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Defensoria do Maranhão cada vez melhor
Paralelo às inúmeras inaugurações, ações e projetos de modernização realizados pela atual gestão, o ano de 2017
na Defensoria estadual foi marcado também pela entrega das novas instalações dos núcleos regionais de Bacabal
e Timon, mostrando que a instituição não só prima pela expansão como também pela qualidade das unidades já
existentes. Pág. 12

defensoria em foco

Incremento nos
quadros da DPE/MA

EDITORIAL
As despedidas nunca são fáceis. A do informativo
Defensoria em Foco não difere das demais. Desde 2010
em atividade, o jornal institucional já contou muitas
histórias e agora se despede para voltar reformulado,
com baterias recarregadas e rodando em plataforma
de maior alcance e menor custo, acompanhando a
tendência do mundo digital.
Mas para quem foi portador de tantas boas notícias,
essa saída de cena deixará saudades, considerando
que o periódico ajudou a levar o trabalho de
defensores públicos, servidores e estagiários a lugares
cada vez mais distantes, no Maranhão e no Brasil,
fomentando a construção de uma cultura cidadã
baseada no exercício pleno dos direitos assegurados
pela Constituição Federal.
Nesta última edição do Defensoria em Foco, os
leitores poderão ficar por dentro dos assuntos mais
comentados e de grande relevância para a instituição,
ocorridos nos últimos quatro meses. São inúmeros
eventos, inaugurações e reinaugurações, posses,
simpósios e semanas estaduais, além de atividades
e projetos que estão fazendo ou farão da Defensoria
uma instituição ainda melhor e mais antenada com
os reclames da sociedade, sobretudo daqueles que
poucos recursos têm para sobreviver ou que vivem em
situação de vulnerabilidade.

Os defensores públicos João Paulo de Oliveira Aguiar e Aldo
Expedito Pacheco Passos Filho foram os dois últimos membros
da carreira a tomar posse em 2017. Ambos receberam as boasvindas da Administração Superior, em eventos realizados na sede
da DPE/MA, em São Luís.
Natural de Fortaleza, no Ceará, Aldo Passos Filho foi empossado
no final de novembro, quando destacou sua satisfação em
atuar na DPE/MA. “Tenho a honra de desempenhar a função a
qual possuo real vocação, contribuindo para a construção de
uma sociedade mais livre, justa e solidária”, disse o defensor,
que já integrou os quadros da Justiça Federal do Ceará e o da
Procuradoria do Estado de São Paulo.
Em setembro último, foi a vez do defensor público maranhense
de Porto Franco, João Paulo de Oliveira Aguiar, a tomar posse
no cargo. “Gostaria de externar a imensa alegria de integrar
o quadro de defensores no Maranhão, estado onde nasci, me
criei e iniciei minha carreira na área jurídica”, enfatizou o novo
membro, que passou, anteriormente, pelos quadros funcionais
do Ministério Público e do Tribunal de Justiça do Maranhão.

É para estes que a Defensoria caminha a passos
largos, colocando em prática um ousado plano
de modernização, consolidação de sua imagem
e expansão de seus serviços, como bem detalhou
o defensor-geral Werther de Moraes Lima Junior
na entrevista concedida ao informativo. Então
conteúdo não será problema. Com o trabalho intenso
realizado pela instituição, o que se vislumbra é que os
resultados postulados com o novo formato superem
os alcançados no passado. É a busca pelo melhor
desempenho sempre.

João Paulo é maranhense de Porto Franco

Aldo Filho é natural do Ceará

Então, até breve!
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Defensoria estadual na “Cidade da Justiça’’
Instalada em prédio que não
supre mais as necessidades físicas e
administrativas da Defensoria Pública
do Estado (DPE/MA), a atual sede da
instituição mudará de endereço. Com
estrutura ampla – quatro vezes maior
que a atual sede -, moderna e acessível,
o novo espaço funcionará na
denominada “Cidade da Justiça”,
complexo que será construído em
terreno pertencente ao Estado, em
área desmembrada do Sítio Santa
Eulália, às margens da avenida
Carlos Cunha, no Calhau. O local
também abrigará as sedes do
Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA) e da Procuradoria Geral do
Estado (PGE/MA).
Passo importante para essa
mudança foi dado com a assinatura
do Termo de Cooperação Técnica
celebrado entre o TJ, a DPE/MA e a PGE/
MA, além do governo estadual, visando
a atuação cooperada e conjugada para
a construção do complexo, o que se
dará por meio de uma Unidade de
Parcerias
Público-Privadas
(UPPP),

vinculada à Secretaria de Governo.
Segundo o defensor-geral do
Estado, Werther Lima Junior, o belo
e imponente casarão tombado, que
abriga atualmente a sede da instituição,
no Centro Histórico, mesmo com todas
as adaptações feitas ao longo dos

últimos anos, não comporta mais as
perspectivas de crescimento, frente a
um quadro de pessoal que tende a se
expandir.
“A construção da nova sede, que
será afetada à Defensoria, em São Luís,

já vinha sendo discutida e planejada,
e com esse Termo de Cooperação
vislumbramos a melhor forma de
concretizar esse grande projeto, que
beneficiará
defensores
públicos,
servidores e estagiários e, de forma
especial, a população carente de
nosso estado”, destacou o gestor,
lembrando que a proximidade
física com o TJ e a PGE,
possibilitando a otimização do
fluxo das atividades jurisdicionais,
também foi considerada no
estudo de viabilidade da “Cidade
da Justiça”.
Conforme o projeto, para o
novo prédio, além da sede, serão
transferidos os serviços prestados
pela Defensoria nas unidades
do Fórum Des. Sarney Costa, da
Escola Superior da instituição,
dos Núcleos de Defesa do Consumidor
(Nudecon) e de Execução Penal (NEP).
O espaço contará também com um
moderno e atual parque tecnológico,
que garantirá mais agilidade e eficiência
aos serviços prestados pela instituição.

Campanha de aperfeiçoamento de gestão
segue pelo interior do estado
A
Defensoria
Pública
do
Estado (DPE/MA), por meio da
Superintendência do Sistema de
Atendimento, deu início a uma
nova etapa do ciclo de capacitações
voltadas ao aperfeiçoamento de
servidores dos núcleos regionais da
instituição.
A unidade de Balsas foi a primeira
a participar dos encontros de
alinhamento com foco nas novas
propostas de trabalho para 2018,
que visam estabelecer rotinas de
serviço cada vez mais eficientes e
em sintonia com as necessidades
apresentadas pelos assistidos.
Durante os diálogos, foram
expostos
aos
servidores
o
planejamento da administração e
técnicas para o aprimoramento da
gestão administrativa da unidade.
Além disso, houve a exibição do
vídeo institucional da DPE/MA, bem
como a “TV Defensoria”.
Os servidores, por sua vez, fizeram
algumas observações e sugestões
para melhorar os procedimentos e

evoluir na qualidade do atendimento relações interpessoais no ambiente
aos assistidos. As reuniões ocorreram de trabalho. Assim, otimizamos
em horários alternativos para que ações relacionadas a procedimentos
não conflitassem com o expediente, administrativos e à gestão de pessoas,
o que poderia gerar prejuízo ao visando à melhoria continuada no
atendimento.
atendimento prestado ao público,
De acordo com a superintendente de acordo com suas peculiaridades”,
do Sistema de Atendimento da DPE/ concluiu Cleudes Lima, lembrando
MA, a psicóloga Cleudes Lima, é que a mesma capacitação já foi
necessária constantemente essa realizada em núcleos regionais da
aproximação com vistas a fortalecer grande São Luís, como São José de
a construção de um padrão de Ribamar e Paço do Lumiar.
excelência
no
atendimento
em
todos os núcleos,
diante de assistidos
cada
vez
mais
diferenciados
e
exigentes.
“Nas dinâmicas
que realizamos, os
servidores tiveram
a oportunidade de
receber orientações
e
compartilhar
experiências sobre
A servidora Cleudes Lima coordena as capacitações no interior do estado
boas práticas de
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Superando barreiras

DPE lança projeto em defesa da criança e
do adolescente com deficiência
O Centro Integrado de Apoio à
Pessoa com Deficiência (Ciapd), da
Defensoria Pública estadual (DPE/
MA), recebeu, em 2017, mais de 1600
denúncias envolvendo violência contra
pessoas com deficiência. Buscando
fortalecer sua atuação no combate a
este grande número de violações de
direitos, a instituição lançou o projeto
“Superando barreiras: em defesa
da criança e do adolescente com
deficiência”, com vistas a disponibilizar
um atendimento multiprofissional
e ainda mais completo a crianças e
adolescentes com deficiência e a seus
familiares.
O “Superando Barreiras” foi
concebido a partir do convênio
celebrado entre a DPE/MA e o
Município, por meio da Secretaria da
Criança e Assistência Social (Semcas)
e do Conselho de Direitos da Criança
e do Adolescente (CMDCA/SL), com

recursos do Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente de São Luís
(FMDCA-SL).
A partir desse convênio, o Ciapd
ganha reforço com a contratação de
novos profissionais.
O
lançamento
do
projeto
aconteceu durante o Seminário
“Pessoa com Deficiência e Família”,
alusivo ao Dia Internacional da Pessoa
com Deficiência, transcorrido no dia 3
de dezembro. O evento foi conduzido
pelo defensor-geral do Estado,
Werther Lima Junior, que durante
a abertura destacou o trabalho
desenvolvido pela instituição junto ao
segmento.
“Conhecer os direitos da pessoa
com deficiência é o primeiro passo
para que eles sejam efetivados e
respeitados. É com este espírito que a
Defensoria Pública tem buscado criar
parcerias para ampliar a disseminação

A defensora de São Paulo Renata Flores Tibyriçá foi a principal palestrante do evento

de informações para a sociedade
sobre as legislações que tratam desse
tema”, ressaltou o defensor-geral,
lembrando do trabalho aguerrido
dos defensores públicos e do Centro
Integrado de Apoio à Pessoa com
Deficiência (Ciapd), que a despeito
das dificuldades inerentes à atuação,
tem conquistado importantes vitórias,
coletivas e individuais, às pessoas com
deficiência.
A solenidade foi realizada na
Assembleia Legislativa do Maranhão
e contou com a presença de mais de
130 pessoas, entre elas os defensores
públicos Cosmo Sobral e Davi Veras,
a coordenadora do Ciapd, Livia
Carvalho, os deputados estaduais Bira
do Pindaré e Wellington do Curso,
além de representantes do Fórum
Maranhense de Entidades de Pessoas
com Deficiência e Patologias, e a
comunidade em geral.

Apresentações culturais também marcaram a programação do Seminário
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Importância
reconhecida

Registros das visitas feitas pelo defensor-geral aos núcleos de Santa Helena, Alcântara e Cedral

Administração Superior visita
núcleos regionais da DPE/MA
A Administração Superior da
Defensoria Pública do Estado do
Maranhão está cumprindo uma
agenda de visitas aos núcleos
regionais da instituição com o objetivo
de verificar, in loco, as condições de
funcionamento das unidades e ouvir
as demandas apresentadas pelos
membros da carreira. Os núcleos
regionais instalados nos municípios
de Alcântara, Pinheiro, Cedral e Santa
Helena foram os primeiros a receber
as visitas institucionais.
Segundo o defensor-geral do
Estado, Werther de Moraes Lima
Junior, a ação integra o compromisso
da Administração em oferecer uma
infraestrutura adequada, que garanta
plenas condições de trabalho aos
defensores, servidores e estagiários,
cujos benefícios se traduzam em maior
qualidade e eficiência nos serviços
prestados à população assistida.
A proposta é que seja feito um

levantamento
das
necessidades
dos núcleos, que contribuirá com
o planejamento da instituição. “A
ideia é que a gestão esteja presente
em todos os núcleos mapeando as
necessidades para que possamos
priorizar as intervenções necessárias”,
explicou o defensor-geral.
Além do trabalho de mapeamento,
as visitas, realizadas na companhia da
Supervisão de Núcleos, têm servido
ainda para atualizar os defensores
sobre as últimas ações e procedimentos
que estão sendo desenvolvidos
pela gestão. “São encontros de
fundamental importância, onde é
possível apresentarmos um panorama
dos assuntos de interesse da carreira
e da instituição”, frisou o gestor.
Nas primeiras visitas, os defensores
públicos
observaram
demandas
similares como o acesso à Internet. A
agenda de visitas contempla todos os
39 núcleos da DPE/MA.

DEFENSOR-GERAL É HOMENAGEADO
O defensor público-geral do Estado,
Werther de Moraes Lima Junior,
foi agraciado com a Medalha do
Mérito Judiciário “Desembargador
Antonio Rodrigues Velloso”, durante
as comemorações dos 204 anos de
instalação da Corte no Estado. A medalha
foi entregue pelo desembargador
José Ribamar Fróz Sobrinho, autor da
proposta de outorga da condecoração,
aprovada, por unanimidade, pelo Pleno
do TJMA. A comenda homenageia
magistrados, personalidades, religiosos
e servidores, em reconhecimento aos
relevantes serviços prestados à Justiça.
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A Defensoria Pública é a instituição
mais importante do país, na avaliação
de 92,49% dos brasileiros entrevistados
na pesquisa de satisfação e imagem,
divulgada este ano pelo Conselho
Nacional do Ministério Público
(CNMP). No último levantamento,
lançado em 2014, a Defensoria
ocupou a segunda colocação, com
um percentual de 85%, resultado da
soma dos itens “muito importante”
e “importante”, ficando atrás apenas
da Polícia. O bom desempenho da
instituição também é observado em
quesitos como confiança, avaliação e
conhecimento.
A pesquisa ouviu 5.035 brasileiros
com mais de 16 anos em 170
municípios, incluindo todas as
capitais do país, entre os dias 9 de
março e 29 de maio de 2017. O
trabalho foi realizado pela empresa
GMR Inteligência e Pesquisa, com
acompanhamento da Ascom e da
Secretaria de Gestão Estratégica
do CNMP. Os entrevistados foram
estimulados a emitirem opinião sobre
as Forças Armadas, MP, OAB, Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), Poder
Judiciário, Polícia, Conselho
Nacional
do
Ministério Público
(CNMP), Prefeitura,
A s s e m b l e i a
L e g i s l a t i v a ,
Congresso Nacional
e Partidos Políticos,
além da Defensoria
Pública.

DEFENSORIA EM FOCO

Defensor-geral destaca avanços e
desafios da Defensoria Maranhense
E

xpansão, fortalecimento e modernização com transparência e criatividade. Esse é o resultado do trabalho da gestão atual, comandada pelo
defensor-geral Werther de Moraes Lima Junior, que priorizou investimentos, intensificou articulações com o governo, fortaleceu parcerias, tudo para manter
o ritmo de crescimento da instituição, mesmo em tempos de crise. Confira a
entrevista do gestor ao Defensoria em Foco, onde ele destacou os avanços e
desafios de sua gestão à frente da Defensoria estadual.
Defensoria em Foco – Faça
um balanço de suas ações à frente da
Administração Superior da Defensoria
Pública do Estado (DPE/MA).
Werther de Moraes Lima
Junior
–
Enfrentamos
muitos
desafios decorrentes de restrições
orçamentárias, mas o trabalho não
parou e, com isso, os avanços em
inúmeras áreas foram se concretizando.
Mas foi necessário, primeiramente,
fazer ajustes internos relacionados à
administração dos recursos, visando
otimizar a prestação dos serviços.
Trabalho que contou com o apoio
incondicional do subdefensor-geral
Emanuel Accioly, do corregedor-geral
da DPE/MA, Antônio Peterson Rêgo
Leal, do diretor da Escola Superior
da instituição, Francisco Barbosa da
Silva, e da coordenadora da Central de
Relacionamento com o Cidadão (CRC),
Kamila Barbosa Damasceno, além de
defensores e servidores.
Nossos núcleos regionais, por
exemplo, contavam com uma internet
de apenas 1MB, que já não era mais
suficiente para operacionalizar o
Processo Judicial Eletrônico (PJe) de
maneira adequada. Superando as
nossas expectativas, conseguimos uma
internet mais rápida e mais barata.
Pagamos atualmente, por um serviço
melhor, com um custo 30% menor.
Muitos núcleos saltaram de um link de
1MB para 10MB. Outros saíram de 2MB
para 40MB ou 60MB de velocidade.
Também obtivemos resultados
muito positivos na locação de veículos
e na manutenção de ar-condicionado,
onde foi possível readequar os contratos para valores condizentes com
a atual realidade de crise vivida pelo
país.
Defensoria
em
Foco
–
Que outros projetos e ações vêm
caracterizando sua gestão?
Werther
Lima
Junior
–

Outro ponto de destaque nessa
restruturação e modernização foi
o trabalho direcionado ao arquivo
da DPE, que na verdade não
existia. Tínhamos um depósito de
documentos antigos. Para torná-lo
consultável e confiável, trouxemos
um profissional de biblioteconomia
para fazer o mapeamento de toda
nossa documentação. Agora, os
documentos estão sendo classificados
e, futuramente, serão digitalizados, de
forma a facilitar e agilizar a consulta.
Outro avanço da DPE, que
já considero marco, é a inovação
tecnológica trazida para os processos
internos. Fizemos, de forma inédita,
remoção por sistema online (Gestão
Inteligente para Remoção Online –
GIRO), evitando deslocamentos de
defensores que moram no interior
do estado até a capital. Destaque
também para o Sistema Eletrônico de
Eleição (SIA), cedido pela Defensoria
de Roraima e aplicado de forma
pioneira na realização das eleições
para o Conselho Superior da DPE, que
possibilitou agilidade e economia para a
instituição. Aproveito para parabenizar
todos os colegas do Núcleo de
Tecnologia e Informação pelo sucesso
dos sistemas implantados, lembrando
que a equipe já está trabalhando
no
aperfeiçoamento
do
Sagap
(Sistema de Atendimento, Geração e
Acompanhamento Processual).
Podemos citar ainda os avanços
no sistema de protocolo interno, de
assinatura eletrônica de documentos e
na forma de pagamento de despesas
de serviços contínuos, hoje feito com
mais agilidade pelo sistema online de
uma instituição financeira. E, em breve,
teremos novos produtos desenvolvidos
pela Supervisão de Informática, como
a nova folha de pagamento. O custo
de aquisição e manutenção da licença
e implantação chegava à casa dos
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O defensor-geral do Estado,
Werther de Moraes Lima Junior

milhões. Adquirimos esse sistema
do Ministério Público do Tocantins
a custo zero, através de um termo
de cooperação. Com isso, a DPE vai
poder rodar a própria folha a partir
do ano que vem, conquistando mais
uma etapa da nossa autonomia,
que também foi consolidada com a
consulta que fizemos ao Tribunal de
Contas do Estado, onde foi deferida
solicitação da instituição de sairmos do
percentual da receita corrente líquida
do Estado.
Defensoria em Foco – A Escola
Superior da Defensoria Pública foi destaque no seu mandato.
Werther Lima Junior - É verdade.
Várias ações foram implementadas de
2016 para 2017. Tivemos simpósios,
seminários e capacitações, com
destaque para o nosso primeiro
congresso de defensores públicos do
Maranhão. O evento surgiu com a
intenção de permitir o congraçamento
dos colegas, a discussão e atualização
de assuntos pertinentes à carreira.
Pretendemos repetir esse congresso
anualmente, por ocasião do Dia
Nacional da Defensoria Pública,
com o mesmo padrão de excelência,
garantindo o intercâmbio de ideias
entre os palestrantes locais e os de
gabarito nacional.
Defensoria em Foco – Recentemente, a DPE/MA assinou termo de

DEFENSORIA EM FOCO

cooperação para possibilitar a construção da “Cidade da Justiça”, da qual a
instituição fará parte. Como o senhor
avalia essa conquista?
Werther Lima Junior – Considero
uma grande conquista, porque desde
o início do nosso trabalho à frente da
Administração percebemos que a sede
já não atendia mais as necessidades de
membros, servidores e assistidos, cuja
demanda aumenta a cada dia. Desde
então, focamos na busca de uma
solução.
O termo de cooperação que
assinamos com a Procuradoria Geral
do Estado, a Secretaria de Estado de
Governo e o Tribunal de Justiça foi a
melhor opção para conquistarmos a
nossa sede própria, quatro vezes maior
que a atual.
Outra vantagem da Cidade da
Justiça é colocar todos os órgãos que
têm uma atuação afim reunidos em um
mesmo espaço, facilitando não só a
integração desses órgãos, mas também
o acesso do nosso assistido aos seus
direitos. Mas é importante destacar
que não pretendemos concentrar o
atendimento da Defensoria em um
único local. No futuro, teremos os
núcleos de atendimento nos bairros,
garantindo uma Defensoria cada vez
mais próxima dos nossos assistidos.
Defensoria em Foco - A Defensoria tem até 2022 para dotar todas
as comarcas brasileiras de unidades
da instituição, em respeito à Emenda
Constitucional nº 80/14. No Maranhão, mesmo com os avanços obtidos,
muito ainda precisa ser feito. De que
forma o senhor tem contribuído para
aumentar a capilaridade territorial da
DPE/MA?
Werther Lima Junior – Ao mesmo tempo em que buscamos incessantemente a modernização e restruturação institucional, trabalhamos para
manter o crescimento e o fortalecimento do processo de interiorização.
Não está sendo fácil. O orçamento
para 2018, por exemplo, não nos permitirá avançar como gostaríamos, mas
aos poucos vamos ampliando a cobertura dos nossos serviços. Em 2016 e
2017, a despeito das limitações orçamentárias, conseguimos inaugurar os
núcleos de Santa Helena, Santa Quitéria, Presidente Dutra e Balsas. E graças a isso, estamos dando sequência
à convocação do cadastro de reserva,
faltando hoje apenas 23 defensores a
serem chamados.
Também
investimos
na

reestruturação dos núcleos de Bacabal
e Timon. Porque não basta interiorizar
é preciso manter a qualidade
no atendimento das unidades já
existentes. Hoje, estamos em apenas
39 comarcas, de um total de 116.
Temos avançado, mas muito ainda
precisa ser feito.
Defensoria em Foco - A área de
atendimento ao assistido da Defensoria
foi uma das apontadas pelo senhor
como prioridades de seu mandato. O
senhor conseguiu alcançar o objetivo
de humanizar o acesso da população
carente aos serviços da instituição?
Werther Lima Junior - Precisávamos, sim, mudar o nosso atendimento.
Tínhamos grandes filas e muitos dos
nossos assistidos não conseguiam ser
atendidos. Então como trabalhar essa
questão? Primeiro, a humanização do
processo.
Colocamos uma profissional
com graduação em Psicologia para
capitanear o nosso atendimento. Ela
implantou um modelo na sede e já
estamos disseminando aos núcleos regionais. Como resposta, o número de
reclamações recebidas, tanto na Ouvidoria quanto na Corregedoria, caiu
vertiginosamente. Outra medida adotada foi a implantação da Unidade de
Racionalização de Demandas, a URD,
que é coordenada por um defensor.
Com isso, conseguimos elevar a nossa
capacidade de atendimento na capital.
Futuramente pretendemos levá-la a
Imperatriz e a Timon.
E um dos compromissos que
também assumimos, e que será
prioridade em 2018, é a criação dos
núcleos de conciliação, que visam
acolher os assistidos com potencial
possibilidade de acordo, evitando a
demanda judicial.
Defensoria em Foco - Mesmo
com o cenário de crise vivido pelo
Brasil, a Defensoria estadual seguiu
firme no propósito de manter as ações
de universalização e aprimoramento
da política pública de acesso à Justiça
no estado. Como isso foi possível?
Werther Lima Junior – Graças às
adaptações já citadas anteriormente,
que trouxeram impactos bastante
positivos ao sistema de atendimento
da Defensoria, permitindo que todos
que buscam os nossos serviços tenham
respostas para suas demandas.
Também
apostamos
na
entrada definitiva da Defensoria nas
redes sociais, aumentando a nossa
visibilidade e penetração nos mais
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diferentes segmentos que hoje utilizam
o meio como vitrine para suas ações e
serviços. E isso fez aumentar o nosso
alcance e o nível de engajamento
da DPE entre os diversos públicos.
Na mídia tradicional, a DPE também
registrou um aumento no número de
inserções, passando de cerca de 2000
em 2016 para mais de 3200 em 2017.
A Defensoria Pública tem ganhado espaço e se tornado cada vez mais
conhecida. Em 2017, foi apontada
como a instituição mais importante do
país, na avaliação de 92,49% dos brasileiros entrevistados na pesquisa de
satisfação e imagem, divulgada pelo
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Defensoria em Foco – A
Defensoria tem se notabilizado pela
atuação em favor dos invisíveis sociais
e das minorias. Em sua gestão o que
foi feito para fortalecer a assistência
a essas populações, a exemplo dos
idosos,
mulheres,
comunidades
tradicionais de matriz africana, índios,
LGBTs e pessoas em situação de rua?
Werther Lima Junior - A nossa
atuação é diferenciada na prestação
da assistência àqueles cidadãos que
têm seus direitos maculados por sua
condição, muitas vezes pela sua raça,
orientação sexual, dentre outros.
As ações se multiplicaram em favor
desses segmentos. Para citar algumas,
revitalizamos o Curso de Cuidador de
Idoso, mantendo ainda o calendário
de festividades e reflexões sobre a
necessidade de proteção dos direitos
dos maiores de 60 anos.
Em
relação
às
mulheres,
negociamos com o Governo do Estado
a inserção da Defensoria Pública na
Casa da Mulher Brasileira, ampliando
o atendimento para além da sede. Por
meio do ônibus-escritório, o Núcleo
de Defesa do Consumidor (Nudecon),
da DPE, levou atendimento para os
bairros mais carentes. Todo apoio
também foi dado ao Núcleo de Direitos
Humanos (NDH), unidade estratégica
da DPE que passou a funcionar com
dois defensores públicos.
Com relação à execução penal, a
DPE teve um ano bastante produtivo.
Com o apoio de dois defensores
do Núcleo Auxiliar Geral, o Núcleo
de Execução Penal pôde manter o
atendimento regular e realizar forçastarefas em unidades penitenciárias em
São Luís e no interior, dentre elas as
de Itapecuru-Mirim, Imperatriz, Balsas,
Bacabal e Timon.

defensoria em foco

Os defensores Davi Veras e Joaquim Neto e a servidora Maíra Castro integraram a programação

Werther Lima Junior destacou parceria com IBDFAM em seu discurso na abertura do evento

Defensoria e IBDFAM discutem “Direito de
Família e Interdisciplinaridade”
O Instituto Brasileiro de Direito de
Família (IBDFAM/MA) e a Defensoria
Pública do Maranhão (DPE/MA)
promoveram a 3ª Edição do Diálogos
do IBDFAM/MA, que este ano teve
como tema “Direito de Família e
Interdisciplinaridade”. A abertura
do evento, ocorrida no Fórum
de São Luís, foi conduzida pelo
presidente do instituto, biênio 16/17,
o desembargador Lourival de Jesus
Serejo Sousa, e pelo defensor-geral
do Estado, Werther de Moraes Lima
Junior.
Segundo os organizadores, o
Diálogos do IBDFAM/MA integra
uma série de eventos propostos pelo
instituto com vistas a fomentar a
pesquisa e o debate sobre temas
relevantes à dignidade das famílias
e seus membros. O defensor-geral

do Estado, Werther de Moraes Lima
Junior, fez questão de parabenizar
as instituições organizadoras por
abordar tema tão importante para a
sociedade.
“A participação da Defensoria
Pública só foi possível por conta do
planejamento responsável da Escola
Superior da Instituição, pela atuação
propositiva do diretor Francisco
Barbosa. Ele acreditou, a despeito
de limitações orçamentárias, que
poderíamos multiplicar conhecimentos
com colegas, magistrados, advogados,
acadêmicos e demais profissionais,
por meio da parceria com instituições
renomadas como é o caso do IBDFAM
e assim o fez”, ressaltou.
O desembargador Lourival Serejo
elogiou a discussão, reforçando a
importância em disponibilizar aos

participantes da área jurídica ou
outras ligadas direta ou indiretamente
ao segmento, informações sobre
direito de família, que vem sofrendo
mudanças significativas.
O diretor da Escola Superior da
DPE/MA, o defensor público Francisco
das Chagas Barbosa Silva, falou sobre
a satisfação de ter contribuído para
tão importante evento.
“Muito nos orgulha fazer parte da
concepção deste evento, que conta
com a participação de tanta gente com
fome de saber e sedenta das novas
ideias sobre direito de família, que é
um tema tão dinâmico”, comentou.
Também compuseram a mesa
diretora o presidente eleito do IBDFAM,
biênio 18/19, Carlos Augusto Couto, e
a vice-presidente do instituto, Bruna
Barbieri.

Defensores e servidores da DPE receberam certificados após ministrarem palestra

A defensora Lindevania Martins, do núcleo de Defesa da Mulher, também foi uma das palestrantes

A vice-presidente do IBDFAM, Bruna Barbieri, foi outra falicitadora do encontro realizado no Fórum

O evento contou ainda com a participação de renomados juristas, dentre outros profissionais
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Melhorias de TI trazem mais segurança,
agilidade e transparência à DPE
Investimentos priorizados pela
Administração Superior este ano foram
responsáveis por grandes avanços
na área de Tecnologia da Informação
(TI) da Defensoria Pública do Estado
(DPE/MA). Modernização do parque
tecnológico, celeridade e segurança
na transmissão de dados, criação
e aperfeiçoamento de sistemas de
informação estão entre as melhorias
implantadas, na capital e interior do
estado, que resultaram em importantes
impactos na organização de fluxos e
dinâmicas internas e, especialmente,
na prestação de serviços à comunidade.
De acordo com Ricardo Corrêa
Lemos, supervisor de Informática da DPE/
MA, uma das maiores implementações
realizadas na instituição foi a migração
dos links de internet. Com o aumento
da velocidade de acesso, tornaramse mais ágeis as atividades na sede e
nos núcleos regionais aperfeiçoando o
trabalho para atender cada vez melhor
os assistidos.
Além disso, houve uma redução de
custo do serviço: “trinta e sete núcleos
regionais, que contavam com um link
de 1MB, passaram para links de 10 a
60MB, o que impactou na velocidade

de acessos aos sistemas dos tribunais
e da própria Defensoria, fortalecendo
ainda o Processo Judicial Eletrônico
(PJe). Tínhamos uma velocidade lenta e
hoje os acessos ficaram muito rápidos
e por um preço menor”, explicou o
supervisor de Informática.
Sistemas - Os sistemas eletrônicos
que facilitam o atendimento ao
cidadão e o funcionamento interno da
Defensoria também receberam uma
atenção especial neste ano.
O sistema de Protocolo Virtual
passou por reformulações e foi
desenvolvido o sistema Validoc, que
permite a redução no uso de papel e
impressões por meio da assinatura
eletrônica de documentos.
Foi desenvolvido também programa
para otimizar o concurso de remoção
dos defensores, o “Gestão Inteligente
para Remoção On-line” (Giro), e a
Defensoria passou a contar com um
novo sistema de eleição do Conselho
Superior, cedido pela Defensoria de
Roraima à DPE/MA.
As plataformas tiveram avaliação
positiva da Administração Superior e
do corpo de defensores.
Paralelo a essas mudanças, foi
implantado um novo dispositivo para

garantir mais segurança ao site e aos
sistemas da DPE: o protocolo https.
O dispositivo permite que os
dados sejam transmitidos através de
uma conexão criptografada e que se
verifique a autenticidade do servidor
e do cliente através de certificados
digitais.
Renovação - Ainda de acordo com
Ricardo Corrêa Lemos, foram muitos os
avanços e a modernização do parque
tecnológico da DPE merece destaque.
“Concluímos recentemente nosso
processo de registro de preço para
aquisição de scanners, notebooks,
monitores, impressoras para todos
os núcleos e finalizamos também o
registro de preços para servidores
e desktops. São investimentos que
trarão um impacto muito positivo para
a Defensoria”, destacou.
Para 2018, a proposta é de que
as
melhorias
continuem
sendo
potencializadas. Por isso, um dos
projetos já em fase de planejamento
é a ampliação da rede de dados, que
possibilitará a alta disponibilidade e
maior segurança das informações da
Defensoria a partir da transferência
de dados para o armazenamento em
nuvem.

Sistemas atuais
- SAGAP – Sistema de Atendimento, Geração e
Acompanhamento Processual
É o carro–chefe da Defensoria. Todo cidadão assistido
pela instituição tem o seu cadastro feito neste sistema.
- SIAPD – Sistema Integrado de Acompanhamento de Presos
Provisórios e Definitivos
- Mais voltado para a área da execução penal, este
sistema armazena o histórico da pessoa privada de liberdade,
o acompanhamento da pena, qual o defensor que o está
assistindo, etc.

Novos Sistemas
- Protocolo Virtual - O sistema de consulta permite o
acompanhamento da movimentação de todos os processos
internos da instituição.
- Validoc - O sistema utilizado atualmente pela Administração
Superior é uma solução rápida e segura para assinar contratos e
documentos de forma eletrônica.

Link de Internet
Antes de 2017 - 1MB
Em 2017 - de 10 a 60MB
9

defensoria em foco

Por um sistema penitenciário
digno e eficiente
Discutir temas relevantes da área
de execução penal, com foco na
busca de melhorias para o sistema
penitenciário maranhense foi o
objetivo das discussões levantadas
durante a VI Semana Maranhense
de Execução Penal, promovida pela
Defensoria Pública do Estado (DPE/
MA), na Faculdade UNDB. Durante
quatro dias, defensores públicos,
juízes, desembargadores, advogados,
psicólogos, acadêmicos do curso
de Direito e demais representantes
que compõem o sistema carcerário
maranhense
participaram
dos
diálogos propostos.

O defensor-geral Werther Lima
Junior destacou a atuação aguerrida
dos defensores do Núcleo de Execução
Penal (NEP) e dos demais membros
da carreira que atuam na área, tanto
na capital como no interior. “Desde
sua criação, o Núcleo de Execução
Penal da Defensoria tem atuado
regularmente em favor da vida e da
dignidade da pessoa presa, não só
no aspecto jurídico, mas também
no social, no restabelecimento dos
vínculos familiares, sobretudo com
seus filhos, e diversas outras ações
que dizem respeito aos direitos
humanos”, ressaltou o gestor.

Participantes assistiram à apresentação feita pelos detentos

Werther Junior falou da importância do evento

Defensores, juízes, desembargadores, representantes do Poder Executivo durante a abertura da VI Semana de Execução Penal

O defensor Bruno Dixon foi um dos coordenadores da Semana

Dia de beleza na UPR Feminina
Como parte da VI Semana Maranhense de Execução
Penal, a DPE/MA promoveu ação social com foco
na autoestima da mulher encarcerada. Cerca de
40 reeducandas da UPR Feminina participaram de
procedimentos de valorização da imagem pessoal e
embelezamento. Dentre eles, limpeza de pele, esfoliação
e maquiagem realizados por profissionais da Mary Kay. A
ação foi acompanhada pela defensora pública titular do
Núcleo de Execução Penal, Julyana Patrício.
“Fazia muito tempo que eu não cuidava da minha
pele, não me pintava. Saio daqui linda e com minha
autoestima elevada. Espero que meu namorado goste
quando vir me visitar”, brincou a custodiada J.B.T. Já
V.S. disse que essa experiência ajudará na sua profissão.
“Faço curso para ser cabeleireira e esse conhecimento
sobre maquiagem pode ser útil quando finalmente sair
daqui”, concluiu.

Internas da UPR Feminina receberam cuidados especiais em mais uma edição da Semana
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Acolhimento em Foco

A Defensoria Pública do Estado (DPE/MA), por meio dos
núcleos de Defesa da Criança e do Adolescente (NDCA) e
do Psicossocial, realizou solenidade de encerramento do
convênio do projeto Acolhimento em Foco. Em um ano de
atividades, foram mais de 50 visitas a famílias e instituições de
abrigamento institucional, com cerca de 300 atendimentos,
que geraram benefícios diretos a mais de 40 crianças em
situação de risco, números duas vezes maiores que as metas
previstas no plano de ação.
Durante o evento, o defensor-geral do Estado, Werther de
Moraes Lima Junior, agradeceu aos parceiros e ressaltou que,
apesar de o convênio ter sido encerrado, as atividades inerentes
à proteção de crianças e adolescentes em situação de risco
serão mantidas. O projeto, regido pelo convênio 034/2016, é
fruto da parceria da DPE com a Secretaria Municipal da Criança
e de Assistência Social (Semcas) e do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), por meio do
Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. O
objetivo do Acolhimento em Foco é garantir à criança e ao
adolescente o tempo mínimo de permanência nos abrigos.

Entrega de
brinquedos
O espírito de solidariedade esteve
presente durante todo o ano, e ainda
ganhou força extra neste Natal,
quando dezenas de crianças da creche
Criança Feliz, na capital maranhense,
receberem presentes doados por
defensores, servidores e estagiários
da Defensoria Pública do Estado do
Maranhão. No Dia das Crianças, as
demonstrações de carinho da DPE/MA
também resultaram na distribuição de
brinquedos para cerca de 250 crianças
da Casa de Passagem, da Sonho de
Criança, da Fundação Antônio Brunno,
do Grupo Amor Incondicional, das
creches escolas Nossa Senhora da
Conceição e da Criança Feliz, além do
terreiro de umbanda Ilê Ashê Ogum
Sagbô.

Capacitação
cuidador idoso

Mais de 60 alunos receberam
certificados do Curso de Cuidador de
Idosos, promovido pela Defensoria
Pública estadual (DPE/MA), por meio
de sua Escola Superior (Esdep), e a
Associação Nacional de Gerontologia
do Maranhão (ANG). O objetivo da
capacitação, coordenada pelo Centro
Integrado de Apoio e Prevenção à
Violência contra o Idoso (Ciapvi), foi
contribuir para a promoção de uma
cultura de valorização e de respeito
ao idoso, com a qualificação de
jovens para o ingresso no mercado de
trabalho.
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Timon

O defensor-geral Werther Lima Junior, o subdefensor Emanuel Accioly e os defensores Frank Lúcio, Tatiana Gadelha, Eloisa Bringel, Creuza Lopes e Ricardo Almeida no descerramento da placa

DPE de Timon e de Bacabal contam com
instalações mais amplas e modernas

Para garantir melhores condições
de trabalho para defensores públicos,
servidores e estagiários, bem como
de acolhimento aos assistidos, a
Defensoria Pública do Estado (DPE/
MA) reinaugurou os núcleos regionais
da instituição nos municípios de Timon
e Bacabal, que agora contam com
modernas e amplas instalações. As
duas solenidades, realizadas nos meses
de setembro e outubro, foram bastante
prestigiadas.
Em
Bacabal,
município
com
população de aproximadamente 100
mil habitantes, sendo a 9ª cidade mais
populosa do Maranhão, a Defensoria
está presente desde 2001. Ao longo dos
últimos 16 anos, o núcleo passou por
várias transformações no município,
acompanhando os avanços alcançados
pela instituição no estado.

Para o corregedor da DPE, Antônio
Peterson Barros Rêgo Leal, primeiro
defensor em atuação no município
de Bacabal, é preciso exaltar o
compromisso
da
Administração
Superior com defensores e assistidos.
“Essas novas instalações fazem
parte do nosso olhar voltado para
o bem-estar do assistido e do nosso
compromisso com a qualidade do
serviço prestado para essas pessoas
carentes, que não têm condições de
contratar um advogado. Elas confiam
na Defensoria Pública, portanto
temos o dever de disponibilizar o
melhor serviço para elas”, ressaltou o
corregedor.
Em Timon, o prédio entregue
pela DPE/MA se destaca por possuir
amplo espaço, segurança e estrutura
acolhedora, além de ser próximo ao

Fórum da comarca.
Os
atendimentos
que
eram
realizados em dois espaços, agora
estão concentrados em um único
local, também como parte do processo
de redução de custos operacionais
adotado pela Administração Superior.
“Apesar da crise pela qual passa
o país, continuamos crescendo e o
processo de interiorização avançando.
Não usamos tais dificuldades como
desculpa e sim otimizamos nossos
esforços para garantir uma estrutura
que mantenha nossa excelência no
atendimento à população e instalações
dignas para as atividades dos defensores
e demais colaboradores. Quem ganha
com isso é o Sistema de Justiça e toda
a comunidade de Timon”, afirmou o
defensor-geral do Estado, Werther de
Moraes Lima Junior.

Bacabal

Os defensores Vanessa Brasil, Karla Bezerra, Davi Lucena e a advogada Elza Freitas com Werther Lima Junior e o corregedor Peterson Leal, durante reinauguração do núcleo
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