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DEPENSORIA PÚBLICA 

00 ESTADO DO PIAUÍ 

PORTARIA GDPG N° 351/2019 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pelo art. 13, inciso )OC, da Lei Complementar Estadual n° 059, de 30 de novembro 

de 2005. 
CONSIDERANDO que é competência do Defensor Público-Geral prover os 

cargos de Defensor Público decorrentes de remoção, nos termos do art. 13, X, da Lei 

Complementar Estadual n° 59/2005, com redação dada pela Complementar Estadual n° 

240/2019 e art. 40 da Resolução CSDPE n° 007/2011; 

CONSIDERANDO a necessidade de dar "...imediato cumprimento de decisão 

judicial transitada em julgado, que determinou a remoção dos impetrantes, defensores 

públicos estaduais, para a comarca de Teresina — PI, com exercício de suas atividades 

exclusivamente na capital, em razão da saúde da filha, sob pena de multa diária no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) e de prisão por descumprimento de ordem judicial, nos termos 

do artigo 330, do CP", conforme decisão exarada à fl. 387 dos autos do Mandado de 

Segurança Cível n° 2016.0001.002756-6, que tramita no E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Piauí; 
CONSIDERANDO o teor do parágrafo único do art. 63-D da Lei 

Complementar Estadual n° 59/2005, com redação dada pela Complementar Estadual n° 

240/2019, que dispõe que "havendo mais de um candidato à remoção, será removido o mais 

antigo na categoria e, ocorrendo empate, sucessivamente, o mais antigo na carreira, no 

serviço público do Estado, no serviço público em geral, o mais idoso e o mais bem 

classificado no concurso para ingresso na Defensoria Pública." 

CONSIDERANDO a necessidade de resguardar a antiguidade dos Defensores 

Públicos com atribuições exclusivas na capital, assegurando-lhes a opção pela remoção para 

as vagas a serem ofertadas aos impetrantes, conforme exigência do art. 63-D da Lei 

Complementar Estadual n° 59/2005, com redação dada pela Complementar Estadual n° 

240/2019; 

RESOLVE: 
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CONSIDERANDO que os cargos declarados vagos em decorrência dessa 

remoção necessariamente devem ter atribuições exclusivas na comarca de Teresina — PI, nos 

termos da decisão judicial a ser cumprida. 



DEFENSORIA PUBLICA 
DO ESTADO DO PIAUI 

Art. 1° Declarar aberto concurso de remoção a pedido para preenchimento de 02 

(dois) cargos vagos de Defensorias Públicas com atribuições exclusivas na comarca de 

Teresina — PI, a serem definidos em edital, visando a dar cumprimento à decisão exarada nos 

autos do Mandado de Segurança Cível n° 2016.0001.002756-6, que tramita no E. Tribunal de 

Justiça do Estado do Piauí. 
Art. 2° Restringir a participação no certame somente aos Defensores Públicos 

lotados em Defensorias Públicas da capital, com exclusão dos Defensores Públicos lotados 

nas Defensorias Públicas Itinerantes, vez que atuam em todo o Estado do Piauí, conforme se 

depreende do art. 7°, alíneas a aj, da Resolução n° 22/2011. 

Art. 3° Convocar os Defensores Públicos interessados para, no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias corridos, apresentar os requerimentos de averbação de tempo 

de serviço público para fins de contagem do tempo a ser utilizado como critério de 

desempate, nos termos do art. 121 da Lei Complementar Federal n° 80/1994 e § 6° do art. 4° 

da Resolução CSDP n° 07/2011. 

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL, em Teresina, 12 de abril 

de 2019. 
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Defensor Público-Geral 
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