. No quer diz respeito às atribuições admi-
nistrativas, a Diretoria Cível somou 2.586 ações. 

Ações realizadas  durante 2019.

Números de atendimento.

Manifestações processuais.

70.782

38.723

24.042
15.628
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A DIRETORIA ITINERANTE por sua vez realizou 
22.879 ações em 2019, sendo 13.971 atendi-
mentos entre cíveis e criminais; 1.148 sessões 
de conciliação ou mediação, com um total de 
1.136 resultados satisfatórios. Também fo-
ram realizadas 954 audiências abrangendo as 
áreas cível e criminal, além de 20 defesas em 
sessões de Júri. As atividades administrativas 
registradas no ano somaram 411. A Diretoria 
Itinerante atua no interior do Piauí nos municí-
pios que não possuem a Instituição instalada,  
bem como na capital, participando inclusive 
de ações que proporcionando o acesso à Jus-
tiça à população,  como as Jornadas da Justi-
ça Itinerante desenvolvidas em parceria com o 
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJ/PI) 
e ações de atendimentos realizadas por órgãos 
públicos municipais e estaduais.

A DIRETORIA CRIMINAL, com atuação em Te-
resina, realizou 54.694 ações em 2019. Destas 
23.090 correspondem aos atendimentos fei-
tos na Diretoria e também em Penitenciárias, 
Centros de Internação de Adolescentes e Dele-
gacias. Também foram contabilizadas 17.330 
petições ou manifestações processuais, além 
de 6.374 audiências judiciais e 101 defesas em 
sessões de julgamento pelo Tribunal do Júri. 
Em relação aos atos administrativos, a Diretoria 
somou 3.706 ações.

Presente em 31 comarcas da interior do Piauí 
A DIRETORIA REGIONAL contabilizou 183.171 
ações no decorrer de 2019. Dessas, 110.843 fo-
ram atendimentos entre gerais, psicossociais, 
nas penitenciárias e delegacias, abrangendo as 
áreas cível e criminal. A Diretoria também con-
tabilizou em 2019, 42.172 manifestações proces-
suais, além de 12.669 audiências, sendo 5.710 
na área cível e 6.959 na área criminal, tendo re-
alizado ainda 133 defesas em sessões do Júri. As 
ações administrativas da Diretoria Regional em 
2019 somaram 6.666.

Ações realizadas pela Diretoria em 2019.

Ações realizadas pela Diretoria em 2019.

Ações realizadas pela Diretoria em 2019.

Atendimentos feitos nas penitenciárias e, delegacias e 
centro de internação de adolescentes. 

Atendimentos realizados.

Atendimentos cíveis e criminais.

Manifestações processuais.

Manifestações processuais.

Sessões de conciliação ou mediação.

54.694

183.171

22.879

23.090

110.843

13.971

17.330

42.172

1.148

Ações realizadas pela Diretoria em 2019.

Atendimentos cíveis e criminais.

Manifestações processuais.

75.635

46.338

15.780

Congregando os Núcleos Especializados da 
Saúde, da Infância e da Juventude,  de Defesa 
da Mulher em Situação de Violência Doméstica 
e Familiar, dos Direitos do Consumidor, de Direi-
tos Humanos e Tutelas Coletivas,  de Defesa e 
Atenção ao Idoso e da Pessoa com Deficiência, 
além dos Juizados Especiais, A DIRETORIA DE 
NÚCLEOS contabilizou 75.635 ações em 2019, 
sendo destas 46.338 atendimentos entre cíveis 
e criminais; 15.780 manifestações processuais, 
3.791 audiências. A Diretoria também atingiu a 
soma de 7.010 atividades administrativas. 
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Um total de 249.902 ações foram 
desenvolvidas pelas Diretorias da 
Defensoria Pública do Estado do Piauí 
no ano de 2020, a redução verificada 
se deveu a pandemia ocasionada pelo 
novo coronavírus que impediu o pleno 
desenvolvimento das atividades pre-
senciais na Instituição. Nesse ano a 
Defensoria se reinventou, passando a 
adotar o modelo remoto e trabalho ao 
qual tosos os que integram os quadros 
da Instituição tiveram que se adequar. 

O IMPACTO 
DA PANDEMIA
NAS AÇÕES E 
ATENDIMENTOS

2 0 2 0

A DIRETORIA DE PRIMEIRO ATENDIMENTO, 
considerada a porta de entrada da Defensoria 
Pública  na capital Teresina, contabilizou em 
2020, 28.109 ações. Destas, os atendimentos 
realizados correspondem a 9.763, sendo 9.615 
foram atendimentos gerais, 148 foram atendi-
mentos psicossociais. A Diretoria também conta-
bilizou no ano 8.731 atividades administrativas. 

Congregando os Núcleos Especializados da 
Saúde, da Infância e da Juventude,  de Defesa 
da Mulher em Situação de Violência Domés-
tica e Familiar, dos Direitos do Consumidor, 
de Direitos Humanos e Tutelas Coletivas,  de 
Defesa e Atenção ao Idoso e da Pessoa com 
Deficiência, além dos Juizados Especiais, 
a DIRETORIA DE NÚCLEOS contabilizou 
48.108  ações em 2020, sendo destas 31.146 
atendimentos entre cíveis e criminais; 11.653 
manifestações processuais, 1.423 audiências. 
A Diretoria também atingiu a soma de 2.925 
atividades administrativas. 

A DIRETORIA CÍVEL, que congrega as 
Defensorias de Família, Defensorias 
Cíveis, Fazenda Pública e ainda conta 
com o Núcleo de Solução Consensual 
de Conflitos e Cidadania (NUSCC), so-
mou 53.424 ações no referido ano, sen-
do destas 31.632 correspondentes aos 
atendimentos.  A Diretoria também rea-
lizou 463 sessões de mediação e conci-
liação, obtendo resultados satisfatórios 
em 347. Quanto às petições e manifesta-
ções processuais, a Diretoria Cível con-
tabilizou um total de 19.863, realizando 
ainda 572 audiências. No quer diz res-
peito às atribuições administrativas, a 
Diretoria Cível somou 793 ações. 

Ações realizadas  durante 2020

Ações realizadas  durante 2020

Números de atendimentos.

Números de atendimentos 
criminais e civeis.

Atendimentos gerais.

Manifestações processuais.

28.109

48.108

9.763

31.146

9.615

11.653

Ações realizadas  durante 2020

Números de atendimentos.

Manifestações processuais.

53.424

31.632

19.863
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A DIRETORIA ITINERANTE por sua vez realizou 7.065 
ações em 2020, sendo 3.811 atendimentos entre cí-
veis e criminais; Também foram realizadas 517 audi-
ências abrangendo as áreas cível e criminal. As ativi-
dades administrativas registradas no ano somaram 
122. A Diretoria Itinerante atua no interior do Piauí 
nos municípios que não possuem a Instituição insta-
lada,  bem como na capital, participando inclusive de 
ações que proporcionando o acesso à Justiça à po-
pulação,  como as Jornadas da Justiça Itinerante de-
senvolvidas em parceria com o Tribunal de Justiça do 
Estado do Piauí (TJ/PI) e ações de atendimentos re-
alizadas por órgãos públicos municipais e estaduais.

A DIRETORIA CRIMINAL, com atuação em Tere-
sina, realizou 17.784 ações em 2020. Destas, 7.542 
correspondem aos atendimentos feitos na Diretoria 
e também em Penitenciárias, Centros de Interna-
ção de Adolescentes e Delegacias. Também foram 
contabilizadas 7.212 petições ou manifestações 
processuais, além de 1.249 audiências judiciais e 30 
defesas em sessões de julgamento pelo Tribunal do 
Júri. Em relação aos atos administrativos, a Direto-
ria somou 1.044 ações.

Presente em 33 comarcas da interior do Piauí 
a DIRETORIA REGIONAL contabilizou 95.412 
ações no decorrer de 2020. Dessas, 41.290 fo-
ram atendimentos entre gerais, psicossociais, 
nas penitenciárias e delegacias, abrangendo 
as áreas cível e criminal. A Diretoria também 
contabilizou em 2020, 34.334 manifestações 
processuais, além de 4.651 audiências, sendo 
1.657 na área cível e 1.844 na área criminal, 
tendo realizado ainda 14 defesas em sessões 
do Júri. As ações administrativas da Diretoria 
Regional em 2020 somaram 1.921.

Ações realizadas  durante 2020

Ações realizadas  durante 2020

Ações realizadas  durante 2020

Atendimentos nas delegacias, penitenciárias e centros 
de internação de adolescentes

atendimentos gerais, psicossociais, nas penitenciárias, 
delegacias, nas áreas cível e criminal.

Atendimentos criminais e 
cíveis.

Manifestações processuais.

Manifestações processuais.

Manifestações processuais.

17.784

95.412

7.065

7.542

41.290

3.811

11.653

34.334

517

Diretorias
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Em 2020, durante todo o período da pan-
demia, a Defensoria Pública do Estado do 
Piauí, por meio de suas Diretorias, realizou 
em Teresina e interior do Estado um trabalho 
produtivo e resolutivo, desenvolvendo várias 
ações visando à garantia de direitos da popu-
lação, especialmente aquela mais vulnerável, 
que constitui o público-alvo da Instituição.

DIRETORIAS DA DEFENSORIA
REALIZAM TRABALHO RESOLUTIVO

Atuando na capital e interior do Piauí contabi-
lizou resultados satisfatórios na atuação durante 
o período pandêmico, além de 3.569 ações de-
senvolvidas, foram  feitos pedidos de revisão de 
prisão preventiva de presos provisórios e de liber-
dade provisória, a partir de esforço concentrado 
envolvendo mais de 20 Comarcas do interior do 
Estado. 

Também foi realizado projeto piloto de atendi-
mento presencial no interior do Estado, a partir de 
pré-agendamento, e participação na Jornada Iti-
nerante dentro do novo formato proposto.

Porta de entrada da Defensoria Pública em Te-
resina, a Diretoria de Primeiro Atendimento reali-
zou de forma remota 2.222 atendimentos no perío-
do de 17 de março a 27 de agosto. 

Desse total: 
• 1.525 ocorreram na área de Família; 
• 508 na área Cível; 
• 108 na Fazenda Pública
• 81 corresponderam a atendimentos 
relativos a outras demandas. 
A partir do Primeiro Atendimento as pessoas que 

necessitam da Defensoria Pública são direcionadas 
para os órgãos responsáveis.

ATUAÇÃO DAS DIRETORIAS NO INÍCIO DA PANDEMIA
PRIMEIRO 

ATENDIMENTO

DIRETORIA CÍVEL 
As Defensorias de Família, 

Cíveis e Fazenda Pública, juntas 
realizaram 20.987 ações, de-
senvolvidas em sua maioria 
por meio do teleatendimento. 

Todas as ações foram reali-
zadas buscando minimizar, a 
partir da ação pontual e obten-
ção de resultados satisfatórios, 
o grande impacto que a pande-
mia ocasionada pela Covid-19 
trouxe à vida das pessoas.

DIRETORIA 
ITINERANTE

A Diretoria Regional, com atuação no interior 
do Estado, desenvolveu um trabalho resolutivo 
durante o período pandêmico. 

A partir das atuações eficazes das Defensorias 
Regionais, apoiados por suas respectivas equipes, 
a Defensoria Pública conseguiu continuar prestan-
do o atendimento necessário para que a popula-
ção das 32 Comarcas que abrange tivesse a garan-
tia de seus direitos. 

Nas demais Comarcas do interior do Piauí a 
Regional contou com o apoio também eficaz da 
Defensoria Itinerante.

REGIONAL

D I R E T O R I A S

  Ações Cíveis
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CRIMINAL

NÚCLEOS 
ESPECIALIZADOS

Foram 11.235 ações realizadas até setembro 
de 2020. Visando aprimorar os atendimentos, foi 
instituído o Primeiro Atendimento Criminal, se-
tor de triagem qualificada, que presta orientações 
completas aos assistidos e/ou familiares a partir o 
momento em que procuram apoio na Defensoria 
Pública para a solução de suas demandas. A Direto-
ria Criminal conta com a Coordenação do Sistema 
Prisional e atuação no Tribunal do Júri.

O Núcleo de Solução Consensual de Conflitos 
e Cidadania da Defensoria Pública do Estado do 
Piauí obteve 90% de acordos nas sessões de me-
diação realizadas por videoconferência duran-
te o período pandêmico. Iniciadas em junho do 
corrente ano, as sessões virtuais de mediação por 
meio do NUSCC atingiram um total de 169 acor-
dos, das 189 realizadas. 

O resultado reflete o empenho de toda a equi-
pe, permitindo que a Defensoria Pública cumpris-
se sua função institucional de prestar assistência 
jurídica integral e gratuita a todas as pessoas que 
dela necessitam, mesmo frente à realidade viven-
ciada de necessidade de distanciamento social 
devido aos riscos de contágio do Coronavírus.

Foram mais de 15.966 ações desenvolvidas 
pelos Núcleos Especializados e Juizados Cí-
veis e Criminais durante o período pandêmico, 
todas visando a garantia de direitos para os pú-
blicos específicos atendidos. 

Pelas ações realizadas, idosos, consumido-
res, crianças e adolescentes, mulheres e demais 
assistidos pela Instituição, obtiveram resultados 
favoráveis em processos e audiências. Importan-
te destacar que assim como em outros órgãos de 
execução os Núcleos da Defensoria Pública traba-
lham primando pela realização das conciliações,  
dessa forma  a judicialização dos processos.

NUSCC

NOVOS CAMINHOS PARA O 
ATENDIMENTO DA ITINERANTE

Segundo os dados que 
constam nos Relatórios Esta-
tísticos apresentados pela Di-
retoria Itinerante, em 2019 e 
2020, de janeiro a dezembro, 
foram realizadas 33.918 ações. 
Dessas, 22.852 foram efetivadas 
em 2019. Já em 2020, durante o 
período pandêmico que levou 
a Defensoria a adotar o mode-
lo remoto de atendimento, a 
Itinerante contabilizou um total 
de 11.066 ações. 

Importante dizer que a pan-
demia ocasionada pelo Novo 
Coronavírus, embora tenha re-
duzido o total de ações já que 
limitou os atendimentos pre-
senciais realizados pela Direto-
ria, não impediu que a Itinerante 
continuasse a prestar um servi-
ço qualificado no atendimento 
aos assistidos, inclusive com 
o deslocamento das equipes 
para as Comarcas do interior, 
para realização de atendimen-
to pré-agendado, obedecendo 
todas as medidas higienicossa-
nitárias para enfrentamento da 
Covid-19. Também foram rea-
lizadas audiências virtuais, que 
possibilitaram dar andamento 
aos processos em curso. 

A Defensoria Itinerante tam-
bém compôs o calendário do 
Projeto Jornada da Justiça Iti-
nerante que em 2020 também 
adotou formato virtual.

D I R E T O R I A S



28 29

Relatório de Gestão  2019 - 2020

DEFENSORIA ITINERANTE integrou em 2019/2020 
o Projeto Teresina em Ação, uma parceria entre a TV 
Clube e a Prefeitura Municipal de Teresina, interrompi-
do pela pandemia.

AÇÃO DO GABINETE de Segurança Itinerante no 
bairro Promorar

PARNAGUÁ

AVALIAÇÃO POSITIVA
Para o Diretor da Defensoria Itinerante, De-

fensor Público Marcelo Moita Pierot, os resulta-
dos alcançados devem ser comemorados. Se-
gundo ele, a Diretoria Itinerante é responsável 
por cerca de 31 Comarcas, algo em torno de 
900 municípios. "São números que desafiam. 
Você poder prestar  assistência jurídica a uma 
população tão grande em um Estado no qual 
as distâncias são enormes e em um momento 
de pandemia, realmente é desafiador e a gente 
fica muito feliz com esses números, que mes-
mo em tempos pandêmicos mostram o que 
estamos alcançando", pontuou o Diretor.

De acordo com Marcelo Moita Pierot, du-
rante este período a Itinerante se reformulou. 
"A Diretoria buscou se modernizar, fazer um 
atendimento que se adaptasse às novas si-
tuações que nos foram colocadas, por exem-
plo, antes ligávamos muito o atendimento 
nas Jornadas àquela ideia de uma multidão 
em praça, no interior, nas comunidades mais 
distantes, em que o ônibus ia e havia mui-
ta aglomeração de pessoas. Não podíamos 
mais fazer isso, então passamos a usar muito 
o meio remoto", explica.

"Nosso atendimento passou a ser pré-agen-
dado, ou seja, as pessoas ligam, informamos 
qual a documentação necessária, quais os di-
reitos que aquela pessoa tem. E quando a gente 
faz um atendimento presencial é basicamente 
para nosso assistido deixar documentos, então 
ficou muito mais ágil e organizado. Continua-
mos a fazer as audiências por teleconferência, 
onde é garantido o direito do sigilo a quem está 
réu no processo criminal ao conversar com seu 
Defensor. Participamos das audiências e, quan-
do não é possível, analisamos os processos ou 
pedimos adiamento para evitar choque entre 
as Comarcas, às quais pedimos que se progra-
mem, o que é outro grande desafio, organizar 
essa pauta de audiências mensalmente, para 
garantir um número maior delas possa ocor-
rer a partir da designação de Defensores para 
as videoconferências. Continuamos também 
com as Jornadas da Justiça Itinerante na capi-
tal, com o formato pré-agendado". 

ITINERANTE EM AÇÃO

"Fizemos atendimentos pontuais, mesmo com as 
ações cíveis no interior suspensas e é importante res-
saltar que essa suspensão se deu porque avaliamos 
que é necessário focar nos nichos onde existe maior 
necessidade de atuação do Defensor da Itinerante, 
assim fizemos a formatação para dar enfoque nos 
processos criminais, audiências, instruções, execu-
ções penais, e também na parte de ações consensu-
ais, envolvendo registro público e ações de família, 
além de atuar estrategicamente em ações coletivas 
como foi caso de um conflito de terras na região de 

Gilbués, onde a Defensoria se fez presente no mês de 
janeiro e conseguimos junto a comunidade indígena 
Gamela, que é bem representativa na região, obstar 
um reintegração, continuamos acompanhando esse 
caso, dando a devida orientação jurídica.

Em janeiro de 2021 realizamos júris presenciais já 
que àquela época estava autorizado esse formato. 
Continuamos no decorrer deste ano a atender por 
nossos canais remotos, por celulares, por e-mails, 
sempre na medida do possível e dentro das nossas 
áreas de atuação.”

AÇÃO COLETIVA | Conflito de terras na região de 
Gilbués NOVOS EQUIPAMENTOS  para Diretoria Itinerante

AÇÕES  da Itinerante no interior do Estado
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Um dos pontos que contribuiu 
para otimizar as ações em todas 
as áreas de atuação da Defenso-
ria Itinerante foi a aquisição, em 
julho de 2020, de 10 novos com-
putadores, que mesmo durante 
a pandemia, antes da retomada 
das atividades presenciais de for-
ma total, vem possibilitando me-
lhor desempenho à equipe.

Marcelo Pierot destaca as 
ações realizadas bem como as 
melhorias que deverão ser al-
cançadas com os novos equipa-
mentos. “Durante os períodos em 
que estivemos em atendimento 

presencial pré-agendado, assim 
como após esse período pandê-
mico, quando da retomada das 
atividades na Defensoria Itineran-
te a tendência é haver uma maior 
exigência da capacidade tecnoló-
gica da Defensoria e sabemos que 
o investimento em tecnologia é 
fundamental para a manutenção 
na qualidade dos serviços presta-
dos, então receber esses equipa-
mentos  representa uma melhoria 
direta na qualidade e velocidade 
do atendimento que prestamos 
aos nossos assistidos”, afirma o 
Diretor da Itinerante.

NOVOS EQUIPAMENTOS AJUDARAM NO MELHOR 
DESEMPENHO AO ATENDIMENTO REMOTO

AUDIÊNCIAS POR VIDEOCONFERÊNCIA 
GARANTIRAM ANDAMENTO DOS PROCESSOS 

Durante o período pandêmico, entre as ações de-
senvolvidas pela Itinerante, as audiências por video-
conferência garantiram o andamento dos processos 
e a devida assistência aos assistidos. A adoção das 
novas tecnologias foi bem aceita pelos Defensores 
Públicos, que avaliaram se tratar de uma grande 
contribuição. “A videoconferência é um importan-
te recurso para prestarmos assistência jurídica às 
pessoas vulneráveis nas Comarcas onde não existe 
a Defensoria Pública instalada”, afirma o Defensor 
Público Sílvio César Costa.

O Defensor Público Wendel Damasceno acredita 
que o uso de aplicativos tem sido fundamental para 
que as instituições possam dar seguimento aos seus 
trabalhos enquanto durar a pandemia. “O uso de 
aplicativos cumpre o objetivo que no momento es-
tamos impossibilitados de cumprir presencialmente 
por conta de toda essa comoção envolvendo o risco 
de contágio pelo novo Coronavírus. É uma forma de 
fazer nosso trabalho garantindo a segurança para 
todos os envolvidos”, afirma o Defensor Público. 

DEFENSORES Wendel Damasceno e Sílvio César Costa atuam em regime de substituição na Itinerante

MARCELO PIEROT, 
DIRETOR DA ITINERANTE

A Diretoria Cível da Defensoria Pública do 
Estado do Piauí vem desenvolvendo um tra-
balho produtivo e resolutivo ao longo dos 
anos e mais especialmente durante todo o 
período  da pandemia ocasionada pela  Co-
vid-19. Somando-se as ações desenvolvidas 
nos anos de 2019 e 2020, a Diretoria alcançou 
o patamar de 124.196 ações, numa demons-
tração significativa do desempenho de Defen-
soras, Defensores e suas respectivas equipes. 

A Diretora Cível da Defensoria, Defensora 
Pública Sheila de Andrade Ferreira avalia os nú-
meros alcançados como “uma 
clara demonstração que a Defen-
soria Pública do Estado tem sido 
cada vez mais procurada não só 
pelo perfil dos assistidos, como 
também pela credibilidade da 
Instituição e qualidade do serviço prestado. 
Mais do que a prestação jurisdicional, a media-
ção de conflitos e o atendimento de demandas 
sociais destacam nosso trabalho”, afirma.

NÚMERO DE AÇÕES
 REALIZADAS PELA DIRETORIA

DESTAQUE NA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 
E ATENDIMENTO DE DEMANDAS SOCIAIS

D I R E T O R I A  C Í V E L 
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2019: AÇÕES E CRESCIMENTO DOS RESULTADOS
Em 2019, a Diretoria Cível conta-

bilizou quase 40 mil atendimentos 
abrangendo as áreas da Família, Cível, 
Fazenda Pública, NUSCC e também o 
Peticionamento Integrado.  

Ao todo, foram 39.181 atendimen-
tos, sendo que 26.828 foram realiza-
dos na área de  Família; As Defensorias 
Cíveis registraram 5.782 atendimen-
tos; as Defensorias da Fazenda Públi-
ca atingiram a marca de 1.483 atendi-
mentos e o NUSCC, Núcleo de Solução 
Consensual de Conflitos e Cidadania, 
ficou com 4.572. Também na área Cí-
vel, os números  referentes ao Peti-
cionamento Integrado contabilizaram 
458. Os dados constam no relatório 
estatístico apresentado pela Diretoria.

Ainda em 2019 nas suas atribui-
ções cíveis a Diretoria realizou 1.218 
Sessões de Conciliação (com ou sem 
acordo). 

As Petições e Manifestações Proces-
suais, como ações coletivas, respos-
tas dos réus e recursos, por exemplo, 
somaram 23.103 em seus Núcleos de 
atuação.

A DIRETORA CÍVEL Sheila de Andrade Ferreira e Alynne 
Patrício de Almeida Santos, titular da 8ª Defensoria Públi-
ca de Família e Defensora Auxiliar do Núcleo de Solução 
Consensual de Conflitos e Cidadania (NUSCC) com o Juiz 
Coordenador do CEJUSC, Virgílio Madeira Martins Filho

CAPACITAÇÃO |  Defensoria levou a Oficinas de Pais e Filhos para o interior do Estado  em 2019

Em relação às Audiências Realizadas 
pela Diretoria Cível, as de Conciliação 
contabilizaram 2.933 e as Audiências de 
Instrução e Julgamento 1.087. No total, 
foram 4.020 Audiências Realizadas pela 
Diretoria no ano de 2019.

Comparando-se os números informa-
dos de 2019 em relação ao ano de 2018, 
percebe-se que ocorreu um aumento de 
24% no total de atendimentos, de 23% no 
total de petições e manifestações proces-
suais e um aumento de 16% nas audiên-
cias de conciliação. Também foi registrado 
o crescimento de 52% nos atendimentos 
gerais realizados pelo Núcleo de Solu-
ção Consensual de Conflitos e Cidadania 
(NUSCC) em comparação ao ano anterior.
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2020: MUDANÇA DE REALIDADE NÃO  
PREJUDICOU DESEMPENHO DA DIRETORIA

Com a  pandemia ocasionada pelo 
novo coronavírus, a Diretoria Cível, as-
sim como todos os demais setores da 
Instituição, necessitou se reorganizar 
para continuar prestando o atendi-
mento reconhecidamente qualificado 
aos seus assistidos, o que foi feito com 
a colaboração de todos os integrantes.

“Antes restrito a alguns profissio-
nais, o "home office" precisou virar 
a realidade de milhares de trabalha-
dores no Brasil e no mundo devido a 
pandemia da Covid-19 e o isolamen-
to social necessário. Por questões 
de saúde pública esse novo formato 
desde março de 2020 também che-
gou aos órgãos públicos inclusive à 
DPE-PI. Diante dessa nova realidade, 
a Defensoria Pública que já trabalha-
va com sistemas processuais virtuais 
(PJE, THEMYS, SEEU, etc) e de atendi-
mento interno (Solar), apesar de ter 
que se adaptar para o formato à dis-
tância, feitos em computador, telefo-
ne, não parou. Ao contrário, funcio-
nou para manter a produtividade e, 
ao mesmo tempo, preservar a saúde 
de Defensores e colaboradores. Os ti-
pos de relatórios, incentivar a equipe, 
atender as demandas do público, en-
sinar a enviar documentos, mostrar-se 
assertivo nos acompanhamentos pro-
cessuais foi tomando corpo em toda a 
Instituição”, afirma.

Recomendações, Ação Coletivas, HC Coleti-
vo em favor de devedor de alimentos, retoma-
da dos exames de DNA, Projeto de Orientação 
Processual em linguagem acessível (Orientar 
para Servir: O que é Preciso Saber?), cartilhas, 
sessões de mediações no NUSC na modalida-
de virtual, participação da Semana Nacional 
de Conciliação no formato digital com dis-
ponibilização de salas nos prédios da DPE-PI 
para que os assistidos não fossem prejudica-
dos e/ou excluídos das sessões de concilia-
ção foram algumas das medidas tomadas em 
2020, a fim de que a prestação jurisdicional 
fosse mantida de maneira eficiente. 

“Assim, mormente as dificuldades enfren-

tadas por todos nesse último ano para garan-
tir a continuidade e a viabilidade do trabalho, 
a Diretoria Cível se orgulha de ter conseguido 
decisões de destaque, com um grupo de De-
fensores que se empenham para contribuir 
com a Instituição e, principalmente, com os 
hipossuficientes, vez que a população empo-
breceu ainda mais diante da crise econômica, 
os números de ações de divórcios e alimentos 
também tiveram um aumento vertiginoso e a 
Defensoria Pública continua com todos os seus 
canais abertos para salvaguardar os direitos 
dos pobres na forma da lei e da maneira mais 
qualificada possível”, afirma a Diretora  Sheila 
de Andrade.
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GARANTINDO DIREITOS 
PARA ALÉM DO PROCESSO

A atuação criminal tem recebido 
especial atenção da Administração 
Superior da Defensoria Pública do 
Estado do Piauí nos últimos dois 
anos. Várias foram as ações desen-
volvidas possibilitando a garantia 
de direitos a significativo número de 
pessoas que necessitaram da Insti-
tuição nessa área. A Diretoria Crimi-
nal da Defensoria tem com Diretor o 
Defensor Público Dárcio Rufino de 
Holanda e como Coordenadora do 

Sistema Prisional a Defensora Públi-
ca Viviane Pinheiro Pires Setúbal.

Em 2019, a Diretoria Criminal 
realizou um total de 54.694 ações, 
sendo destas 23.268 atendimentos, 
somando-se 17.503 atendimentos 
gerais, 5.180 atendimentos nas Pe-
nitenciárias e Centros de Interna-
ção de Adolescentes, 407 atendi-
mentos nas Delegacias e ainda os 
178 peticionamentos integrados 
contabilizados.

2019| Ação de Cidadania e Saúde, parceria 
com o Sesc e a Secretaria Estadual de Saúde, 
beneficiou as reeducandas da Penitenciária 
Feminina de Teresina

54.694
ações foram realizadas 
pela Diretoria Criminal 
no ano de 2019

D I R E T O R I A  C R I M I N A L

Também em 2019 foram recebidos 3.640 flagran-
tes. As petições e manifestações processuais soma-
ram 17.330, destacando-se ai 12.355 petições em 
várias áreas, 1.274 pedidos de liberdade, 260 Habeas 
Corpus, 2.102 recursos impetrados e 1.339 cotas. Os 
Defensores criminais também participaram de 6.374 
audiências, sendo 2.178 de Apresentação, Custódia 
ou Preliminares e 4.196 de Instrução e Julgamento. 

Foram realizadas ainda 101 defesas em sessões de 
julgamento pelo Tribunal do Júri.

A Diretoria Criminal da DPE-PI conta com as Coor-
denações do Tribunal do Júri e do Sistema Prisional,  
todas sob a atuação de Defensores Públicos vocacio-
nados, empenhados em cumprir o papel constitucio-
nal da Instituição, garantindo o acesso à Justiça aos 
seus assistidos.

2019| A COORDENADORA DO SISTEMA PRISIONAL, VIVIANE SETÚBAL, E A DEFENSORA PÚBLICA ANA TE-
RESA SILVEIRA, Titular da DPR de Uruçuí, participaram da primeira audiência criminal de instrução e julgamento 
através do sistema de videoconferência no Piauí, em julho de 2019, em Uruçuí. A audiência foi realizada pela Correge-
doria Geral de Justiça e Secretaria Estadual de Justiça do Estado. Participaram do procedimento, o Corregedor Geral 
da Justiça, Desembargador Hilo de Almeida Sousa, o Juiz Auxiliar da Corregedoria, Dr. Luiz Moura e o Secretário de 
Justiça do Estado Carlos Edison.

DIRETORIA CRIMINAL EM AÇÃO

NÚMEROS DAS AÇÕES REALIZADAS 
PELA DIRETORIA EM 2019
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ABRIL

JUNHO 

SETEMBRO

MARÇO

No Dia Internacional de Apoio às Vítimas 
de Tortura, foi o tema de entrevista concedida 
pelo Diretor Criminal da Defensoria Pública, Dr. 
Dárcio Rufino de Holanda ao radialista Berg Ne-
ves, pela FM O Dia

A Coordenadora do Sistema Prisional, De-
fensora Pública Viviane Pinheiro Pires Setú-
bal,  entregou na última quinta-feira à Secretaria 
de Estado da Justiça, os livros arrecadados em 
colaboração com o Projeto Baú de Ideias -Versão 
Literária. Ao todo foram entregues 150 publicações.

A Defensora Pública Geral em exercício, 
Dra. Carla Yáscar Bento Feitosa Belchior par-
ticipou da inauguração da Cadeia Pública Antônio 
José de Sousa Filho, em Altos, ao lado da Coorde-
nadora do Sistema Prisional da DPE-PI, Dra. Vivia-
ne Pinheiro Pires Setúbal.

Reunião de Transição da nova Diretoria 
Criminal | As reuniões aconteceram na terça 
e quarta-feira, dias 19 e 20 de março de 2019. A 
transição da administração superior da Defenso-
ria Pública atende ao previsto na Resolução CS-
DPE Nº 071/2016, que dispõe sobre o processo de 
transição do novo Defensor Público Geral.  

O Defensor Público Geral do Estado 
do Piauí, Dr. Erisvaldo Marques dos Reis, 
acompanhado do Diretor Criminal da De-
fensoria, Dr. Dárcio Rufino de Holanda e 
do titular do Núcleo de Direitos Humanos, 
Dr. Igo Castelo Branco de Sampaio, realizou 
visita institucional, ao Procurador-Geral de Jus-
tiça, Dr. Cleandro Alves de Moura. Na ocasião os 
Defensores Públicos entregaram documento in-
formando e pedindo providências ao Ministério 
Público quanto à conduta de comunicador local, 
considerada como apologia ao crime.

AÇÕES 
EM 2019

Durante o ano de 2020 a Diretoria Criminal deu se-
guimento às suas ações, destinando especial atenção 
ao enfrentamento dos obstáculos oriundos da pande-
mia, desenvolvendo um trabalho produtivo em defesa 
dos direitos dos assistidos e do Estado Democrático de 
Direito, resultando em 17.794 ações.

Visando aprimorar os atendimentos, a Diretoria 

Criminal instituiu o Primeiro Atendimento Criminal, 
implementado como um setor de triagem qualificada, 
para prestar orientações completas aos assistidos e/ou 
familiares destes desde o primeiro contato com a De-
fensoria Pública; também assinou um Acordo de Coo-
peração Técnica (nº 18/2020/MPPI), a fim de viabilizar 
a realização dos acordos de não persecução penal;

2020: DESENVOLVENDO UM TRABALHO 
PRODUTIVO EM DEFESA DOS DIRETOS 
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ENTRE AS VÁRIAS AS AÇÕES E MEDIDAS DESTINADAS 
PELA GESTÃO À DIRETORIA CRIMINAL DESTACAM-SE:

Priorização da atuação criminal quando da oferta de vagas no último concurso de remoção 
ocorrido, quando foram oferecidas quatro vagas para órgãos de atuação vinculados à Dire-
toria Criminal, a saber: 2ª e 4ª Defensorias Públicas do Tribunal do Júri e 11ª e 12ª Defensorias Pú-
blicas Criminais de Teresina. Dessas quatro vagas ofertadas, três dizem respeito a órgãos de atuação 
criados na atual gestão, quais sejam: 4ª Defensoria Pública do Tribunal do Júri (Resolução CSDPE 
nº 126/2019) e 11ª e 12ª Defensorias Públicas Criminais de Teresina (Resolução CSDPE nº 131/2020).

Criação recente da 13ª e 14ª Defensorias Públicas Criminais de Teresina, instituídas pela Re-
solução CSDPE nº 140/2021. As novas Defensorias Públicas Criminais instituídas têm previsão de 
atuação em qualquer órgão vinculado à Diretoria Criminal, desde que a realidade exija, o que é algo 
de extrema importância no cenário de mudanças cotidianas da atual dinâmica das instituições do 
Sistema de Justiça.

Apoio à elaboração, no âmbito da Diretoria Criminal, do Plano Emergencial de Ação, insti-
tuído pela Portaria DCDP nº 43/2020, ante a declaração, ainda em março de 2020, da emergência 
de saúde de importância internacional imposta pela pandemia de Covid-19. No referido plano, a 
situação das assistidas e assistidos encarcerados foi tratada como prioridade absoluta, a partir da 
exigência de monitoramento constante da situação prisional dessas pessoas, cobrando do Judiciá-
rio especial atenção para a gravidade da pandemia e os possíveis e graves impactos na população 
carcerária, situação para a qual o próprio CNJ editou atos específicos, a exemplo da Recomendação 
nº 62/2020. 

Total apoio à Diretoria Criminal na implantação do Primeiro Atendimento Criminal, uma jus-
ta e antiga reivindicação dos colegas, já em pleno funcionamento desde 06.10.2020. O Pri-
meiro Atendimento Criminal tem importância estratégica, considerando seu objetivo fundamental 
de oferecer um primeiro contato com informação altamente qualificada e humanizada, com efetivo 
potencial de gerar para o assistido a certeza de que sua demanda tem recebido a atenção devida, 
além de permitir que compreenda plenamente o funcionamento da Instituição, o que também é um 
direito dele. A importância do Primeiro Atendimento Criminal, se reflete nos números alcançados, 
obtendo já nos primeiros meses de sua implantação mais de 2800 (dois mil e oitocentos) atendimen-
tos, número bastante relevante, se considerado que o serviço está ainda em fase de aperfeiçoamento.

Apoio logístico às demandas das Defensorias Públicas vinculadas à Diretoria Criminal, de 
modo a oferecer a estrutura necessária ao melhor funcionamento possível do serviço defensorial, 
ante os desafios do trabalho remoto imposto pela pandemia de Covid-19.

Para além da defesa cotidiana dos direitos e garantias 
fundamentais dos seus assistidos, feita por todas e cada 
uma das Defensorias Públicas Criminais e do Sistema 
Prisional, através de audiências e atendimentos virtuais, 

além de outros milhares de pleitos e manifestações pro-
cessuais, podem ser ressaltadas três ações reveladoras 
de que a Instituição se posiciona sempre e incondicional-
mente ao lado de assistido mais vulnerabilizado:

1. REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO NA CADEIA 
PÚBLICA DE ALTOS EM MAIO DE 2020, no iní-
cio da pandemia de Covid-19, em razão de sur-
to epidemiológico ali ocorrido e que resultou na 
morte de 07 (sete) pessoas e internação de deze-
nas de outras em hospitais de Teresina. As investi-
gações quanto às causas da tragédia continuam 
e a DPE-PI acompanha o caso com atenção, para 
adotar a necessárias medidas de reparação e 
responsabilização.

2. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COLETIVO NO CENÁRIO DO SURTO EPIDEMIOLÓGI-
CO REFERIDO (HC Nº 0751813-52.2020.8.18.0000), requerendo a interdição imediata da Ca-
deia Pública de Altos e várias outras medidas urgentes, o que resultou numa série de providências 
ordenadas pelo relator.

4. IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS COLETIVO (HC 
Nº 0756666-07.2020.8.18.0000), visando a prorrogar 
o retorno ao Sistema Prisional dos apenados do regime 
semiaberto colocados em prisão domiciliar como medida 
de cautela ante a pandemia de Covid-19, com pedido de 
medida liminar deferida pelo relator.  

3. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COLETIVO (HC Nº 0750223-40.2020.8.18.0000), 
com o objetivo a proteger a população carcerária acometida de tuberculose, ante o fato de inte-
grar grupo de altíssimo risco no cenário da pandemia de Covid-19.
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Também deve ser ressaltada a iniciativa da Direto-
ria de encaminhamento ao Conselho Superior, ainda 
em outubro de 2020, de proposta de criação de um 
protocolo de fluxo administrativo interno quando do 
recebimento de notícias de torturas e maus-tratos, do-
cumento que também contempla orientações a serem 
seguidas quando das vistorias e inspeções defenso-
riais em estabelecimentos prisionais e de internação 
coletiva, de modo a uniformizar as rotinas da Defen-
soria Pública do Estado nessa atuação, que se mostra 
estratégica e de extrema relevância.

A referida proposta contou com a significativa con-
tribuição do Defensor Público Regional Leandro Fer-
raz Damasceno Ribeiro, mestre em direitos humanos. 
Caso seja aprovada pelo Egrégio Conselho Superior, a 
proposta permitirá o aprimoramento da atuação nes-
sa área de extrema importância, com especial impacto 
no Núcleo de Direitos Humanos e Tutelas Coletivas, 
que passará a ser o organismo gestor das informações 
relacionadas à questão no âmbito da DPE-PI, inclusive 
sendo obrigado ao monitoramento de todas as de-
núncias, procedimentos e processos em curso.

“Esses são apenas alguns exemplos de medidas 
adotadas nos últimos dois anos e que revelam o com-
promisso da Administração Superior com o fortaleci-
mento da atuação criminal da Defensoria Pública do 
Estado. E é preciso ressaltar que foram dois anos atra-
vessados por uma emergência de saúde sem paralelo 
em nossa história, e apesar disso e mais do que nunca 
a Defensoria Pública do Estado continuou firme na de-
fesa intransigente de seus assistidos, reinventando-se 
completamente para fazê-lo e dando especial atenção 
à defesa dos assistidos em condição de vulnerabilida-
de agravada”, destaca o Diretor Criminal Dárcio Rufino 
de Holanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFIRMA   ABSOLVIÇÃO 
DE ASSISTIDO DA DPE-PI|  A 1ª Defensoria Pública 
Criminal, que tem como titular o Defensor Público Síl-
vio César Queiroz Costa,  obteve a confirmação da 
absolvição do assistido J.Y., acusado de latrocínio. 
A decisão foi do Desembargador Erivan Lopes, que 
acatou os argumentos da defesa. 

A DPE CONSEGUIU A ABSOLVIÇÃO DE DOIS 
ASSISTIDOS ante a falta de provas de autoria e 
insuficiência de provas para a condenação, em 
processo relacionado a denúncia de latrocínio 
e roubo majorado. Os assistidos, L. A. da S. e 
J. R. O. N., foram defendidos pelos Defensores 
Públicos Sílvio César Queiroz Costa, titular da 
1ª Defensoria Pública Criminal e Ulisses Brasil 
Lustosa, titular da 1ª Defensoria Pública do 
Sistema Prisional. A decisão foi do Juiz Carlos 
Hamilton Bezerra Lima, da 1ª Vara Criminal de 
Teresina.

DIRETORIA 
CRIMINAL EM AÇÃO BUSCANDO AS MELHORES SOLUÇÕES PARA 

O FORTALECIMENTO DA INSTITUIÇÃO

D I R E T O R I A  A D M I N I S T R A T I V A

Impulsionado significativamente a Insti-
tuição no cumprimento dos objetivos previs-
tos no Plano Estratégico, a Diretoria Adminis-
trativa da Defensoria Pública do Estado do 
Piauí teve uma atuação presente e resolutiva 
durante os anos de 2019 e 2020. Responsável 
direta pelo planejamento, organização, con-
trole das atividades, além da viabilização das 
ações e projetos nas diversas áreas de atua-
ção da Defensoria, a Diretoria Administrativa 
também fixa as políticas estratégicas de ges-
tão dos recursos financeiros, administrativos 
e adequação de processos, tendo por objeti-
vo a organização da Instituição. 

Em 2019, como parte do  projeto de apa-
relhamento, modernização e segurança 
previstos no Plano Estratégico, foi realizada 
a implantação do Sistema Solar,  um Siste-
ma de Solução Avançada em Atendimento 
de Referência, desenvolvido pela Defensoria 
Pública do Estado do Tocantins e utilizado 
com sucesso em oito estados, incluindo o 
Distrito Federal, permitindo o controle da 
atividade-fim da Defensoria, envolvendo  

TREINAMENTO do Solar no Auditório da Casa de Núcleos 
para Defensores, Servidores e Estagiários
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atendimento, gerenciamento e documentação 
dos processos. A partir de sua implantação, todo 
o atendimento da Defensoria passou a ser inte-
grado em um único sistema de gerenciamento, 
facilitando o acesso e a agilidade aos processos, 
além de permitindo a criação de um banco de 
dados para a Instituição. 

Ainda em 2019, foram realizados treinamen-
tos presenciais ministrados pelo Diretor Admi-
nistrativo da Defensoria, Ivanovick Feitosa Dias 
Pinheiro, e pelos  desenvolvedores da Coorde-
nação da Tecnologia da Informação da Institui-
ção, visando apresentar o novo Sistema, assim 
como esclarecer as dúvidas de Defensores, De-
fensoras e suas equipes. 

Em 2020 o mesmo treinamento e conti-
nuou sendo realizado por meio da Plataforma 
Zoom, com a capacitação sendo coordenada 
pela Diretoria Administrativa e Coordenação 
de Tecnologia da Informação da DPE-PI.

Iniciando 2020 com a meta de continuar bus-
cando as melhores soluções para os desafios 
administrativos enfrentados pela Defensoria em 
todo o Piauí, a Diretoria Administrativa, assim 
como os demais setores da Instituição logo teve 
que se reinventar frente a pandemia ocasionada 
pelo novo coronavírus, causador da Covid-19.

Sendo a responsável direta pela orientação 
das Coordenações, a Diretora Administrativa 

CAPACITAÇÃO do Solar de técnicos da Coordenação de Tecnolo-
gia da Informação na Defensoria do Tocantins

adotou imediatamente o 
trabalho remoto como prin-
cipal ferramenta para con-
tato com os demais seto-
res, promovendo, além dos 
contatos diários,  reuniões 
semanais com a equipe de 
coordenadores e repassando 
orientações  sobre o uso dos 
recursos financeiros, físicos, 
tecnológicos e humanos da 
Instituição, tendo sempre a 
finalidade de oferecer meios 
para que Defensoras Públi-
cas, Defensores Públicos e 
suas respectivas equipes pu-
dessem desenvolver suas atividades em formato re-
moto, resultando sempre em um atendimento eficaz 
e qualificado às pessoas assistidas, que tiveram suas 
necessidades diretamente impactadas pelo período 
pandêmico.

Foi sob a orientação da Diretoria Administrativa 
que as coordenações de Infraestrutura e Logística/

Transportes; Planejamento e Projetos; Orçamento 
e Finanças; Controle Interno de Gestão;  Licitação; 
Gestão de Pessoas; Tecnologia da Informação e Co-
municação, desempenharam suas atividades fazen-
do com que a Defensoria Pública continuasse a sua 
prestação diária de serviços à população.

O reforço à Coordenação de Tecnologia da Infor-
mação possibilitou que os demais setores pudessem 

A Defensoria Pública do Estado do Piauí manteve a  
fiscalização e manutenção constante de suas instala-
ções durante o período de trabalho remoto, ocasio-
nado pelo risco de contágio do Novo Coronavírus. 

Tendo por objetivo proporcionar um ambiente cada 
vez mais salubre ao desenvolvimento de suas ativida-
des, a Defensoria  realizou durante o período de reces-
so natalino a dedetização dos prédios onde funciona 
na capital. O trabalho foi coordenado pela Diretoria 
Administrativa da Defensoria Pública, por meio da 
Coordenação de Infraestrutura e Materiais. 

Em agosto de 2020, para que a retomada gradual 
das atividades presenciais fosse feita com segurança 
foram adquiridos e distribuídos entre os membros da 
Instituição Euipamentos de Proteção Individual (EPIs), 
como máscaras e faceshields .Também foi disponibi-
lizando álcool líquido e em gel. A higiene dos prédios 
e equipamentos de trabalho feita constantemente 
dentro das normas estabelecidas foi outra iniciativa 
coordenada pela Diretoria Administrativa. Defensores, 
servidores e estagiários receberam todas as orienta-
ções essenciais para o enfrentamento à pandemia.

AÇÕES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA NA PANDEMIA
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ter o suporte necessário para suas atividades em 
modo remoto, a aquisição, mediante licitação, da 
Plataforma Zoom foi fundamental para que ocorres-
sem reuniões setoriais, bem como audiências e aten-
dimentos aos assistidos.

Foi da Diretoria Administrativa a iniciativa de 
produção de cards específicos sobre o desempe-
nho das Defensorias Regionais e Coordenações, 
dando visibilidade ao trabalho da Instituição, bem 
como reforçando junto a população todos os ca-
nais para contato. O site da Defensoria Pública 
www.defensoria.pi.def.br, assim como suas redes 
sociais também se transformaram em ferramentas 
destinadas a essa visibilidade.

"Somos gratos à Gestão da Defensoria Pública,  

por nos ter confiado a tarefa de conduzir a Diretoria 
Administrativa. Temos procurado desenvolver um 
trabalho eficaz, ciente que compete a cada Coorde-
nação o exercício de suas funções dentro de uma 
postura voltada para a obtenção de resultados cada 
vez mais satisfatórios, que levem a uma Defensoria 
forte e autônoma, buscando cada vez mais melhorar 
a sua prestação de serviços. A chegada da pandemia 
da Covid-19 foi para nós um desafio que procurar-
mos enfrentar sempre de forma proativa, adotando 
todas as ferramentas disponíveis para a realização 
do nosso trabalho, visando sempre o fortalecimento 
da Instituição e sua consequente resposta positiva às 
demandas daqueles que a ela procuram”, afirma Iva-
novick Pinheiro.

O papel da Diretoria Administrativa foi fundamen-
tal em 2020 para a retomada dos serviços presenciais 
na Defensoria Pública, o que ocorreu a partir de 10 de 
agosto de 2020, após a conclusão do Plano de Gestão 
Estratégica do Serviço Público Defensorial no Contex-
to da Pandemia da Covid-19, elaborado em conjunto 
pela Diretoria Administrativa,  Subdefensoria Pública 
Geral e Coordenação de Planejamento e Projetos.

O documento, que definiu as gestões estratégicas 
dos riscos higienicossanitários, da atividade meio e 
da atividade finalística, considerou as orientações da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da 
Saúde (MS) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), 
passando também a  adotar  o  decreto  estadual  nº 
19.040,  que  aprovou o Protocolo  Geral  de  Reco-
mendações  Higienicossanitárias, com  enfoque  ocu-
pacional  frente  à pandemia.

O Plano permitiu a retomada das atividades pre-
senciais de forma segura para todos os integrantes da 
Defensoria Pública, resguardando os integrantes do 
grupo de risco e seus familiares, assim como as pes-
soas que residiam com integrantes do referido grupo, 
que permaneceram desenvolvendo suas atividades 
em trabalho remoto.

Foram adotados, entre outras medidas de segu-
rança, escalas de trabalho diferenciadas, sistema de 
rodízio por setor, visando reduzir a proximidade entre 
os colaboradores, inclusive durante o percurso ca-
sa-trabalho em transporte público ou prestado pela 
própria Defensoria.

Em todos os prédios da Defensoria foram insta-
lados totens para álcool em gel, produto também 
distribuído em cada setor da Instituição, assim como 
face chils e máscaras, estas últimas passando a ser 

item obrigatório para acesso às dependências da De-
fensoria Pública tanto na capital como no interior do 
Estado. 

O Plano possui  diretrizes bem claras e foi elabo-
rado com o propósito de direcionar a Defensoria do 
Piauí a percorrer um caminho adequado e seguro na 
retomada da atividade presencial, além de identificar 
as diversas ações defensoriais que podem e devem 
ser realizadas, no contexto da Pandemia da Covid-19, 
por meio remoto.

Para o êxito do Plano foram observados critérios 
específicos, entre os quais:

• Redobrar o serviço de limpeza nas depen-
dências da Defensoria

• Proceder a demarcação de espaços para o 
público assistido que comparecer para o 
atendimento presencial mediante agen-
damento

• Reduzir o manuseio de papel com adoção 
preferencialmente do processamento  ele-
trônico

• Fortalecimento de todas as coordenações 
para que, por meio remoto ou presencial 
com escalas, pudessem continuar a desen-
volver suas atribuições a contento, Semp 
rejuízos para a Instituição.

UM PLANO DE GESTÃO PARA O CONTEXTO DA PANDEMIA
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PARNAÍBA E LUÍS 
CORREIA  GANHAM 
NOVAS SEDES

Em setembro de 2019 o Defen-
sor Público Geral,  Erisvaldo Mar-
ques, fez a entrega oficial da sede 
da Defensoria Pública de Luís Cor-
reia. A solenidade foi prestigiada 
por autoridades locais, servidores 
e estagiários da Defensoria Públi-
ca de Luís Correia. Os presentes 
destacaram a importância do novo 
espaço, que proporcionou melho-
res condições de trabalho e con-
forto para a população assistida.  
A solenidade contou com a presen-
ça da Diretora Regional, Dra. Karla 
Araújo de Andrade Leite e da titular 
da Defensoria de Luís Correia, Ele-
en Carla Gomes Brandão. Também 
compareceram o Gerente Regional 
de Parnaíba, Giovanni Jervis Dióge-
nes e Medeiros, também titular da 
7ª Defensoria Pública de Parnaíba  
e o titular da 2ª Defensoria Pública 
de Parnaíba, Marcos Antônio Si-
queira da Silva.

A Defensoria Pública do Estado 
do Piauí inaugurou, em 13 de feve-
reiro de 2020, a nova sede da Ins-
tituição na Comarca de Parnaíba. 
Localizado na Avenida São Sebas-
tião, 3920, no Bairro Frei Higino, o 
prédio concentra oito Defensorias 
Públicas distribuídas nas áreas de 
Família, Cível, Criminal, Execução 
Penal, Juizado, entre outras áreas 
do Direito, além do Núcleo de De-
fesa da Mulher em Situação de Vio-
lência Doméstica e Familiar e salas 
destinadas à Mediação. INAUGURAÇÃO EM LUÍS CORREIA

INAUGURAÇÃO EM PARNAÍBA

A Diretoria das Defensorias Públicas 
Regionais, que abrange 30 sedes da De-
fensoria Pública, distribuídas por todo o 
estado do Piauí, sob a gestão da Defen-
sora Pública Karla Araújo de Andrade 
Leite, diante do cenário de dissemina-
ção e evolução da pandemia provocada 
pelo novo coronavírus, buscou acom-
panhar a transição das Defensorias Re-
gionais para o trabalho remoto,  moda-
lidade adotada pela Defensoria Pública 
desde o mês de março de 2020. 

Como medidas para facilitar a nova 
modalidade de teletrabalho,foram dis-
ponibilizados números para contato 
por meio de telefones, whatsapp e en-
dereço eletrônico, visando que tanto os 
assistidos (as) como os órgãos e insti-
tuições do Sistema de Justiça, pudes-
sem contactar as Defensorias Regionais 
sem maiores transtornos.  

AUDIÊNCIAS VIRTUAIS 
DERAM AGILIDADE ÀS AÇÕES

D I R E T O R I A  R E G I O N A L
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Além disso, na parte física dos prédios nas 
Comarcas,  as salas de atendimento foram 
adaptadas para as medidas de contenção, 
evitando a aglomeração de servidores, pres-
tadores de serviços, assistidos e população de 
modo geral.

Durante o período pandêmico, os Defen-
sores Regionais participaram das lives da 
Esdepi, explicando o funcionamento da Di-
retoria e tirando dúvidas dos assistidos e do 
público em geral sobre assuntos de relevân-
cia social.

A Diretoria das Defensorias Públicas Re-
gionais, que abrange 30 sedes da Defensoria 
Pública, distribuídas por todo o estado do 
Piauí, sob a gestão da Defensora Pública Kar-
la Araújo de Andrade Leite, diante do cenário 
de disseminação e evolução da pandemia 
provocada pelo novo coronavírus, buscou 
acompanhar a transição das Defensorias Re-
gionais para o trabalho remoto,  modalida-
de adotada pela Defensoria Pública desde o 
mês de março de 2020. 

Como medidas para facilitar a nova moda-
lidade de teletrabalho,foram disponibilizados 
números para contato por meio de telefones, 
whatsapp e endereço eletrônico, visando 
que tanto os assistidos (as) como os órgãos 
e instituições do Sistema de Justiça, pudes-
sem contactar as Defensorias Regionais sem 
maiores transtornos.  

Além disso, na parte física dos prédios nas 
Comarcas,  as salas de atendimento foram 
adaptadas para as medidas de contenção, 
evitando a aglomeração de servidores, pres-
tadores de serviços, assistidos e população de 
modo geral.

Durante o período pandêmico, os Defen-
sores Regionais participaram das lives da 
Esdepi, explicando o funcionamento da Di-
retoria e tirando dúvidas dos assistidos e do 
público em geral sobre assuntos de relevân-
cia social.

A Diretoria Regional atua em demandas 
que incluem desde pendências administra-
tivas e atendimentos urgentes a Defensores 
(as) e assistidos(as), assim como em deman-

das relacionadas a problemas estruturais nos 
prédios das sedes, fornecimento de serviços e 
de produtos indispensáveis ao trabalho, den-
tre outros. 

Sobre a produtividade da Diretoria durante 
os anos de 2019 e 2020, a Defensora Pública Kar-
la Araújo de Andrade comenta: “Tivemos uma 
diminuição esperada para o cenário devido a 
pandemia e consequente adoção do modelo 
remoto de trabalho, mas nada que tenha com-
prometido o atendimento dos casos urgentes. 
A realização de audiências por videoconferên-
cia permitiu o andamento dos processos, sen-
do que as principais dificuldades enfrentadas 
foram nos dias em que havia instabilidade dos 
Sistemas, tanto PJE e THEMIS, quanto os nos-
sos internos (Solar, E-mail, etc). No que tange ao 
repasse de informações aos nossos assistidos 
contamos com o engajamento das nossas De-
fensoras Públicas, dos nossos Defensores Públi-
cos e das suas equipes em todas as Comarcas 
onde estamos instalados, também obtivemos 
êxito na retomada do atendimento presencial 
por agendamento que vem ocorrendo sem 
transtornos, observando sempre todo o proto-
colo recomendado pela OMS e demais órgãos 
da área da saúde, sempre visando garantir a se-
gurança das pessoas que assistimos como das 
nossas equipes. Na verdade, essa pandemia 
representou para nós das Defensorias Regionais 
um desafio que enfrentamos com êxito, bem 
como um aprendizado, que muito nos fortaleceu, 
contando sempre com o apoio eficaz da Gestão 
da Defensoria Pública. Importante destacar as 
reformas, ampliações e inaugurações de sedes 
da Instituição no interior do Piauí que vêm pro-
porcionando um melhor ambiente de trabalho 
e um acolhimento físico mais qualificado ainda a 
todos e todas que nos procuram”, avalia.

KARLA ANDRADE | 
Diretora das Defensorias 

Regionais
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183.171
 Ações, das quais:

42.172 
manifestações processuais

12.669 
audiências, sendo: 
5.710 audiências cíveis
6.959 audiências criminais

133 
defesas em sessões do Júri

6.666 
ações administrativas

110.843
atendimentos abrangendo 

as áreas cível e criminal

2019

95.412
 Ações, das quais:

34.334
manifestações processuais

4.651
audiências, sendo: 
1.657 audiências cíveis
1.844 audiências criminais

14 
defesas em sessões do Júri

1.921
ações administrativas

41.290
atendimentos abrangendo 

as áreas cível e criminal

2020

Nos anos de 2019 e 2020 as defensorias Re-
gionais continuaram prestando um atendimento 
qualificado que resultou em números expressivos 
especialmente em 2019 antes dos impactos da 
pandemia. 

Em 2020, com  o surgimento do novo coronaví-
rus, as Defensorias Regionais, seguindo as orienta-

ções da gestão tiveram que reformular sua forma 
de atuação, inserindo o trabalho remoto em suas 
atividades e fazendo uso dessa ferramenta para 
garantir o atendimento à população, sempre vi-
sando assegurar o respeito aos direitos individuais 
e coletivos dos piauienses, sobretudo aqueles em 
situação de vulnerabilidade social.

NÚMEROS EXPRESSIVOS NA PANDEMIA
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D I R E T O R I A S

PRIMEIRO ATENDIMENTO REGISTROU 
BONS RESULTADOS EM MEIO A PANDEMIA 

A Diretoria de Primeiro Aten-
dimento da Defensoria Pública, 
considerada a porta de entra-
da da Instituição, desenvolveu 
um trabalho eficaz nos anos de 
2019 e 2020, tendo que se ade-
quar às restrições impostas pela 
pandemia da Covid-19 em rela-
ção ao atendimento prestado 
aos assistidos e assistidas pela 
Instituição. Nesses dois anos, 
mais de 124.196 ações foram re-
alizadas, sendo 70.782 ações no 
ano de 2019 e 53.414 no ano de 
2020. Os dados constam no Re-
latório Estatístico de Atividades, 
que congrega todos os serviços 
prestados à população, através 
das Diretorias e Coordenações 
da Instituição.

NÚMEROS DE AÇÕES DO PRIMEIROS 
ATENDIMENTO EM 2019 E 2020

A mudança do atendimento presencial 
para o remoto no período mais crítico da 
pandemia foi realizada dentro do espera-
do, com a equipe se adequando ao novo 
formato e buscando dar uma resposta às 
demandas no menor intervalo de tempo 
possível. O contato com a Diretoria de Pri-
meiro Atendimento foi amplamente divul-
gado, possibilitando que a população ti-
vesse acesso a essa informação e também 
pudesse se adequar à nova realidade. 
Desde o início do período pandêmico a 
Diretoria recebe cerca de 200 mensagens 
diárias e tem conseguido um retorno, de-
vido a crescente demanda, no prazo de 
até 48 horas. 

Mesmo com a retomada dos atendi-
mentos presenciais na Instituição, a Dire-
toria continuou desenvolvendo preferen-
cialmente os atendimentos remotos por 
questões de segurança tanto para os as-
sistidos como para os servidores, devido a 
persistência da pandemia.

Ainda durante o período de maior iso-
lamento social a Diretoria de Primeiro 
Atendimento continuou desempenhando 
relevante papel no apoio à população em 
situação de rua de Teresina, somente em 
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maio de 2020, no que concerne à assistên-
cia jurídica, 35 pessoas  em situação de rua 
foram atendidas e tiveram os encaminha-
mentos cabíveis no sentido da obtenção de 
documentos como registros de nascimen-
to e segunda via de registro de identidade.

PESQUISA DE ATENDIMENTO
Pesquisa realizada pela Diretoria de Pri-

meiro Atendimento com seu público-alvo, 
por meio da ferramenta Google Forms, de-
monstrou que entre entrevistados, mais 
de 75% usaria novamente o atendimento 
remoto, mais de 80% sentiram segurança 
no atendimento; e mais de 70% avaliaram 
como excelente o atendimento. 

AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO 
REMOTO NA PANDEMIA

 A Defensora Pública Patrícia Ferreira 
Monte Feitosa, Diretora de Primeiro Aten-
dimento, ressalta os bons números alcan-
çados. “Embora o trabalho da Diretoria de 
Primeiro Atendimento tenha passado de 
exclusivamente presencial para preferen-
cialmente remoto e, por alguns períodos 
exclusivamente remoto, atendemos no 
contato do 99426-1053, 13.100 pessoas, 
pedindo informações, do período de ju-
lho de 2020 a julho de 2021; Além disso, 
790 pessoas responderam pesquisa re-
alizada no Google Forms, dos quais 86% 
disseram que o atendimento era ótimo 
ou bom, sendo mais de 500 qualificados 
como ótimo; e 89% afirmaram que pre-
feriam ser atendidos da forma remota do 
que pelo atendimento presencial! Mais de 
90% usaram o próprio smartphone para 
agendar o contato e prosseguir com todo 
seu atendimento! Portanto, entendo que, 
no primeiro Atendimento, prestamos um 
serviço remoto de excelência, não cau-
sando prejuízos ao acesso ao serviço ou à 
justiça”.

Se analisados de forma isolada, os da-
dos superam os números registrados no 
ano de 2018 em todo o Estado, quando 
a Defensoria Pública do Estado do Piauí 
registrou 32.027 atendimentos somen-
te na Diretoria de Primeiro Atendimento. 
Os resultados registrados mesmo com as 
dificuldades impostas pela pandemia da 
Covid-19, são reflexos das melhorias im-
plementadas para otimizar o atendimento 
remoto da Instituição.

PATRÍCIA MONTE, DIRETORA DO PRIMEIRO ATENDI-
MENTO | 35 pessoas  em situação de rua foram atendidas 
no ano de 2020

PATRÍCIA MONTE, Diretora do Primeiro Atendimento
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MERECEM DESTAQUE, EM NÚMEROS GERAIS E ENTRE 
TANTAS OUTRAS AS AÇÕES DISCRIMINADAS ABAIXO:

AÇÕES FUNDAMENTAIS PARA 
A GARANTIA DE DIREITOS

D I R E T O R I A  D O S  N Ú C L E O S  E S P E C I A L I Z A D O S

Composta pelos Núcleos Especializados  
do Consumidor; Mulher Vítima de Violência; 
Idoso e Pessoa com Deficiência; Direitos Hu-
manos; Saúde; Infância e Juventude; e Jui-
zados Especiais; a Diretoria de Núcleos da 
Defensoria Pública do Estado do Piauí tem 
se destacado no atendimento a vários se-
guimentos da população, sempre objetivan-
do garantir os direitos de seus assistidos, de 

acordo com suas demandas específicas.  
No ano de 2019, a Diretoria de Núcleos 

contabilizou, de acordo com o relatório esta-
tístico apresentado, 75.635 ações. 

Já em 2020, mesmo com a chegada da 
pandemia imposta pelo novo coronavírus 
e todas as limitações dela decorrentes, a Di-
retoria de Núcleos alcançou o patamar de 
48.108 ações.

NÚMEROS DA DIRETORIA DOS NÚCLEOS

48.108
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De tais números deve ser observado que em 2019 
ocorreu um avanço de mais de 10% em relação aos 
números de 2018. Tal crescimento se deu em gran-
de parte pelo investimento na estrutura material, 
com mais computadores e melhoria gradual nos 
recursos tecnológicos, como a internet mais efi-
ciente, implantação do Sistema Solar, como me-
nos uso de papel e menos burocracia, bem como 
pelo trabalho incansável e abnegado das equipes 
compostas por Defensoras Públicas, Defensores 
Públicos, seus assessores(as) e estagiários(as).

O mesmo desempenho gradual também estava 
acontecendo em 2020 até março, quando iniciada 
a pandemia da Covid-19. Os Núcleos, como os de-
mais setores da Instituição, tiveram então que se 
adaptar e se reinventar dentro do trabalho remoto, 
contudo, apesar dessa necessidade de adaptação 
e dos desafios, as ações não pararam de avançar.

Foi dobrado o número de ações coletivas em 
relação ao ano anterior, antes pandemia, saltando 
de 05 para 10 ações coletivas, que foram de suma 
importância para a população, tais como:

Além das ações judiciais, foram feiras várias re-
comendações de âmbito coletivo, que também 
trouxeram benefícios a toda sociedade, tais como:
• Recomendação para a empresa de Águas 

de Teresina se abster de corte do forneci-
mento do serviço durante a pandemia; 

• Recomendação a FMS para não deixassem 
de vacinar nenhum idoso que compareça 
ao local de vacinação da Covid-19 por meio 

de transporte diverso de um veículo auto-
motor; 

• Recomendação aos planos de saúde para 
a não interrupção de contratos de planos 
de saúde no âmbito do estado do Piauí 
enquanto durar a situação de emergên-
cia em saúde pública, principalmente, 
de pessoas inseridas em grupo de risco 
quanto ao COVID-19.

AVANÇO NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS COLETIVAS
Os Núcleos também avançaram no atendimento de 

demandas coletivas, aproximando-se mais da comu-
nidade, como por exemplo no acompanhamento das 
ações do Parque Lagoas do Norte e do Parque Rodoviá-
rio, vistorias no Centro de Internação para Adolescentes.

“Diante da permanência do período pandêmico, os 
Núcleos Especializados, juntamente com outros Órgãos e 
Poderes, como Tribunal de Justiça, tiveram que se adap-
tar à nova realidade e atualmente ocorrem diariamente 
audiências judiciais em todas e varas e Juizados Espe-
ciais, inclusive em Centros de Internação, de maneira re-
mota, e com sucesso cada vez maior neste tipo de ação, 
de forma a garantir a razoável duração do processo. Des-
sa forma, a despeito do cenário pandêmico e suas limita-
ções inerentes, salta aos olhos os avanços da no âmbito 
dos Núcleos Especializados em vários aspectos, como os 
explicitados, sendo também mister que apresentemos os 
números da Diretoria de Núcleos, como Órgão da Admi-
nistração, que diuturnamente trabalha para que os Nú-
cleos Especializados possam exercer seu papel”, afirma 
o Diretor de Núcleos Especializados, Defensor Público, 
Alessandro Andrade Spíndola. 

ALESSANDRO 
SPÍNDOLA, 
Diretor dos Núcleos 
Especializados
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 No que se refere à atuação do Núcleo junto aso 
órgãos da administração pública estadual e muni-
cipal, ao longo do ano foram expedidas Recomen-
dações e Ofícios com o fim de que fosse adotadas 
medidas administrativas com o fim de salvaguar-
dar e efetivar o gozo do direito à saúde. Dentre es-
ses expedientes destacamos:

• Ofício nº 023/2020, encaminhado ao Secre-
tário de Saúde do Estado do Piauí e a Funda-
ção Municipal de Saúde de Teresina, requisi-
tando informações e providências no que se 
refere ao atendimento de mulheres gestante 
e parturientes na rede de saúde pública; 

• Ofício nº 017/2021, encaminhado ao Se-
cretário de Saúde do Estado do Piauí, requi-
sitando informações acerca do atendimento 

à saúde das pessoas privadas de liberdade 
durante a pandemia por COVID-19, bem 
como ações que estão sendo adotadas para 
garantir o acesso à vacinação no Sistema 
Prisional e no Sistema Socioeducativo.

• Quanto à atuação extrajudicial junto às 
operadoras de planos privados de assistên-
cia à saúde, destacamos a Recomendação 
nº 004/2020, a qual foi encaminhada a to-
das as operadora com atuação no Estado 
do Piauí, requerendo que fosse disponibili-
zado aos beneficiários dos planos de saúde 
canais de atendimento acessíveis, específi-
cos e exclusivos aos usuários para consultas 
e eventuais testes diagnósticos para infec-
ção pelo Novo Coronavírus. 

NÚCLEO DA SAÚDE
Desde que surgiu a emergência em saúde 

pública causada pela Pandemia, um sinal 
de alerta começou a ecoar sobre a equipe 
que atua no Núcleo Especializado da Saúde 
da Defensoria Pública. Foram necessárias 
muitas adaptações na forma do atendimen-
to realizado no Núcleo, tendo em vista o ne-
cessário distanciamento social que a Pande-
mia impôs a todos, e considerando também 
as múltiplas vulnerabilidades vividas pelos 
usuários dos serviços do Núcleo, dentre as 
quais as dificuldades de acesso aos meios 
de comunicação digitais. 

Contudo, mesmo frente às novas situa-
ções que surgiam, o cuidado e a diligência 
não foram esquecidos em nenhum mo-
mento quando do trato com aqueles que 
nos procuravam, sendo sempre buscada a 
melhor forma de atender a demanda e ver 
o direito do usuário efetivamente garantido. 
Os números de telefone, os endereços de 
correio eletrônico e os aplicativos de men-
sagem estiveram sempre a disposição dos 
cidadãos, sendo as demandas atendidas no 
mesmo dia em que chegavam ou, no mais 
tardar, no dia seguinte.

D I R E T O R I A  D E  N Ú C L E O S
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O Núcleo do Idoso da Defensoria Públi-
ca, assim como outros Núcleos e setores da 
Instituição,  teve que se reinventar durante a 
Pandemia devido a adoção do atendimento 
remoto. No início, tivemos dificuldades para 
nos adaptar a essa nova sistemática de tra-
balho, assim como os idosos enfrentaram, 
além da dificuldade, resistência por conta 
do pouco acesso às tecnologias e devido a 
essa falta da facilidade, acabaram precisan-
do mais ainda da ajuda dos familiares. 

O Núcleo continua na sua atuação de 
demandas individuais e teve uma atuação, 
de certa forma, mais destacada nas ações 
coletivas. Seja em relação ao transporte, 
inicialmente suspenso por conta dos decre-
tos da Prefeitura Municipal, que suspendeu 
a gratuidade para o idoso, além de reduzir a 
quantidade do transporte destinado às pes-
soas com deficiência. 

O Núcleo ingressou com ação civil pú-
blica, conseguimos a liminar, a sentença 
foi procedente. Porém ela foi procedente 
na sua totalidade para o idoso, mas não 
em relação à pessoa com deficiência. Daí, 
ingressamos com recurso de apelação, 
que hoje está no TJ, em grau de recurso.  
Ingressamos com ação civil pública em 
atuação conjunta com o Ministério Público 
e aí destaco que na pandemia, o Núcleo 
teve uma relevante atuação conjuntamen-
te ao Ministério Público, à 28ª Promotoria 
de Justiça, atuando junto aos abrigos, em 
relação à destinação de espaço para que 
idosos em situação de vulnerabilidade, 
idosos abrigados ou idosos moradores de 
rua pudessem ter um local digno, com con-

dições humanas, para serem acolhidos 
na pandemia, para aqueles que tives-

sem testado positivo para a Covid-19.  
Tivemos outras ações coletivas, em 
relação a abrigos, mas não relacio-
nado diretamente com o assunto 
pandemia. 

E assim o Núcleo vai seguindo 
sua missão, de conceder assistên-
cia jurídica aos vulneráveis, aos hi-
pervulneráveis. Sejam eles idosos 
ou pessoas com deficiência.

PROTEÇÃO E 
DEFESA AO IDOSO E 
DE DEFESA À PESSOA 
COM DEFICÊNCIA

D I R E T O R I A  D E  N Ú C L E O S

SARA MELO E SARA MIRANDA | Defensoras Públicas do Idoso e da Pessoa com Deficiência



66 67

Relatório de Gestão  2019 - 2020

NÚCLEO CÍVEL DE DEFESA DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

D I R E T O R I A  D E  N Ú C L E O S

O Núcleo Cível de Defesa da Criança e Ado-
lescente da Defensoria Pública do Piauí (Nuci-
deca) esteve empenhado nos anos de 2019 e 
2020 em prestar um atendimento qualificado 
aos assistidos que procuraram a Instituição, ga-
rantindo o acesso à Justiça e os direitos desse 
público específico. Na área cível de atendimen-
to à criança e ao adolescente, a Instituição con-
ta com duas Defensorias, sendo estas a 1ª e a 
2ª Defensoria Pública da Infância e Juventude.

No ano de 2019 as atuações do Nucideca 
ocorreram de forma célere objetivando um re-
torno eficaz aos assistidos em suas demandas, 
com o envolvimento eficaz de toda a equipe. 
Especificamente durante o ano de 2020, quan-
do iniciou a pandemia ocasionada pelo novo 
coronavírus, o Nucideca continuou desempe-
nhando suas funções, tendo para isso se adap-
tado ao formato remoto.

Em 2020 o Nucideca promoveu o Curso Pre-
paratório de Habilitação dos Pretendentes à 
Adoção, assim como o Encontro de Alinhamen-
to, com toda a Rede de Proteção de Teresina. 
As Defensoras titulares do Núcleo participaram 
de eventos e atividades extra audiência, bem 
como de palestras de Webinário, promovidas 
pelos integrantes da Rede de Proteção e Defesa 
da Criança e do Adolescente. 

A rotina de trabalho foi mantida, com aten-
dimentos virtuais e pelas redes sociais, realiza-

ção de audiências semanalmente de segundas às 
quintas-feiras, tudo no formato online. A comuni-
cação com os Conselhos Tutelares e Casas de Ins-
tituição foi estreitada por conta do meio virtual, 
possibilitando a troca de e-mails e a realização de 
entrevistas on-line. 

“A nossa atuação  junto 
ao Núcleo Cível de Defesa da 
Criança e do Adolescente, du-
rante essa pandemia, pratica-
mente não sofreu alteração 
em termos de rendimento no 
trabalho. Uma vez que conti-
nuamos com nossa produção 
de petições, atendimentos via 
e-mail e via WhatsApp da mes-
ma forma, e talvez tenha tido 
até mesmo um crescimento,  
por ter facilitado de uma certa 
forma o acesso aos assistidos 
em geral, bem como as audiências junto à Pri-
meira Vara da Infância e Juventude não tiveram 
solução de continuidade, já que a Juíza titular 
daquela Vara continuou realizando as audiên-
cias por meio virtual, assim que foi regulamen-
tado via provimento do Tribunal de Justiça do 
Estado do Piauí. Dessa forma, destaco como 
bastante exitosa a atuação no Nucideca, duran-
te essa pandemia, no sentido de que não houve 
solução de continuidade das nossas atividades”, 
afirma a titular da 1ª Defensoria da Infância e Ju-
ventude, Defensora Pública Daniela Neves Bona.

A titular da 2ª Defensoria da Infância e Juven-
tude, Defensora Pública Karla Cibele Teles de Mes-
quita Andrade, considera positivo o balanço das 
ações do Nucideca durante o período pandêmico. 
“O Nucideca continuou com os mesmos atendi-
mentos, em relação a todos os tipos de ação, que 
foram até mais facilitados para as partes pelo aces-
so ao Whatsapp, possibilitando vários atendimen-
tos ao dia. Conseguimos e temos dado continuida-

de a todos os tipos de ação. Também participamos 
de cursos preparatórios para adoção e do Mutirão de 
Adoção por meio virtual. Todas as nossas audiências 
são virtuais e conseguimos avançar no sentido de ter 
mais reuniões com a Rede de Proteção. Então o nos-
so balanço foi positivo. Nada foi impossibilitado. Os 
nossos assistidos continuaram tendo atendimento, 
e os processos, muitos deles nós conseguimos ace-
lerar, por conta de um estreitamento com relação à 
Vara. Como não precisávamos nos deslocar, o acesso 
passou a ser mais rápido”.

DANIELA BONA E KARLA CIBELE, Defensoras do 
Nucideca
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A Defensoria Pública tem atuado 
de forma pontual e eficaz junto aos 
menores em conflito com a lei que 
se encontram internos nas Unida-
des de ressocialização de Teresina, 
por meio da 3ª e da 4ª Defensoria 
Pública da Infância e Juventude. 
Nos anos de 2019 e 2020 essa atu-
ação foi fundamental para evitar o 
agravamento de crises, buscando 
sempre a melhor forma de propor-
cionar um ambiente adequado aos 
internos, bem como aos agentes 
socioeducadores.

Entre as ações desenvolvidas no 
ano de 2019, a Defensoria realizou 
inspeção no Centro Educacional 
Masculino (CEM), tendo por objetivo 
observar as condições de interna-
ção, detectar possíveis  adversida-
des e buscar assegurar os direitos 
dos menores que se encontravam à 
época no referido espaço, na opor-
tunidade foram constatados proble-
mas como superlotação, além de es-
trutura física e de materiais precária, 
como falta de colchões, iluminação 
e ventilação adequadas.  Foi consta-
tada ainda a presença de mofo, água 
acumulada, infiltrações e esgotos a 
céu aberto, o que colocava em risco 
a saúde dos internos. A inspeção re-
sultou em um relatório que foi enca-
minhado aos setores competentes 
na busca por soluções.

O Defensor Público Afonso Lima 
da Cruz Júnior, que é titular da 4ª 
Defensoria da Infância e Juventude 
e atua em substituição na 3ª Defen-
soria da Infância e Juventude, de-
tectou ainda, em conjunto com sua 
equipe, a inexistência de aulas regu-
lares, de material didático e cursos 
profissionalizantes, fazendo com 
que a ociosidade fosse uma realida-
de no espaço. Segundo o relatório 
da Defensoria, no CEM, embora  exis-
tissem sala de leitura, padaria e ins-
trumentos musicais, todos estavam 
em desuso. Também não foi consta-
tada situação adequada de lazer.

Também em 2019 a Defenso-
ria promoveu atividades de lazer a 
adolescentes em conflito com a lei 
no CEM. “O nosso papel como De-
fensor Público não é só fazer a parte 
processual. Nós funcionamos tam-
bém como agente de transforma-
ção, tentando de todas as formas 
reinserir esses adolescentes em 
conflito com a lei no meio social, 
buscando atividades externas e 
também tirar aquele rótulo da uni-
dade prisional, como um depósito 
de preso. Esse é o nosso papel, bus-
car através das políticas públicas, 
através de parcerias público priva-
das, atividades para eles realizarem 
na unidade”, disse o Defensor Afonso 
Júnior, à época. 

Nesse ano foi realizado um diálogo interinstitu-
cional com o Ministério Público do Trabalho-MPT, 
especialmente com a Coordenadoria Nacional de 
Combate à Exploração do Trabalho da Criança e 
Adolescente, oportunidade em que foram soli-
citadas orientações quanto à possibilidade de 
realizar atividades laborais com adolescentes e 
jovens em cumprimento de medida socioeduca-
tiva, em consonância às diretrizes trabalhistas e 
sem infringir direitos fundamentais da criança, do 
adolescente e do jovem. 

Em resposta, o MPT propôs, ainda 
em fase de discussão, a aplicação da 
aprendizagem constante no art. 428 e 
ss. da Consolidação das Leis Trabalhis-
tas - CLT, em conjunto com o Decreto 
nº 9.579/2018, como meio de efetivar 
a execução dessas atividades laborais 
através de vínculo realizado pelo termo 
de ajuste de conduta com pessoas jurídi-
cas empregadoras dispostas a participar 
o programa, sempre priorizando o foco 
cognitivo e menos mercadológico. 

Por esse motivo, foi enviado Ofício para 
a Secretaria de Estado da Educação do 
Estado do Piauí, com fim de reiterar o re-
querimento, já previamente realizado em 
setembro de 2019, de informações sobre a 
possibilidade de encaixe dos adolescentes 
em cumprimento de medida socioeducativa 
em cursos técnicos profissionalizantes oferta-
dos pela Seduc. Complementando o requeri-
mento, foram encaminhados ofícios ao Presi-
dente da Federação das Indústrias do Estado do 
Piauí-FIEPI, bem como ao Presidente da Federa-
ção do Comércio no Piauí- Fecomércio, com fim 
de perquirir possibilidade de apoio no forneci-
mento de cursos técnicos profissionalizantes a 
esses adolescentes. 

ATUAÇÃO PRECISA 
JUNTO AOS MENORES 
EM CONFLITO COM A LEI

D E F E N S O R I A  D A  I N F Â N C I A  E  J U V E N T U D E / C O N F L I T O  C O M  A  L E I
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No início do período pandêmico a Defen-
soria conseguiu decisão favorável à liberação 
dos adolescentes que se encontravam em re-
gime de semiliberdade para cumprimento das 
medidas em regime de liberdade assistida, 
visando resguardar esses adolescentes, suas 
famílias e os socioeducadores dos riscos de 
contágio pelo novo coronavírus.

Apesar das restrições impostas e adotan-
do todas as medidas higienicossanitárias 
de segurança, a  Defensoria Pública reali-
zou de janeiro à primeira semana de mar-
ço 96 atendimentos presenciais seguros 
junto aos internos do Centro Educacional 
Masculino (CEM), em Teresina. De agosto a 
dezembro foram 157 atendimentos presen-
ciais junto a internos do CEM e CEF – Centro 
Educacional Feminino. 

Em julho de 2020, durante um dos períodos 
de agravamento da pandemia, a Defensoria 
concluiu os atendimentos, por meio de video-
chamada, de todos os menores assistidos pela 
Instituição que se encontravam institucionali-
zados no Centro Educacional Masculino (CEM), 
oportunidade em que os adolescentes foram 
devidamente informados sobre o andamento 

de seus respectivos processos e a situação em 
que se encontram na Unidade Socioeducativa.

Outras ações  - Em conjunto com o Nú-
cleo de Direitos Humanos e Tutelas Coletivas, 
no ano de 2020, acompanhou inspeção rea-
lizada pela Diretoria das Unidades de Aten-
dimento Socioeducativa da Sasc no Centro 
Educacional Masculino (CEM),  em razão de 
possível rebelião/motim por ocasião do re-
cesso de final de ano. A participação da Defen-
soria Pública teve por objetivo garantir a inte-
gridade física e os direitos fundamentais dos 
jovens em cumprimento de medida socioedu-
cativa, além de mitigar tensões a partir do di-
álogo realizado com os internos e orientações 
dadas aos militares e agentes socioeducativos 
responsáveis pela vistoria.

Também importante mencionar, o acom-
panhamento das atividades de maneira subsi-
diária, mas não menos importante, na 1ª Vara 
da Infância e Juventude (cível), tanto na rea-
lização de atendimentos, peticionamentos e 
participação em audiências.

O Defensor Público Afonso Júnior vê como 
um crescimento a atuação da Defensoria na 

2020 – O ANO DA PANDEMIA

área da infância e adolescência em confli-
to com a lei acredita que a modalidade vir-
tual para atendimento no âmbito da De-
fensoria Pública é algo que irá transcender 
o período pandêmico. 

“Em questões processuais, é necessá-
rio expor a atuação quanto aos pedidos 
de liberdade e progressão de medida so-
cioeducativa, de casos sui generis, como 
por exemplo, a progressão para meio 
aberto de todos os adolescentes da Se-
miliberdade, possibilitando a reforma (em 
andamento) da referida Unidade; dimi-
nuição do efetivo do Centro Educacional 
Masculino e Centro Educacional Feminino 
com o fito de evitar a disseminação do ví-
rus; além de outros casos, como situação 
gravídica, situações de transtornos psico-
lógicos, dentre outros. No caso do aten-
dimento remoto, é um trabalho que es-
tenderemos ao futuro, uma vez que esse 
atendimento por meio de videochamada 
pode ser realizado diariamente, facilitan-
do o acesso ao menor e inclusive contri-
buindo para diminuir rebeliões e outros 
incidentes”, ressalta.

AFONSO JR., 
Defensor Titular 
da 4ª Defensoria 
Pública da 
Infância e 
juventude

DEFENSOR AFONSO JR.  
Em atendimento no Centro Educacional 
Masculino (CEM)
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Experimentamos no início da pan-
demia uma angústia muito grande pela 
sensação de distanciamento, entre a Ins-
tituição e as usuárias do serviço. Até pela 
própria matéria que o Núcleo é especiali-
zado. Pelo trabalho que desenvolvemos, 
no qual é importante o acolhimento, a 
escuta da mulher. 

Tivemos essa preocupação inclusive 
pelo aumento da violência em face do 
isolamento.  Mas, na medida do possível, 
tentamos diminuir esse distanciamento, 
envolvendo a equipe toda, procurando 
prestar, dentro das limitações, o melhor 
serviço, o melhor atendimento possível, 
sempre que necessário, com a interven-
ção das nossas assistentes sociais. 

Houve também uma maior aproximação 
entre os integrantes da rede de atendimen-
to, do Centro de Referência, Casa Abrigo,  
procurando sempre articular as ações em 
favor das mulheres. Houve o grande ganho 
que foi a “Patrulha Maria da Penha” nesse 
período, que vem fazendo o monitoramento 
das medidas protetivas.  

O nosso grande desafio tem sido diminuir 
esse distanciamento imposto pela pande-
mia e pelo isolamento social e, dentro das li-
mitações, prestar um serviço de atendimen-
to de qualidade, uma acolhida diferenciada, 
para que a mulher não se sinta ainda mais 
sozinha nesse momento.

LIA MEDEIROS DO CARMO IVO, Coorde-
nadora do Núcleo de Defesa da Mulher. Víti-
ma de Violência Doméstica e Familiar.

DEFESA DA MULHER  EM SITUAÇÃO 
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

D I R E T O R I A  D E  N Ú C L E O S

LIA MEDEI ROS DO 
CARMO IVO 
Coordenadora 
do Núcleo de 
Defesa da Mulher 
em Situação de 
Violência Doméstica 
e Familiar
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“No tocante à atuação do Núcleo, em 2020, 
em tempos de pandemia, é importante ressal-
tar inicialmente uma certa dificuldade na me-
diação tecnológica, no contato direto com o 
assistido, e no encaminhamento das deman-
das. Superados esses entraves, o Núcleo atuou 
tanto de forma remota como presencialmen-
te. De forma remota, realizando atendimentos 
aos assistidos, atendimentos corretivos, parti-
cipando de reuniões em Conselhos, Comitês, 
reuniões específicas e temáticas, realizando o 
ingresso de ações judiciais e acompanhamen-
tos de processos. 

De forma presencial, apesar do distancia-
mento, em alguns casos específicos, o Núcleo 
de Direitos Humanos participou efetivamente, 
tanto de inspeções judiciais, inspeções em Uni-
dades Penitenciárias, trabalho realizado junta-
mente com a Coordenação de Execução Penal, 
realizou inspeções adicionais aos espaços de 
acolhimento do povo Warau, espaço de acolhi-
mento de pessoas em situação de rua. 

DIREITOS HUMANOS 
E TUTELAS COLETIVAS

E reuniões de mediação especial de 
conflitos fundiários, com ocupantes, a 
polícia, e autores dessas ações. O Núcleo 
participou de audiências judiciais desses 
processos, em especial processos cole-
tivos de pessoas vulneráveis na questão 
de reintegração de posse e outros confli-
tos fundiário, realizando a defesa judicial, 
impetrando recursos, apresentando con-
testações, fazendo a mediação e acom-
panhamento juntamente  com a Coorde-
nadoria de Gerenciamento de Crise da 
Polícia Militar.

Presencialmente, adotando todas as 
medidas higienicossanitárias,  o Núcleo 
teve importante papel na celebração, da 
Defensoria Pública com o Centro de Re-
ferência LGBTQia,  de termos de contrato 
de união estável homoafetiva, orientando 
o casal homoafetivo sobre seus direitos e 
reafirmando o seu direito fundamental de 
todas e todos.

No seu papel de órgão que presta au-
xílio, que presta informações, que presta 
uma assessoria jurídica, o Núcleo foi pro-
curado por diversos movimentos sociais. 
As demandas, em caso da impossibili-
dade de encaminhamento formal, numa 
ação judicial, foram devidamente discuti-
das com os respectivos grupos”.

D I R E T O R I A  D E  N Ú C L E O S

IGO CASTELO BRANCO SAMPAIO
Defensor de Diretos Humanos esteve nas locais  destinados à 
moradores de rua pela Prefeitura, durante  a Pandemia
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CONSUMIDOR

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Ação Civil Pública em 
face da Equatorial Ener-
gia para que a mesma 
além de não proceder a 
corte de energia, res-
tabeleça a energia de 
pessoas que já estavam 
com a energia cortada, 
cuja liminar fora deferi-
da pela 2ª Vara Civel da 
Capital.

Durante a pandemia, o Nú-
cleo de Defesa do Consumidor, 
por todos os seus Defensores, 
servidores e estagiários, tra-
balhou constantemente para 
salvaguardar os direitos dos 
consumidores, em especial, os 
mais vulneráveis. 

Foram expedidas recomen-
dações aos planos de saúde, 
às concessionárias dos ser-
viços de abastecimento de 
água e energia elétrica, sen-
do ajuizada ação civil públi-
ca em face da concessionária 
de energia elétrica, além da 
participação dos defensores 
públicos em audiências pú-
blicas junto ao Procon e Alepi, 
acerca da prestação do serviço 
educacional, dentre diversas 
outras atividades.

RECOMENDAÇÕES

D I R E T O R I A  D E  N Ú C L E O S

Observou-se um aumento no número de 
atendimentos com solicitações de negocia-
ções de débitos em virtude da crise financeira 
acarretada pelas medidas de combate à pan-
demia da Covid-19, tendo o Núcleo de Defesa 
do Consumidor buscado intermediar essa ne-
gociação, notificando as empresas em busca 
das melhores soluções ao consumidor. 

Também foi observado um aumento de 
demandas relacionadas ao comércio eletrô-
nico, tendo em vista o aumento desta forma 
de consumo em razão de sua praticidade, 
mas que exige uma atenção redobrada do 
consumidor para não cair em armadilhas e 
ter seus direitos violados.

ANGELA MARTINS SOARES BARROS 
Coordenadora do Núcleo de Defesa do 
Consumidor
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2020: O ANO 
DAS LIVES

Em 2020, as lives da Esdepi 
proporcionaram bem mais que 
conhecimento utilizando o Ins-
tagram da Defensoria Pública. 
As transmissões aproximaram o 
público da Instituição durante o 
período de isolamento, levando 
esclarecimentos sobre assuntos 
relevantes, com  temática varia-
das, bem além da área de atua-
ção da Defensoria. Defensoras e 
Defensores Públicos participa-
ram ativamente, somando co-
nhecimento com convidados de 
outros estados, o que tornou a 
experiência promovida pela Es-
depi ainda mais enriquecedora. 

Ao todo, foram produzidas 
três lives durante cada semana. 
Todas comandadas por Defen-
soras e Defensores Públicos, 
sendo estas: Live Bem Leve - 
com temas sobre bem-estar; 
Assunto da Semana - para re-
percutir temáticas abordadas 
nacionalmente e a Live da Es-
depi – abordando temas no 
âmbito da Defensoria Pública. 
O saldo das ações foi mais que 
positivos, com público sempre 
acima do esperado.

 

Em 2020 foram realizadas cinco lives 
extras, fora do formato programado, 
a partir do mês de junho.

Cada live realizada 
pela Esdepi recebeu, 
em média, 500 visua-
lizações.As lives foram exibidas às 

segundas, quartas e quintas, 
no horário das 16  horas no 

Instagram @defensoria.

2020

EXIBIÇÃO

PÚBLICO

E S D E P I

Tendo a finalidade de promover educação em 
direito em várias áreas, bem como a elevação 
dos serviços prestados pela Defensoria Pública, 
a Escola Superior da Defensoria Pública (Esdepi), 
realiza todos os anos uma programação rica em 
palestras e eventos.

Em 2019,  a Escola, que tem como Diretora a 
Defensora Pública Andrea Melo de Carvalho, deu 
seguimento a diversas ações visando o aperfeiço-
amento e aprimoramento pessoal, profissional, 
intelectual e cultural dos servidores, estagiários, 
Defensores Públicos, Defensoras Públicas e de-
mais membros da Instituição, de acordo com as 
especificidades de cada tema abordado. 

Já em 2020, um ano atípico no qual o contato e 
as aglomerações não eram apropriados por medi-
das de segurança devido a pandemia ocasionada 
pela Covid-19, a Escola Superior teve suspensas 
as atividades presenciais e inaugurou uma nova 
página ao inserir, entre os seus mecanismos de 
formação e aprendizado, as plataformas digitais. 
Instagram, Youtube, Facebook e Zoom passaram a 
ser os espaços de transmissão de saber da Escola, 
que prosseguiu levando conhecimento, por meio 
de palestras, cursos e seminários, além de ser par-
ceira em diversas ações desenvolvidas por outros 
setores da Instituição no modelo online. 

ANDREA MELO DE 
CARVALHO, Diretora da 
Esdepi

NOVOS RECURSOS
 PARA A EDUCAÇÃO 

EM DIREITOS
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JANEIRO

Em janeiro tornou pública a relação de inscritos 
para a primeira opção para curso online de capa-
citação em Direito Processual Penal (CPP) e em 
Direito Processual Civil (CPC).

Divulgação do resultado final do XVIII Teste Sele-
tivo para Estagiários de Direito da Defensoria 
Pública,  para o estágio estudantes do curso de 
Bacharelado em Direito.

Palestra “Sua Mente, Sua Identidade” proferida 
pela emotional trainer Francisca Arruda Cezar.

Curso “Noções Básicas sobre Execução Penal”, 
ministrado pela Defensora Pública Irani Albu-
querque Brito e destinado a membros do Conse-
lho da Comunidade de Teresina e da Pastoral Car-
cerária, bem como a estagiários e colaboradores 
da DPE-PI.

A Semana Nacional da Defensoria Pública teve 
como  tema “Defensoria Pública e os Direitos 
das Mulheres: Em Defesa Delas”. A programa-
ção acadêmica contou com dois dias de pales-
tras que aconteceram nos auditórios da Casa de 
Núcleos da Defensoria Pública e no Fórum Elei-
toral do tribunal regional Eleitoral do Piauí.

MARÇO

JUNHO

AGOSTO

JULHO

ABRIL

MAIO

“Família LGBTI e Sua Proteção Jurídica na Vi-
são da Defensoria Pública” teve por objetivo 
prestar esclarecimentos sobre as ações que po-
dem ser realizadas no âmbito da Defensoria Pú-
blica, especialmente no que concerne ao Direito 
de Família.

"Capacitação na Oficina de Pais e Filhos” apre-
sentou o Projeto para Defensores, colaboradores 
e profissionais que atuam na área, sobre as ações 
que podem ser realizadas no âmbito da Instiui-
ção, especialmente no que concerne ao Direito 
de Família. 

Entre as inúmeras atividades desenvolvidas 
no mês, destacamos as comemorações dos 
“15 Anos de Atuação do Núcleo de Defesa da 
Mulher em Situação de Violência Doméstica 
e Familiar”. O evento contou com a apresen-
tação do cordelista Sebastião Félix de Oliveira 
Jucá, o Tião Simpatia, autor da “Lei Maria da 
Penha em Cordel”. Em seguida aconteceram os 
painéis “Experiências de Atuação da Defensoria 
na Defesa da Mulher”, sob responsabilidade da 
Defensora Pública do Estado de Sergipe, Riches-
my Libório Santa Rosa e “Atuação Estratégica do 
NUDEM de São Paulo na Defesa da Mulher”, con-
duzido pela Defensora Pública do Estado de São 
Paulo, Nálida Coêlho Monte.

2019 SETEMBRO

Palestra “Valorização da Vida e Prevenção ao 
Suicídio”, ministrada pela coordenadora do Cen-
tro de Valorização da Vida (CVV) e presidente do 
Grupo de Apoio Fraterno de Teresina (GAF), Ma-
ria Zélia Soares Feitosa.

Em parceira com a equipe da Comradio, realizou 
um Media Training, do qual participaram 16 
Defensoras e Defensores Públicos do Piauí. Na 
ação, os participantes receberam  orientações 
sobre a forma de se comunicar com a imprensa.

OUTUBRO

DEZEMBRO

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

"IV Ciclo de Palestras da Esdepi” deu início à 
parceria da Esdepi com a Escola Superior da De-
fensoria Pública do Estado do Maranhão, possi-
bilitando ações, como o minicurso “Atuação da 
Defensoria Pública em Relação ao Direito à Cida-
de”, ministrado pelo Defensor Público do Mara-
nhão, Ricardo Luís de Almeida Teixeira. Também 
contou com duas rodas de conversa. 

Tornou pública a abertura de inscrições para os 
Defensores Públicos interessados em concorrer 
a três bolsas integrais de estudo para o Curso de 
Especialização Lato Sensu em Direitos Huma-
nos. “Esperança Garcia”, promovido pela Facul-
dade Adelmar Rosado.

2020
Os eventos presenciais na Esdepi foram pro-
movidos no ano de 2020 somente até o início 
do mês de março, em razão do agravamento 
da pandemia da Covid-19. Ao todo, a Escola 
promoveu no referido ano 3 eventos na moda-
lidade presencial; 47 lives no Instagram da De-
fensoria e uma palestra pela plataforma Zoom.

A palestra “Direitos Humanos em Pauta”, 
deu início às atividades  do calendário acadê-
mico da Esdepi em 2020. A ministrante foi a 
Defensora Pública Karla Araújo Andrade Leite, 
Diretora das Defensorias Públicas Regionais,  
que abordou a relação entre o Programa Bolsa 
Família e Direitos Humanos.

O minicurso “As Inovações da Lei 13.964/2019 
e suas Repercussões na Atividade Defen-
sorial”, apresentado no mês de fevereiro, foi 
ministrado  pela Defensora Pública Alynne Pa-
trício de Almeida Santos, Defensora Auxiliar do 
Núcleo de Solução Consensual de Conflitos e 
Cidadania (NUSCC) e titular da 8ª Defensoria 
Pública de Família.

No início do mês de março, foi promovida a 
“Semana do Consumidor”. Evento que con-
tou com o  “Balcão de Negociações”, projeto 
desenvolvido pelo Núcleo de Defesa do Con-
sumidor (Nudecon) em parceria com a empre-
sa Equatorial
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MARÇO

ABRIL

MAIO

Devido ao sucesso do minicurso curso “As Inova-
ções da Lei 13.964/2019 e suas Repercussões 
na Atividade Defensorial”, promovido no mês 
de fevereiro, o mesmo foi reagendado  para o mês 
de março, no entanto, devido a pandemia da Co-
vid-19, a realização do evento foi comprometida,  
ocasionando o seu cancelamento.  O cancelamen-
to do minicurso é tido como um marco, dando iní-
cio a realização das atividades desenvolvidas pela 
Esdepi na modalidade 100% remota.

 A partir do mês de abril, a Esdepi deu início a 
realização dos eventos no formato totalmente 
remoto. As "lives" foram realizadas em 3 dias da 
semana, nas segundas, quartas e quintas-feiras. 
Padrão seguido até o mês de agosto.

A “Violência Doméstica Contra a Mulher no 
Isolamento”,  foi discutida em live com a Defen-
sora Pública Lia Medeiros do Carmo Ivo – Coor-
denadora do Núcleo da Mulher em Situação de 
Violência Doméstica e Familiar. A assessora  do 
Núcleo, Ligia Soares Moura, também participou 
da transmissão.

Com o advento da pandemia, uma nova reali-
dade foi apresentada para grande parte da po-
pulação - o Home Office, ou trabalho remoto, e 
para tratar sobre o assunto a Esdepi promoveu 
a live  “Home Office na Pandemia: Tarefas, 
isolamento e autocuidado”. A transmissão 
contou com a participação da psicóloga Fran-
cine Paes Landim  e da Defensora Pública Vi-
viane Pinheiro Pires Setúbal.

A última live do ano promovida pela Esdepi foi 
realizada no dia 16 de dezembro. Intitulada “Li-
teratura como Instrumento de Transforma-
ção”, sendo ministrada pela Defensora Pública 
Lívia de Oliveira Revorêdo juntamente com o De-
fensor Público Eduardo Ferreira Lopes.

A Escola Superior da Defensoria também pro-
moveu no  ano de 2020 o XX Teste Seletivo 
para Estágio Remunerado da Defensoria Pú-
blica do Estado do Piauí.  

A medida consta no Edital Nº 001/2020 e imple-
mentou  a informação que neste ano as provas 
seriam realizadas de forma virtual, por meio da 
Plataforma Google – Google Forms, como me-
dida de prevenção aos riscos de contágio pelo 
Novo Coronavírus. 

Após alterações no edital e serem sanados os 
problemas técnicos que ensejaram a anulação 
da primeira prova, foi realizada a nova aplica-
ção no dia 6 de dezembro, ocasião em que 
quase um mil candidatas e candidatas de todo 
o Piauí fizeram a prova.

2020

DEZEMBRO

Órgão auxiliar da DPE-PI, segundo consta na 
Lei Complementar Nº 196, datada de 07 de ja-
neiro de 2013, que alterou os artigos 7º, 21º e o 
anexo IV da Lei Complementar Nº 059/2005, a 
Ouvidoria-Geral  tem por finalidade garantir ao 
vulnerável assistência jurídica integral e gratui-
ta, judicial e extrajudicial, no âmbito individual 
e coletivo, estabelecendo uma ponte entre este 
e a Defensoria Pública, visando proporcionar 
interatividade e o melhor atendimento. 

O Ouvidor-Geral é escolhido pelo Conselho 
Superior da Defensoria Pública, dentre cida-
dãos de reputação ilibada, não integrantes da 
carreira, indicados em Lista Tríplice formada 
pela sociedade civil, para mandato de dois 
anos, permitida a recondução. 

Antes tendo à frente o Ouvidor-Geral Exter-
no, Nayro Victor Lemos Resende Leite, a Ouvi-
doria da Defensoria tem agora como Ouvidor-
-Geral Externo, Djan Moreira, que iniciou sua 
gestão em 15 de dezembro de 2020 e, em qua-
tro meses de atividades tem se destacado no 
sentido de buscar  uma maior interação com 
a população, bem como promovendo eventos 
com relevância significativa para os assistidos 
pela Defensoria. 

Exercendo uma série de ações, servindo 
como ponte de conexão com a sociedade ci-
vil, a Ouvidoria tem alcançando resultados 
exitosos oriundos do estabelecimento de par-
cerias com movimentos sociais, organizações 
e entidades. Os resultados alcançados são 
frutos dos esforços de diferentes órgãos da 
Defensoria Pública do Estado do Piauí, na bus-
ca incessante pela garantia ao vulnerável, de 
assistência jurídica integral e gratuita, judicial 
e extrajudicial, no âmbito individual e coletivo, 
assegurando os seus direitos humanos.

A PONTE ENTRE A 
DEFENSORIA E A POPULAÇÃO

O U V I D O R I A - G E R A L

POSSE DO NOVO OUVIDOR-EXTERNO DA DE-
FENSORIA, Djan Moreira, aconteceu em dezembro 
de 2020

O OUVIDOR NAYRO VITOR em reunião durante 
a implantação do Projeto Defensoras Populares. 
Abaixo, atuando ao lado do Defensor de Direitos 
Humanos, Igor Castelo Branco
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A AÇÃO DA DEFENSORIA JUNTO 
ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES

Compete aos Defensores Pú-
blicos e às Defensoras Públicas 
de Categoria Especial propor as 
ações de competência originária 
do Tribunal de Justiça; acompa-
nhar os recursos interpostos das 
decisões de primeira instância; 
interpor e acompanhar recursos 
perante as instâncias superiores; 
sustentar, perante  o  Tribunal  de  
Justiça  e  os  órgãos  de  instân-
cia  superior, oralmente, ou por 
memorial, as ações e os recur-
sos interpostos; realizar  defesa  

nos  processos  cíveis  e  crimi-
nais  que  tramitam  originaria-
mente  no Tribunal de Justiça e 
nos órgãos administrativos de 
instância superior.

O Defensor Público de Cate-
goria  Especial poderá atuar em  
instância diversa à de sua  cate-
goria,  em  acumulação  às  suas   
funções  originais,   mediante  de-
terminação motivada do Defen-
sor Público Geral, quando para o 
regular desempenho das ativida-
des institucionais.

C A T E G O R I A  E S P E C I A L

Órgãos de atuação da Defensoria Pública nas  
instâncias judicial e administrativa de 2º  Grau e  
superiores,  as Defensorias Públicas de Categoria 
Especial vêm desempenhando suas ações com 
afinco, visando dar celeridade aos processos de 
sua competência. Essa foi a realidade no ano de 
2019 e também em 2020 quando, mesmo no con-
texto da pandemia ocasionada pelo novo coro-
navírus e dentro de todas as restrições sanitárias 
impostas, as Defensoras Públicas e os Defensores 
Públicos de Categoria Especial continuaram a de-
sempenhar suas funções, resultado em um total 
de 16.572 ações nos dois anos.

Em 2019, foram 8.257 ações entre atendimen-
tos gerais nas áreas cível e criminal, sessões de 

mediação e conciliação com ou sem acordo, peti-
ções, recursos, audiências de conciliação e extra-
judiciais, além das sustentações orais no Tribunal 
de Justiça ou Turma Recursal.

Em 2020, ano da pandemia, foram 8.315 ações 
entre atendimentos gerais nas áreas cível e crimi-
nal, petições, recursos, audiências de conciliação, 
audiências de instrução e julgamento, sustenta-
ções oraos no Tribunal de Justiça ou Turma Re-
cursal, petições e recursos. 

A CATEGORIA ESPECIAL

2019 2020

NORMA LAVENÈRE

MYRTES FREITAS

FRANCISCO BARBOSA JOSÉ WELIGTON NELSON NERY COSTA ANA PATRÍCIA SALHA

ELIZABETH AGUIAR

OSITA MACHADO
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Projetos
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PROJETOS APROXIMAM AINDA 
MAIS A DEFENSORIA DA POPULAÇÃO

Compromisso da Gestão, 
os projetos desenvolvidos pela 
Defensoria Pública do Estado 
do Piauí têm buscado cada vez 
mais aproximar a Instituição da 
população, saindo do gabinete 
e levando atendimento e orien-
tações em direitos, assim como 
formação e empoderamento à 
diferentes públicos, de acordo 
com suas especificidades, cum-
prindo a sua missão constitu-
cional de "garantir ao vulnerável 
assistência jurídica integral e 
gratuita, judicial e extrajudicial, 
no âmbito individual e coletivo, 
assegurando os seus direitos hu-
manos".

A Ç Õ E S
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Resoluções
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RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 119:  Regulamenta os institutos da Vacância e da Recondução em casos 
em que o Defensor Público estável deseja tomar posse em cargo inacumulável com suas funções. 
Ata da Reunião da 124ª Sessão Ordinária de 31/05/19 - DIÁRIO OFICIAL Nº 123, PÁG. 38,39 DO DIA 
03/07/2019

RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 120: Altera, revoga e acrescenta dispositivos à Resolução CSDPE Nº 108, de 
22 de novembro de 2018 que regulamenta a atuação da Defensoria Pública de forma ininterrupta e 
a concessão de folgas compensatórias e altera o Parágrafo único do art. 6º da Resolução CSDPE nº 
24/2013, que institui o plantão judiciário voluntário das Defensorias Públicas da Comarca de Teresi-
na e institui as normas pertinentes ao seu cumprimento. Ata da Reunião da 126ª Sessão Ordinária de 
12/07/19 . REPUBLICADA no DOE nº 181, pág. 37, 38 e 39, de 24/09/2019, por ter saído no DOE nº 155, 
pág. 17,18 e 19, de 19/08/2019, com incorreções no original

RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 121: Altera as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” e insere uma alínea “e”, todos do 
inciso II, do art. 11, da Resolução nº 014/2011, que Organiza a Diretoria das Defensorias Públicas 
Regionais, sua direção, sede e dá outras providências. Ata da Reunião da 127ª Sessão Ordinária de 
09/08/19 . DIÁRIO OFICIAL Nº 155, PÁG. 19 DO DIA 19/08/2019

RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 122:  Altera as alíneas “a”, “d”, “e”, “f”, “g” e “h”; revoga as alíneas “b”, “c” e “i” 
do inciso VI do art. 6º da Resolução CSDPE nº 22, de 31 de outubro de 2011, que dispõe sobre a rees-
truturação da Defensoria Pública na Capital e dá outras providências. Ata da Reunião da 129ª Sessão 
Ordinária de 13/09/19. DIÁRIO OFICIAL Nº 178, PÁG. 10 E 11 DO DIA 19/09/2019

RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 123:  Acrescenta o inciso VII ao art. 8º da Resolução nº 116/2019, que trata 
do estágio remunerado no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Piauí. Ata da Reunião da 
127ª Sessão Ordinária de 09/08/19 DIÁRIO OFICIAL Nº 181, PÁG. 39 DO DIA 24/09/2019

RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 124:  Acrescenta o art. 11-A a Resolução nº 28/2014, que trata do estágio vo-
luntário no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Piauí. Ata da Reunião da 127ª Sessão Ordiná-
ria de 09/08/19 . DIÁRIO OFICIAL Nº 181, PÁG. 39 E 40 DO DIA 24/09/2019

RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 125: Regulamenta normas gerais sobre editais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Piauí. Ata da Reunião da 127ª Sessão Ordinária de 09/08/19.  DIÁRIO OFICIAL Nº 
181, PÁG. 40 DO DIA 24/09/2019

RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 126: Acrescenta a alínea “d”, inciso II, do art. 5º, da Resolução nº 22/2011, 
que dispõe sobre a reestruturação da Defensoria Pública na Capital e dá outras providências. Ata 
da Reunião da 130ª Sessão Ordinária de 27/09/19. DIÁRIO OFICIAL Nº 189, PÁG. 24 DO DIA 04/10/2019

RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 127: Dispõe sobre a substituição natural e critérios para acumulação, es-
tabelece nova redação ao parágrafo único do art. 4º, cria o § 7º do art. 5º, cria o parágrafo único nos 
arts. 6º e 7º, acrescenta os Anexo II, III e IV na Resolução CSDPE nº 022/2011 que dispõe sobre a rees-
truturação da Defensoria na Capital; Cria o art. 5º-A, revoga o art. 6º-A e a alínea “e” do inciso II do art. 
11. Acrescenta o Anexo II na Resolução CSDPE nº 014/2011, e dá outras providências. Ata da Reunião 
da 131ª Sessão Ordinária de 11/10/19. DIÁRIO OFICIAL Nº 209, PÁG. 15 À 22 DO DIA 04/11/2019

RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 128: Altera o anexo IV da Resolução CSDPE nº 26, de 24 de fevereiro de 
2012, que dispõe sobre os critérios objetivos para aferição do estado de hipossuficiência daquele 

RESOLUÇÕES APROVADAS PELO CONSELHO 
SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA
ANO DE 2019
RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 112: Altera o §1º do art. 1º; art. 3º caput e seus incisos I e II; Art. 4º e 6º da Re-
solução CSDPE nº 061/2016 para criar a categoria “contribuição profissional: servidores terceirizados, 
os contratados em regime especial de direito administrativo ou cargos comissionados, reconhecendo 
desta maneira o mérito do seu corpo funcional” passível de homenagem por Medalha de Honra ao 
Mérito da Defensoria Pública do Estado do Piauí e dá outras providências. Ata da Reunião da 117ª 
Sessão Ordinária de 11/01/19 -  DIÁRIO OFICIAL Nº 31, PÁG. 28,29 DO DIA 13/02/2019 

RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 113: Altera o §2º do art. 5º, altera os §§ 1º e 2º do art. 7º e acrescenta os §§ 
3º e 4º, ao art. 7º, da Resolução CSDPE nº 31/2012 e dá outras providências. Ata da Reunião da 
118ª Sessão Ordinária de 08/02/19 - DIÁRIO OFICIAL Nº 46, PÁG. 13 DO DIA 11/03/2019

RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 114:  Acrescenta o art. 15-A, altera a redação do art. 18 da Reso
lução CSDPE nº 108/2018 e dá outras providências. Ata da Reunião da 119ª Sessão Ordinária de 
22/02/19 - DIÁRIO OFICIAL Nº 57, PÁG. 13,14 DO DIA 26/03/2019

RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 115: Suspende a eficácia da redação do art. art. 6º, inciso VI da Resolução 
CSDPE nº 22/2011, que dispõe sobre a reestruturação da Defensoria Pública na Capital e dá outras 
providências. Ata da Reunião da 71ª Sessão Extraordinária de 22/03/19 - DIÁRIO OFICIAL Nº 57, PÁG. 
14,15 DO DIA 26/03/2019

RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 116: Regulamenta o Estágio Remunerado da Defensoria Pública do Estado 
do Piauí e revoga as Resoluções CSDPE nºs 06/2006, 24/2009, 07/2013, 22/2013, 29/2014, 52/2015, 
75/2017, 100/2018, 101/2018 e 103/2018. Ata da Reunião da 70ª Sessão Extraordinária de 15/03/19 -    
DIÁRIO OFICIAL Nº 65, PÁG. 28 À 32 DO DIA 05/04/2019

RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 117:  Altera os artigos 1º, 2º, 7º, 10, 11, caput e §2º, deste último, 12 caput e 
§1º, 13 e 14 caput e §2º da Resolução CSDPE nº 07/2007, a qual regulamenta a Avaliação Especial de 
Desempenho durante o período de Estágio Probatório dos membros ocupantes de cargos efetivos da 
carreira de Defensor Público do Estado do Piauí, no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 
e dá outras providências.Ata da Reunião da 121ª Sessão Ordinária de 12/04/19 - DIÁRIO OFICIAL Nº 76, 
PÁG. 17 À 18 DO DIA 24/04/2019

RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 118:  Dispõe sobre a lista dos agraciados a receberem a Medalha de Hon-
ra ao Mérito da Defensoria Pública, pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, no ano de 2019. 
Ata da Reunião da 73ª Sessão Extraordinária de 26/04/19 -  DIÁRIO OFICIAL Nº 89, PÁG. 21 DO DIA 
14/05/2019

C S D P E
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Art. 12. Altera o § 4º do art. 3º; o § 2º do art. 4º; o § 1º, § 2º e o caput do art. 11; Renumerar e alterar o 
§ 1º do art.11, como §3º; Revogar o § 2º, do art. 11 todos da Resolução CSDPE nº 07, de 15 de abril de 
2011, que dispõe sobre a remoção dos Defensores Públicos do Estado do Piauí. Ata da Reunião da 
133ª Sessão Ordinária de 08/11/19. REPUBLICADA no DOE nº 209, pág. 18, 19 e 20, de 09/11/2020, por 
ter saído no DOE nº 206, pág. 28 E 29, de 04/11/2020, com incorreções no original

RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 137: Altera o caput e o §2º do art. 18, da Res. CSDPE nº 108/2018, que regu-
lamenta a atuação da Defensoria Pública de forma ininterrupta e a concessão de folgas compensa-
tórias. Ata da Reunião da 143ª Sessão Ordinária de 13/11/20. DIÁRIO OFICIAL Nº 221, PÁG. 24 DO DIA 
25/11/2020

ANO DE 2021
RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 138: ispõe sobre a alteração das alíneas “a”, “b” e “c” do inciso II, do art. 7° e 
o anexo II referente às Defensorias de Piripiri, da Resolução n° 14/2011, que dispõe sobre a organiza-
ção das Defensorias Públicas Regionais. Ata da Reunião da 146ª Sessão Ordinária de 29/01/21. DIÁRIO 
OFICIAL Nº 37, PÁG. 14 DO DIA 23/02/2021

RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 139: Dispõe sobre a reserva de vagas para negros, indígenas e quilombolas 
nos concursos e seleções públicas no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Piauí para cargos de 
membros, servidores e estagiários. Ata da Reunião da 146ª Sessão Ordinária de 29/01/21.DIÁRIO 
OFICIAL Nº 37, PÁG. 14, 15 e 16 DO DIA 23/02/2021

RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 140: Cria a 13ª e a 14ª Defensorias Públicas Criminais, vinculadas à Diretoria 
Criminal, fixando as suas atribuições e forma de lotação, acrescenta as alíneas “l” e “m” ao inciso I e 
modifica o §8º do art. 5º da resolução CSDPE nº 22/2011; extingue as 7ª e 8ª Defensorias Públicas do 
Sistema Prisional e revoga as alíneas “g” e “h” do inciso III do art. 5º da resolução do CSDPE nº 22/2011 
de 31 de outubro de 2011, que dispõe sobre a reestruturação da Defensoria Pública na Capital e dá 
outras providências. 
Ata da Reunião da 148ª Sessão Ordinária de 12/03/21. DIÁRIO OFICIAL Nº 69, PÁG. 13 DO DIA 
08/04/2021

que pretende obter os serviços de assistência jurídica integral e gratuita prestados pela Defensoria 
Pública do Estado do Piauí. Ata da Reunião da 132ª Sessão Ordinária de 25/10/19. DIÁRIO OFICIAL Nº 
229, PÁG. 13 E 14 DO DIA 03/12/2019

ANO DE 2020
RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 129: Acrescenta o inciso III, ao art. 8º, da Resolução CSDPE nº 14/2011, que 
dispõe sobre a organização da Diretoria das Defensorias Públicas Regionais. Ata da Reunião da 74ª 
Sessão Extraordinária de 24/01/20. DIÁRIO OFICIAL Nº 27, PÁG. 10 DO DIA 07/02/2020.

RESOLUÇÃO  CSDPE Nº130: Acrescenta os § 1º e 2º, ao art. 46 da Resolução CSDPE Nº 108, de 22 de 
novembro de 2018. Ata da Reunião da 74ª Sessão Extraordinária de 24/01/2020. DIÁRIO OFICIAL Nº 27, 
PÁG. 10 e 11 DO DIA 07/02/2020

RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 131: Cria a 11ª e a 12ª Defensorias Públicas Criminais, vinculadas à Diretoria 
Criminal, fixando as suas atribuições e forma de lotação e acrescenta as alíneas “J” e “k” ao inciso I, do 
art. 5º e o §7º ao art. 5º do CSDPE nº 22, de 31 de outubro de 2011, que dispõe sobre a reestruturação 
da Defensoria Pública na Capital e dá outras providências. Ata da Reunião da 135ª Sessão Ordinária de 
31/01/20. DIÁRIO OFICIAL Nº 33, PÁG. 13 DO DIA 17/02/2020

RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 132: Dispõe sobre a alteração da ordem de prioridades instituída pelo Anexo 
I da Resolução CSDPE nº 014/2011. Ata da Reunião da 139ª Sessão Ordinária de 11/09/20. DIÁRIO OFI-
CIAL Nº 175, PÁG. 7 e 8 DO DIA 16/09/2020

RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 133: Altera as alíneas “a”, “f” e “h” do artigo 2º da Resolução CSDPE n. 
055/2015, de 13 de novembro de 2015 que dispõe sobre as atribuições das Defensorias Públicas Espe-
ciais e dá outras providências. Ata da Reunião da 136ª Sessão Ordinária de 14/02/20 . DIÁRIO 
OFICIAL Nº 199, PÁG. 27 DO DIA 22/10/2020

RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 134: Institui e regulamenta o Estágio Obrigatório e o Estágio Não Obrigatório 
na Defensoria Pública do Estado do Piauí; altera o caput, revoga o parágrafo único e acrescenta os 
parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º ao art. 1º; altera o caput do art. 5º; altera o parágrafo único do art. 6º; revoga 
o parágrafo único e acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao art. 8º; revoga o parágrafo único e acrescenta 
os parágrafos 1º e 2º ao art. 16; acrescenta o art. 21-A; altera o art. 23; acrescenta o art. 23-A; altera o 
caput e os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do art. 24; altera os parágrafos 1º e 2º do art. 25; revoga o parágrafo 
único e acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao art. 27; renumera o inciso IV e acrescenta o inciso V ao art. 
33; acrescenta o inciso VII ao art. 34; revoga o parágrafo único e acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao art. 
39; altera o art. 51 da Resolução CSDPE nº 116/2019; e revoga a Resolução CSDPE nº 28/2014, de 04 de 
abril de 2014. Ata da Reunião da 138ª Sessão Ordinária de 14/08/20 .  DIÁRIO OFICIAL Nº 199, PÁG. 27, 
28 e 29 DO DIA 22/10/2020

RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 135: Acrescenta o art. 17-A à Resolução CSDPE Nº 108, de 22 de novembro 
de 2018 que regulamenta a atuação da Defensoria Pública de forma ininterrupta e a concessão de 
folgas compensatórias. Ata da Reunião da 140ª Sessão Ordinária de 25/09/20. DIÁRIO OFICIAL Nº 199, 
PÁG. 29 DO DIA 22/10/2020

RESOLUÇÃO  CSDPE Nº 136: Acrescenta os incisos I e II ao § 1º do art. 3º; Os incisos I e II ao § 2º do 
art. 4º; O §5º ao art. 3º; Os incisos I, II, III, IV, V, VI, e VII ao § 1º do art.11; Acrescentar o § 4º ao art. 11; O 
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Defensoria 
em ação
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COMISSÃO DE DEFENSORES REALIZA AUDIÊN-
CIA PÚBLICA EM PIRIPIRI sobre caso da tortura 

em delegacia 

DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRA AÇÃO SOCIAL 
em praça de Floriano

ENTREGA DE MEDALHAS EM SESSÃO SOLENE 
marca comemorações pela Semana Nacional da 

Defensoria Pública

ENCERRAMENTO DA SEMANA NACIONAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA contou com palestras 

sobre Mulheres Negras e Direito das Famílias

MAIO JUNHO

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PROJE-
TOS passa por reestruturação e desenvolve primei-
ra proposta 

DIRETOR CRIMINAL DA DEFENSORIA fala sobre 
combate à tortura na FM O Dia

CORREGEDORA-GERAL LANÇA A CAMPANHA 
CORTESIA GERA CORTESIA no Primeiro Atendi-
mento e Defensoria do Tribunal do Júri

DEFENSORIA PÚBLICA firma parceria com o Gru-
po Matizes na 15ª Semana do Orgulho de Ser

DEFENSORIA EM AÇÃO

FORÇA-TAREFA DEFENSORIAL NO PARQUE 
RODOVIÁRIO |  A Defensoria Pública do Estado do 
Piauí realizou atendimento às famílias  vitimadas 
pela enxurrada ocorrida no Parque Rodoviário  dia 
04 de abril de 2019, após o rompimento do acesso 
a um clube no qual havia ocorrido o acúmulo de 
água devido as chuvas. O Defensor Público Geral, 
Erisvaldo Marques dos Reis, acompanhou a ação, 
que contou com a Defensora Pública Sheila de 
Andrade Ferreira, Diretora Cível da Instituição e 
equipe. Também na sexta-feira (12), a Defensoria re-
alizou o segundo dia de atendimento no local, com 
a presença das Defensoras Públicas Patrícia Ferreira 
Monte Feitosa e Ângela Martins Soares Barros, res-
pectivamente Diretora de Primeiro Atendimento e 
Coordenadora do Núcleo do Consumidor, além da 
equipe de servidores e colaboradores da Diretoria 
de Primeiro Atendimento da Defensoria. No primei-
ro dia (11),  a ação contou também com Alessandro 
Andrade Spíndola, Coordenador da Força-Tarefa 
instituída para prestar atendimento às vítimas.

ABRIL

2019
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SETEMBRO

Atuação do Nudecon do Piauí é reconhecida duran-
te reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do 
Consumidor do Condege

Defensoria inicia na Penitenciária Feminina projeto 
de atendimento jurídico amplo às pessoas privadas 
de liberdade

Núcleo da Mulher da Defensoria comemora 15 anos 
de atuação em defesa dos direitos das mulheres 
vítimas de violência.

Defensor Público Geral faz a entrega oficial da sede 
da Defensoria Pública de Luís Correia

Defensora Pública do Piauí integra Programa De-
fensoria Sem Fronteiras no Espírito Santo

Defensoria institui Comissão para tratar especifica-
mente de demandas das Comunidades Quilombo-
las

Defensoria realiza aula inaugural do Curso Defenso-
ras Populares

Defensoria realiza aula inaugural do Curso Defenso-
ras Populares

AGOSTO

DEFENSORIA PÚBLICA inicia implantação do 
projeto Defensoras Populares

Novos membros do Conselho Superior da Defenso-
ria são empossados em Sessão Solene

Defensoria Pública acompanha situação de famílias 
na Vila Apolônia

Defensoria realiza evento para os estagiários em 
reconhecimento pela contribuição à Instituição

Defensoria apresenta à Sesapi projeto voltado para 
pessoas com transtorno mentais e seus familiares

Defensoria realiza atendimento específico para o 
público LGBT durante Jornada Itinerante na Vila 
Operária

Defensoria realiza ação na Penitenciária de Par-
naíba e consegue a soltura de reeducando preso 
irregularmente por quase 2 anos 

Defensoria realizou atendimento presencial para as 
famílias afetadas pelo Projeto Lagoas do Norte
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Corregedoria encerra correições de outubro na 
capital e interior do Estado

Reeducandas da Penitenciária Feminina recebem 
da Defensoria curso sobre Execução Penal e Encar-
ceramento

Defensor Público Geral é agraciado com Ordem do 
Mérito Renascença

Reeducandos da Penitenciária Irmão Guido são 
beneficiados com ações do projeto Construindo 
Pontes da Defensoria Pública

Defensoria e parceiros levam ação de saúde à Peni-
tenciária Feminina 

Defensoria inicia participação na Semana Nacional 
de Conciliação

Defensoria Itinerante integra XIV Semana de Conci-
liação e Teresina em Ação 

Projeto “Defensoria PopRua – visibilidade e reco-
nhecimento à população em situação de rua” é 
apresentado aos parceiros

NOVEMBRO

OUTUBRO

Atuação do Nudecon do Piauí é reconhecida duran-
te reunião da Comissão de Defesa dos Direitos do 
Consumidor do Condege

Projeto Mente Cidadã é levado ao CAPS Infantil

Defensor Público Geral apresenta projetos da Insti-
tuição ao Governador Wellington Dias

Defensoria Pública inicia atendimento presencial 
da Força-Tarefa na Penitenciária de Picos

Defensores participam de Media Training ministra-
do pela Comradio 

Defensores 
Públicos 
recebem 

homenagem 
pelo enfren-

tamento à 
violência 

doméstica

Defensoria Pública realiza inspeção em abrigos de 
venezuelanos e busca solução para melhorar situa-
ção dos imigrantes

Escolas Superiores das Defensorias do Piauí e Ma-
ranhão assinam Termo de Cooperação para inter-
câmbio de ações
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Defensoria realiza capacitação para a rede de assis-
tência psicossocial em Teresina

Defensoria Pública participa de discussão da 
proposta orçamentária para 2020 e cobra melhor 
Orçamento

Prêmio Estadual de Educação em Direitos Huma-
nos do Piauí é entregue à Defensoria Pública

Escola Superior da Defensoria encerra as atividades 
acadêmicas de 2019 com realização de Ciclo de 
Palestras 

Projeto Vozes dos Quilombos alcança todas as metas 
estabelecidas para 2019

FORMATURA DA PRIMEIRA TURMA DAS DEFEN-
SORAS POPULARES |  No dia 6 de dezembro, no 
Auditório da Esdepi, na Casa dos Núcleos, acon-
teceu a Formatura da Primeira Turma do Curso 
Defensoras Populares, coordenado pela Subdefen-
sora-Geral Carla Yáscar Bento Feitosa Belchior.  Vin-
te e seis lideranças femininas da região do Itararé 
receberam o certificado de concludente do curso.

DEZEMBRO

Defensoria Pública de Oeiras e Diretora Regional da 
DPE-PI recebem homenagem pelo trabalho desen-
volvido em favor da causa Negra 

Defensores Públicos do Piauí participam do XIV 
CONADEP, no Rio de Janeiro

Projeto Construindo Pontes é levado aos reeducan-
dos da Penitenciária Professor José Ribamar Leite

Organização e candidatos consideram tranquila 
a aplicação das provas do XIX Teste Seletivo para 
Estagiário da Defensoria Pública

Curso Defensoras Populares encerra primeira turma 
formando lideranças femininas do Itararé e região

Defensoria conclui treinamento e utilização do Siste-
ma Solar no dia 2 de dezembro em toda a Instituição

Defensoria PopRua realiza primeira ação junto a 
população em situação de rua de Teresina
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Defensoria integra Jornada da Justiça Itinerante no 
Tribunal de Justiça 

Defensoria Pública participa da solenidade de 
instalação da Patrulha Maria da Penha

Defensoria Pública discute com parceiros criação 
de Comitê Gestor para política estadual de alterna-
tivas penais no Piauí 

Núcleo de Defesa do Consumidor realizou quase 
10 mil atendimentos em 2019

Defensoria inicia projeto Accountability buscando 
melhorias no planejamento e gestão

Defensorias Criminais 
ultrapassaram 23 mil aten-
dimentos no ano de 2019 
em Teresina

Nudecon repassa orienta-
ções sobre aquisição de 
material escolar 

Defensoria Itinerante realizou 194 atendimentos 
durante o Teresina em Ação no Vale do Gavião

Primeira edição do Projeto “Mente Cidadã” conta-
biliza 108 demandas no CAPS AD 

Conselho Superior aprova prestação de contas do 
Fundo de Modernização da Defensoria Pública

Defensoria Pública retoma integralmente ativida-
des após período de recesso

Relação entre 
Bolsa Família e 
Direitos Hu-
manos é tema 
de palestra 
na abertura 
do calendário 
acadêmico da 
Esdepi

Projeto Vozes dos Quilombos alcança benefícios 
para comunidades quilombolas de Oeiras e de 
Santa Cruz do Piauí 

Defensor Público Geral recebe Ouvidora-Geral da 
Defensoria do Maranhão

Defensoria recebe visita de criança que foi humi-
lhada e sonha ser Defensor Público

Defensoria do Piauí possibilitou o atendimento de 
mais de 2 mil pessoas por meio de atuação inte-
grada com outros estados em 2019

Defensor Público Geral participa da abertura do 
Ano Judiciário 2020

JANEIRO

2020
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Projeto da Defensoria Pública fica entre os 10 
MELHORES DO PRÊMIO BOAS PRÁTICAS DE 
GESTÃO 

Defensoria Pública e CEJUSC estabelecem parâ-
metros para atuação da Instituição nas mediaçõe

Defensor Público ministra 
painel sobre Prisão Admi-
nistrativa no I Colóquio de 
Direito Militar

Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria alinha 
ações com Patrulha Maria da Penha

Defensoria e Ministério Público tratam do acordo 
de não persecução penal Defensoria obtém 

liminar em habe-
as corpus para 
suspender audi-
ência de instru-
ção em processo 
onde o juiz não 
apreciou a defesa 
inicia

Defensoria participa do lançamento da campanha 
“Se Eu Quiser… #NãoéNão” na Praça Rio Branco

Defensoria realiza capacitação para rede de Assis-
tência Social de Teresina 

Defensoria  e Sasc discutem ação integrada em 
relação as reduções no Programa Bolsa Família

Núcleo de Defesa da Mulher reforça campanha contra 
o assédio no Carnaval 

Programa Defensoria 
Sem Fronteiras no 
Pará conta com Defen-
sora Pública do Piauí 

ALEGANDO VIOLAÇÃO DE REGRA LEGAL Defen-
soria Pública consegue anulação de Júri realizado 
em 2017

Defensoria Pública discute com parceiros criação 
de Comitê Gestor para política estadual de alterna-
tivas penais no Piauí 

Defensoria Pública e CEJUSC discutem logística 
para realização da ação Agosto do Pai

NUSCC realizou quase 5 mil atendimentos em 
Teresina no ano de 2019 

Defensor Público Geral acompanha mensagem do 
Governo na abertura do ano legislativo

Defensoria Itinerante integrou ação do Gabinete de 
Segurança Itinerante no Promorar

Defensores Públicos e servidores são capacitados 
sobre as inovações da Lei 13.964/2019

Núcleo de Direitos Humanos realiza reunião buscan-
do solucionar demandas da ocupação Terra Prome-
tida

FEVEREIRO
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Defensoria retoma a Campanha 
Mulheres Plurais visando des-
tacar importância feminina na 
história

Defensoria e IFPI discutem parceria para reinserção 
de egressos por meio de capacitação profissional 

Adolescentes do Centro de Internação Feminina 
de Teresina recebem o Projeto Construindo Pontes 

da Defensoria Pública

Defensores Criminais conhecem diretrizes do Pro-
grama Justiça Presente do CNJ -

Defensoria recomenda à Equatorial Energia e 
Águas de Teresina a manutenção do forneci-

mento de energia elétrica e água potável

Esdepi abre inscrições para 
nova turma do minicurso “As 
Inovações da Lei 13.964/2019 
e suas repercussões na Ativi-
dade Defensorial”

Família assistida pela Defensoria recebe geladeira 
como resultado do Balcão de negociações com a 
Equatorial Energia

Defensoria Pública envia recomendações 
aos gestores municipais visando proteger a 
população rural

Defensorias do Estado, da União e SASC discutem 
sobre redução no Programa Bolsa Família

MARÇO

PANDEMIA

MARÇO
• Defensoria Pública envia recomendações 

aos gestores municipais visando proteger 
a população rural

• Defensoria recomenda a planos de 
saúde que destinem canais acessíveis de 
atendimento aos usuários para consultas 
e testes para Covid-19

• Defensoria Regional de Jaicós emite 
recomendação para que prefeitos 
observem decretos estaduais de 
prevenção à Covid-19

Diretoria Cível alcan-
çou quase 40 mil aten-
dimentos em 2019 em 
Teresina

Projeto Construindo Pontes é levado aos reeducan-
dos da Cadeia Pública de Altos

Defensoria Pública realiza edição de fevereiro da 
Oficina de Pais e Filhos 

Defensoria realiza atendimento qualificado na 
Jornada Itinerante em Parnaguá 

Defensoria leva o Projeto Mente Cidadã ao CAPS II 
Sul que atende transtornos mentais severos

Núcleos Especializados da Defensoria Pública rea-
lizaram mais de 46 mil atendimentos em 2019 em 
Teresina

Defensoria Pública e OAB/PI discutem projeto de 
proteção animal e saúde pública para Teresina 

Defensoria e lideranças femininas acertam detalhes 
para início do Curso Defensoras Populares na Santa 
Maria da Codipi

Defensoria realiza 87 atendimentos durante Gabine-
te de Segurança Itinerante no Poty Velho 

Defensoria Itinerante alcançou 
mais de 22 mil atendimentos 
em 2019
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da Defensoria Pública foram apresentadas 
em live da Esdepi

• Defensoria integra por videoconferências 
mais um Mutirão de Audiências Concentradas 
de Reavaliação da Rede de Proteção da 
Infância e Adolescência

• Live sobre comunicação Não-Violenta obtém 
mais de 386 visualizações e é estendida a 
pedido do público

• Defensoria Pública permanece em 
atendimento remoto até dia 15 de maio

• Defensoria Pública arrecada material para 
reeducandas confeccionarem máscaras 
destinadas às Unidades Prisionais do Estado

• Defensoria Pública e Equatorial Piauí tratarão 
sobre Tarifa Social em live na próxima terça-
feira (05)

• Defensoria consegue liminar favorável à ação 
revisional de contrato de compra de veículo 
financiado devido a crise econômica causada 
pela pandemia 

MAIO 

• Defensoria ajuíza Ação Civil Pública e garante 
fechamento do comércio em Corrente como 
prevenção à Covid-19

• Nudecon participa de videoconferências 
realizadas pelo Procon buscando soluções 
para contratos entre consumidores e 
unidades educacionais

• Atuação da Diretoria Regional da Defensoria 
foi tema de live da Esdepi

• Núcleo da Saúde obtém liminar favorável em 
Ação Civil Pública para garantir tratamento 
de segurado por planos de saúde mesmo 
sem cumprir prazo de carência

• Defensoria envia recomendação à Prefeitura 
no sentido de que encontre alternativa para 
deslocamento de pessoas vulneráveis

• Subdefensora Pública Geral participou da 
segunda sessão por videoconferência do 
Condege

• Em live, Defensoria e Equatorial esclareceram 
consumidores sobre Tarifa Social

• Live sobre Diretos de Família obteve 
significativa repercussão

• Defensoria assina Termo de Cooperação com 
TRE para garantir voto de presos provisórios 

e menores em medida socioeducativa
• Ações da Diretoria de Núcleos da Defensoria 

fecharam as lives da Esdepi nesta semana
• Diretoria de Primeiro Atendimento garante 

atendimento à pessoas em situação de rua 
durante a pandemia

• Os Benefícios da Respiração Consciente serão 
tratados na live da Esdepi nesta segunda-feira 
(11)

• Escolas Superiores das Defensorias Públicas 
realizarão programação conjunta com 
temas de interesse da Instituição durante a 
pandemia

• Live sobre Os Benefícios da Respiração 
Consciente obteve significativa interatividade

• Defensoria Pública prorroga atendimento 
remoto até dia 31 de maio como prevenção à 
Covid-19

• Proteção ao idoso durante a pandemia foi 
discutida durante live realizada pela Esdepi

• Defensoria Pública realiza visitas virtuais 
às Unidades Prisionais visando assegurar 
direitos das pessoas privadas de liberdade

• Nucideca desenvolve campanha de 
orientação sobre o risco de abuso à crianças e 
adolescentes por meio da internet

• Diretoria Criminal e Coordenação do Sistema 
Prisional acompanham caso de Covid-19 no 
Sistema Prisional do Piauí

• Defensoria Pública – uma Instituição que se 
reinventa e permanece firme na defesa dos 
vulneráveis

• Núcleo de Defesa da Mulher tem dado 
continuidade aos atendimentos das mulheres 
vítimas de violência doméstica e familiar

• Diretoria Criminal e Coordenação das 
Defensorias Públicas do Sistema Prisional 
acompanham de perto situação da população 
carcerária do Estado em meio à grave crise de 
saúde

• Defensoria Pública realiza inspeção na Cadeia 
Pública de Altos e impetra habeas corpus 
coletivo requerendo prisão domiciliar ou 
transferência de internos

• Defensoria participa de reunião do Comitê 
de Saúde do Piauí para discutir demandas 
relativas à Covid-19

• Núcleo do Idoso da Defensoria Pública realiza 
atendimentos diários por contato telefônico

• Defensoria recomenda manutenção da 
merenda escolar em José de Freitas durante 
a pandemia e prefeito baixa decreto 
beneficiando mais de 7 mil crianças

• Defensoria Itinerante realiza esforço 
concentrado para revisão de processos 
de presos provisórios visando medidas de 
prevenção à Covid-19

• Atendendo medida cautela da Defensoria 
Pública e MP-PI Justiça proíbe realização de 
atos que descumpram isolamento social

ABRIL
• Defensoria participa de audiência por 

videoconferência em Picos
• Defensoria Regional de Castelo do Piauí emite 

recomendação reforçando necessidade de 
isolamento social

• Defensoria Pública mantém rotina de trabalho 
por meio de videoconferências e aplicativos 
durante a pandemia

• Após recomendação da Defensoria Pública, 
Prefeitura de José de Freitas distribui 
merenda escolar às famílias de alunos da rede 
municipal

• Núcleo do Consumidor da Defensoria entra 
com Ação Civil Pública para que a Equatorial 
restabeleça a energia para consumidores que 
tiveram o fornecimento suspenso antes da 
pandemia

• Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria 
Pública orienta sobre casos de violência 
doméstica durante a pandemia da Covid-19

• Defensoria Pública, Tribunal de Justiça e 
Ministério Público pedem aos Deputados 
Federais piauienses que sejam contrários ao 
PLP 149/2019

• Defensoria orienta para negociação das 
dívidas de alimentos durante a pandemia 
provocada pela Covi-19

• Defensoria Pública consegue liminar favorável 
para evitar cortes e restabelecer energia 
para consumidores inadimplentes durante a 
pandemia da Covid-19

• Defensoria alerta sobre violência patrimonial 
contra idosos durante o período da pandemia

• Unimed e Intermed atendem recomendação 
da Defensoria Pública e disponibilizam canais 
de atendimento para consultas e testes para a 

Covid-19
• Escola Superior da Defensoria Pública 

disponibilizará “lives” por meio do Instagram 
para orientar a população durante a 
pandemia da Covid-19

• Primeira live da Esdepi conta com mais de 250 
visualizações e consegue retorno significativo

• Esdepi fará lives nesta semana sobre violência 
contra a mulher e Primeiro Atendimento da 
Defensoria Pública

• Defensoria participa de audiência por 
videoconferência e garante acompanhamento 
virtual a assistido em Itaueira

• Live sobre Violência Contra a Mulher Em 
Tempos de Isolamento será às 16h desta 
quarta-feira (15)

• Corregedoria da DPE-PI irá desenvolver 
campanha “Cortesia gera Cortesia também no 
Trabalho Remoto”

• Defensoria Pública, Cejusc e OAB discutem 
realização de audiências de mediação e 
conciliação por meio de plataforma do CNJ

• Rotina de trabalho da Defensoria Pública é 
intensificada durante a pandemia

• Lives realizadas pela Esdepi obtém resultados 
positivos com índice significativo de 
visualizações

• Núcleo de Defesa da Mulher orienta sobre 
registro de Boletim Eletrônico para mulheres 
vítimas de violência doméstica

• Esdepi aborda Home Office na Pandemia,
• Ações do Núcleo da Saúde e Atendimento da 

Diretoria Cível em lives nesta semana
• Defensoria mantém vistoria constante em 

prédios durante a pandemia
• Live sobre Atendimento e Ações do Núcleo da 

Saúde alcançou mais de 170 visualizações
• Corregedoria do TJ/PI atende pedido da 

Defensoria Pública e expede recomendação 
sobre tramitação e manutenção das medidas 
protetivas devido a Covid-19

• Corregedora-Geral da DPE-PI participa por 
videoconferência da reunião extraordinária do 
Colégio Nacional de Corregedores-Gerais

• Defensoria e MP/PI conseguem liminar 
favorável para acolhimento de idosos em 
situação de risco social durante a pandemia 
pelo Covid-19

• Atuação e especificidades da Diretoria Cível 
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• Núcleo da Mulher consegue rever decisões 
que condicionavam Medida Protetiva à 
comprovação de propriedade do imóvel pela 
vítima

• Defensoria Pública tem dado prosseguimento 
ao atendimento remoto dos assistidos em 
todo o Piauí

• Defensoria recebeu visita técnica virtual de 
acadêmicos de Direito do Centro Universitário 
Maurício de Nassau

• Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria 
realiza visita ao Estádio Lindolfo Monteiro 
para verificar situação das pessoas em 
situação de rua

• Equipe da Defensoria Regional de Campo 
Maior realiza reunião por videoconferência 
visando otimizar os trabalhos

• Diretora da Esdepi participa de reunião virtual 
da Comissão das escolas Superiores e destaca 
o desempenho do Piauí

• Defensoria Pública, Judiciário e OAB discutem 
diretrizes para a realização das audiências do 
Cejusc por videoconferência

• Coordenação de Infraestrutura, Transporte e 
Materiais da Defensoria realiza levantamento 
patrimonial e reparos técnicos em unidades 
da capital e interior do Piauí

• Apresentação do plano de retomada 
das atividades presenciais contou com 
a participação expressiva de mais de 70 
Defensores(as) Públicos(as)

• Defensores destacam atuação do Núcleo da 
Infância e Juventude e os 30 anos do ECA

• Diretoria Cível realiza reunião por 
videoconferência com Defensoras e 
Defensores Públicos da área de Família

• Defensoria Pública adere à Campanha Sinal 
Vermelho de combate à violência doméstica e 
familiar contra mulheres

• Defensor Público Geral participou de visita 
virtual do Ministro Dias Toffoli ao TJ/PI

• Defensoria apoia campanha “Alô Mulher 
Teresina”

• Defensoria Pública prorroga atendimento 
remoto até 9 de agosto

• Defensoria Pública vem dando seguimento as 
ações para garantia de direitos aos moradores 
da Serra do Inácio

• Nudecon apoia campanha da Equatorial para 

negociação de débitos dos consumidores
• Lives da Escola Superior da Defensoria 

passam a se realizadas duas vezes por mês a 
partir de agosto

• Defensoria Pública retoma parte das 
atividades no dia 10 de agosto e atendimentos 
presenciais só serão realizados em situação 
de risco e por agendamento

• Defensor Público participa de reunião do 
Comitê de Saúde do Estado e considera 
discussão positiva

• Conselho Superior realiza 75ª Sessão 
Extraordinária virtual e delibera sobre 
regulamentação de estágio voluntário

• Diretora Cível da Defensoria participa da 
inauguração da Secretaria Unificada Cível do 
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

• Defensor Público Geral participa de 
solenidade virtual para lançamento da 
Campanha Sinal Vermelho

• Defensoria Pública Regional de Barras se 
destaca em atendimentos e ações voltadas 
para a garantia de direitos

• Atendimento presencial ao público da 
Defensoria a partir do dia 10 de agosto será 
limitado e acontecerá por agendamento

• Defensor Público Geral participou da 42ª 
Sessão Ordinária do Condege na qual foi 
discutida a retomada do trabalho presencial

• Defensoria da Infância e Juventude atende a 
todos os adolescentes internos no CEM por 
videoconferência

• Novos computadores contribuirão para 
otimizar atuação da Defensoria Itinerante 
 
Defensoria Pública Regional de Altos obtém 
excelência nos resultados visando a garantia 
de direitos dos assistidos

AGOSTO:
• Projeto Vozes dos Quilombos inspira 

Programa de Extensão da Uespi
• Defensoria Pública altera retomada gradual 

dos atendimentos presenciais para o dia 24 de 
agosto

• Coordenação do Projeto Defensoria Pop Rua 
disponibiliza questionário para facilitar acesso 
à documentação de pessoas em situação de 
rua

• Defensoria Pública prorroga atendimento 
remoto até 14 de junho em prevenção à 
Covid-19

• Defensoria atua para garantir a maternidade e 
paternidade socioafetiva

JUNHO: 

• Defensoria participa de reunião do Comitê 
que acompanha situação da CPA e sugere 
comissão para diálogo com famílias de 
internos

•  
Núcleo da Infância e Adolescência da 
Defensoria reforça importância do combate 
a qualquer forma de violência contra essa 
parcela da população

• Núcleo da Saúde obtém decisão liminar 
favorável em Ação Civil Pública para que 
gestantes tenham direito a acompanhante em 
hospitais públicos no Estado

• Consultor do Prêmio Innovare destaca 
excelência de projetos da Defensoria Pública

• Diretoria de Primeiro Atendimento prossegue 
atendendo por telefone e email durante o 
trabalho remoto

• Defensor Público participa de 
videoconferência de Comissão de Diversidade 
Sexual da ANADEP sobre comunidade LGBTT 
no contexto da pandemia

• Defensoria Pública retoma sessões 
de mediação do NUSCC por meio de 
videoconferência

• Defensor Público Geral participa da 
solenidade de lançamento do Projeto 
Alvorada

• Defensoria Pública é reconhecida como 
parte legítima ativa ad causam nas ações 
interditórias

• Atendimento remoto na Defensoria Pública é 
prorrogado até 05 de julho

• Defensoria Pública tem garantido 
atendimento eficaz à população de Floriano 
durante a pandemia

• Defensoria Pública e Ministério Público 
conseguem por meio de Ação Civil Pública 
que o Município de Teresina instale abrigo 
provisório para acolher os idosos em situação 
de risco social

• Defensoria e MP/PI realizam monitoramento 
de abrigos de idosos em tempos de 
enfrentamento da Covid-19

• Subdefensora Pública Geral participou 
de sessão virtual na qual foi eleita a nova 
Diretoria do Condege

• NUSCC realiza primeira mediação por 
videoconferência e obtém resultado positivo

• Defensora Pública do Piauí participou de 
24ª Reunião da Secretaria Nacional do 
Consumidor com o Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor

• Defensoria Pública do Piauí informa que 
a competência para tratar sobre o auxílio 
emergencial do Governo Federal é da 
Defensoria Pública da União

• Defensoria Pública consegue transferência de 
reeducandos do grupo de risco para Covid-19 
para prisão domiciliar em Parnaíba

• Defensoria Regional de Pedro II obtém 
decisão liminar favorável em Ação Civil 
Pública para que profissionais de saúde dos 
grupos de risco para Covid-19 atuem em 
trabalho remoto

• Defensoria da Infância e Juventude realiza 
atendimentos de rotina por videoconferência 
para adolescente internos no CEM

• Defensor Público geral participa de reunião 
com o Governador e o Comitê de Operações 
Emergenciais de Combate à Covid-19

• DPE-PI continua arrecadando material para 
reeducandas da Penitenciária Feminina 
confeccionarem máscaras

• Defensoria Itinerante encaminha 
recomendações aos gestores municipais 
sobre prevenção à Covid-19 e intensifica 
pauta de audiências e atendimentos por 
videoconferência

• Núcleo de Defesa da Mulher realiza 622 
atendimentos durante a pandemia

• Defensoria participou de vistoria na Cadeia 
Pública de Altos

JULHO: 

• Defensoria participa de capacitação sobre 
Direitos Humanos para a população LGBT

• Defensoria permanece em atendimento 
remoto até 19 de julho
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• Nudecon realiza várias ações durante a 
pandemia visando a garantia de direitos dos 
seus assistidos nas relações de consumo

• Defensoria torna pública abertura do processo 
para escolha do novo Ouvidor-Geral da 
Instituição

• Defensoria Pública e Cejusc discutem 
implantação dos postos avançados de 
atendimento para mediações

• Defensoria Pública Regional de Luís Correia 
desenvolve trabalho produtivo durante o 
período pandêmico

• Primeira aula virtual do Curso Defensoras 
Populares supera a expectativa

• Defensoras Públicas participam do evento 
A Saúde Mental e as Práticas Jurídicas de 
Intervenção na Vida para a Preservação da 
Dignidade Humana

• Defensoria realiza Audiência Pública Virtual 
abrindo o processo de escolha do próximo 
Ouvidor-Geral

• Defensoria e parceiros impetram Habeas 
Corpus Coletivo para que reeducandos 
só voltem ao Sistema Prisional após 
apresentação de Plano de Prevenção à 
Covid-19

• Diretoria Cível realiza mais de 16 mil ações na 
área de Família durante o período pandêmico

• Defensoria obtém liminar favorável para que 
reeducandos só voltem ao Sistema Prisional 
após apresentação de Plano de Prevenção à 
Covid-19

OUTUBRO:
• Curso on-line Defensoras Populares é 

aprovado pelas participantes 
• Defensoria Pública permanece realizando 

atendimento resolutivo em Pedro II durante a 
pandemia

• Defensor Público Geral se reúne com 
Deputada Rejane Dias e tratam sobre 
enfrentamento à violência contra crianças e 
adolescentes

• Defensorias Cíveis realizaram 2. 997 ações 
durante a pandemia

• Tribunal de Justiça confirma absolvição de 
assistido da Defensoria Pública acusado de 
latrocínio

• Coordenadora do Projeto Pop Rua inspeciona 

Centro Pop e averigua alcance dos serviços 
prestados à população de rua

• Defensoria Pública e MP/PI ajuízam Ação Civil 
Pública para interdição provisória da Vila do 
Ancião

• Defensorias da Fazenda Pública destacam-
se pela otimização nos serviços prestados 
durante a pandemia da Covid-19

• Igualdade Racial no mercado de trabalho e 
Direitos do Consumidor são temas de lives da 
Esdepi

• Minicurso de Formação em Direitos 
Quilombolas da Defensoria Pública tem 400 
inscritos de vários estados

• Defensoria realiza atuação célere e eficaz em 
Piripiri durante a pandemia de Covid-19

• Defensoria ajuíza Ação Civil Pública para 
regularização de abrigo de idosos em 
Parnaíba

• Minicurso de Formação em Direitos 
Quilombolas é dividido em duas turmas 
devido a grande procura

• Defensorias Públicas dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais têm atuação significativa 
com mais de 3 mil atendimentos durante a 
pandemia

• “Um divisor de águas”, é como ministrante 
do primeiro módulo define minicurso de 
Formação em Direitos Quilombolas

• Defensor Público Geral participa 
presencialmente da 45ª Reunião do Condege 
em Brasília

• Defensoria obtém liminar favorável para 
regularização de abrigo de idosos em 
Parnaíba

• Defensoria Itinerante realiza projeto piloto de 
atendimento presencial no interior do Piauí 
em ações consensuais

• Defensoria Pública Regional de São Raimundo 
Nonato se destaca pelas ações realizadas

NOVEMBRO: 

• Núcleo Especializado de Proteção ao Idoso e 
à Pessoa com Deficiência realizou 650 ações 
durante o período pandêmico

• Defensoria torna pública Errata anulando 
primeira prova do XX Teste Seletivo para 
Estagiários e divulga regras para nova prova 

• Defensoria Pública distribui EPIs e produtos 
para higienização em todas as Unidades da 
Instituição no Piauí

• Capacitação do Sistema Solar por meio de 
plataforma virtual reúne 250 pessoas em dois 
dias

• Defensoria Pública Regional de Bom Jesus 
obtém significativos resultados na prestação 
de serviços aos assistidos

• Defensoria obtém liminares favoráveis ao 
direito de visitas virtuais durante a pandemia

• Defensoria retoma atividades administrativas 
de forma gradual e obedecendo critérios de 
segurança

• “Divórcio Antecipado x Segurança Jurídica” é 
o tema da Live da Esdepi do dia 26 de agosto

• Corregedoria-Geral torna pública 
Recomendação sobre utilização do Sistema 
Solar na Defensoria Pública

• Defensoria participa do lançamento da 
campanha Ei Mermã, Solidária e apoia a 
iniciativa

• Defensoria consegue liminar favorável em 
Ação Civil Pública que garante a retomada do 
transporte público gratuito para idosos em 
Teresina

• Defensoria Regional de São João desenvolve 
ações pontuais e alcança resultados 
satisfatórios na defesa de seus assistidos

• Estágio na Defensoria Pública continua sendo 
um dos mais abrangentes na área do Direito

• Defensoria Pública adota procedimentos 
de segurança e reforça orientações para o 
trabalho presencial seguro

• Suporte emocional para o trabalho 
na pandemia será abordado em 
videoconferência nesta quinta-feira (20)

• Subdefensora-Geral participa de solenidade 
virtual do TJ/PI para descerramento da placa 
da Secretaria Unificada de Cinco Varas Cíveis

• Palestra sobre suporte emocional para o 
trabalho na pandemia teve boa receptividade

• Defensoria retoma atividades presenciais 
e permanece com atendimento 
preferencialmente remoto

• Defensorias Regionais de José de Freitas e 
União se destacam com ações desenvolvidas 
no período da pandemia

• NUSCC alcança 97% de resultados positivos 
em sessões virtuais e garante direitos a 
assistidos privados de liberdade

• Diretoria de Primeiro Atendimento da 
Defensoria Pública atende mais de 2 mil 
pessoas durante a pandemia

• Defensoria consegue UTI aérea para bebê 
de 04 meses realizar cirurgia cardíaca de 
urgência em Recife (PE)

• Defensoria Regional de Uruçuí vem adotando 
medidas eficazes para garantir o atendimento 
da população durante a pandemia

SETEMBRO:
• Sentença confirma liminar obtida pela 

Defensoria Pública e MP/PI para instalação de 
ILPI de acolhimento de idosos em situação 
vulnerável em Teresina

• Defensoria Regional de Piracuruca mantém 
rotina de atendimentos e obtém resultados 
significativos

• Diretoria Itinerante contabiliza resultados 
satisfatórios na atuação durante o período 
pandêmico

• Defensor Público Geral participou da 
solenidade de reinstalação da Vara Única da 
Comarca de Santa Filomena

• ESDEPI torna Público Edital do XX Teste 
Seletivo para Estágio remunerado da 
Defensoria Pública que será realizado de 
forma virtual

• Defensoria Pública realiza trabalho eficaz em 
Esperantina durante a pandemia e obtém 
resultados satisfatórios

• Defensoras Públicas do Nudecon destacam 
desafios e conquistas alcançadas durante os 
30 anos de existência do Código de Defesa do 
Consumidor

• Projeto Defensoras Populares comemora um 
ano de existência e será retomado de forma 
online dia 26 de setembro

• Defensoria Pública desenvolve atendimento 
eficaz junto aos adolescentes que cumprem 
medidas nos Centros de Internação

• População aprova formato de atendimento 
adotado pela Defensoria Pública durante a 
pandemia

• Defensoria alcança significativos resultados 
com trabalho realizado em Oeiras
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atendimentos presenciais junto a internos do 
CEM e CEF

• Projeto Mente Cidadã se destaca e passa 
a integrar o Banco de Práticas Exitosas do 
Prêmio Innovare 

• Defensoria Pública consegue liminar 
prorrogando prazo para retorno dos 
reeducandos do semiaberto às Unidades 
Prisionais para 20 de janeiro de 2021

• Defensor Público Geral participa da 
inauguração de obras que devem melhorar 
qualidade da energia em Teresina

• NUSCC obtém 90% de acordos em sessões 
virtuais de mediação durante a pandemia

• Defensoria Pública funciona em regime de 
plantão durante recesso de fim de ano

• Defensoria Pública consegue liminar 
prorrogando prazo para retorno dos 
reeducandos do semiaberto às Unidades 
Prisionais para 20 de janeiro de 2021

que será aplicada dia 06 de dezembro
• Curso Defensoras Populares conclui ultimo 

módulo e segunda turma terá solenidade de 
formatura virtual

• Núcleo de Defesa da Mulher realizou 4.546 
atendimentos no período da pandemia

• Defensoria Pública e Cejusc discutem 
realização da Semana Nacional de Conciliação

• Corregedoria realiza sorteio para Plantões 
Defensorias e Audiências de Custódia no ano 
de 2021

• Defensoria Itinerante dá continuidade ao 
projeto para atendimento presencial no 
interior do Piauí em ações consensuais e 
orientação jurídica

• Formada Lista Tríplice para a escolha do 
próximo Ouvidor-Geral da Defensoria

• Defensoria Itinerante realiza atendimento 
presencial com agendamento prévio em São 
Pedro do Piauí

• Diretoria Cível realiza reunião com Defensores 
de Família para tratar sobre Semana Nacional 
de Conciliação

• Núcleo Cível de Defesa da Criança e do 
Adolescente realizou 1.879 ações no período 
pandêmico

• Defensor Público Geral participa do 
lançamento da campanha Novembro Azul, no 
Palácio de Karnak

• Defensoria Regional de Castelo do Piauí tem 
resultados eficazes no período de pandemia 
da Covid-19

• Defensoria forma 72 Defensoras Populares 
para atuar junto às comunidades

• Defensoria Pública transmite solenidade de 
Transformatura das Defensoras populares via 
Youtube e consegue quase 800 visualizações

• Defensor Público Geral participa da 
inauguração do novo Fórum e da sede do 
Juizado Especial em Picos

• Defensoria destaca 10 dicas que podem 
ajudar consumidores na Black Friday

• Defensoria Pública e MP/PI obtém liminar 
favorável à Ação Civil Pública para interdição 
provisória da Vila do Ancião

• Djan Moreira é eleito Ouvidor-Geral Externo da 
Defensoria Pública do Estado do Piauí

• Diretoria Criminal realiza mais de 11 mil ações 

em 2020
• Defensoria inicia participação na Semana 

Nacional de Conciliação
• Segundo Módulo do Minicurso de Formação 

em Direito Quilombola abordou racismo 
estrutural

DEZEMBRO:
• Defensor Público Geral participa de Audiência 

Pública para discussão do Orçamento 2021 e 
reivindica mais recursos para a Defensoria

• Defensoria Pública inicia discussões para 
elaboração do Plano Estratégico 2021/2025

• Defensoria participa de solenidade para 
entrega de equipamentos a Conselhos 
de Defesa dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência

• Defensoria encerra participação na Semana 
Nacional de Conciliação e Defensores 
conseguem mais de 52% de acordos

• Quase mil candidatos de todo o Piauí fizeram 
a prova do XX Teste Seletivo para Estágio na 
Defensoria Pública 

• Defensor Público Geral participa da 
inauguração da nova sede do Poder Judiciário 
no Piauí

• Subdefensora Pública Geral participa em 
Brasília de workshop sobre vans dos direitos e 
acesso a recursos federais para Defensorias

• Reportagem “Os Invisíveis” da Record, que 
mostra a ação da DPE-PI na Serra do Inácio, 
é um dos vencedoras do 37º Prêmio Direitos 
Humanos de Jornalismo

• Defensoria Pública deflagra processo para 
escolha do Defensor Público Geral para Biênio 
2021/2023

• Defensoria Pública conclui Minicurso em 
Direitos Quilombolas

• Defensoria Pública empossa Djan Moreira 
como Ouvidor-Geral Externo

• Defensoria acompanha presencialmente 
istoria realizada no CEM visando evitar 
rebeliões

• Projeto Construindo Pontes de Acesso à 
Justiça passa a integrar o Banco de Práticas 
Exitosas do Prêmio Innovare

• Defensoria fará dedetização dos prédios em 
Teresina durante recesso de fim de ano

• Defensoria da Infância e Juventude realiza 157 




