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RESOLUÇÃO CSDPE Nº 138/2021, de 19 de fevereiro de 2021.

Dispõe 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 organização das
Defensorias Públicas Regionais.

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PUBLICA, no uso de
suas atribuições legais, com fundamento no artigo 17, inciso XII, da
Lei Complementar Estadual n° 59, de 30 de novembro de 2006, e
CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Superior da Defensoria
Pública a fixação e a alteração das atribuições dos órgãos de atuação
da Defensoria Pública (art. 102, § 1° do, LCF 80/94, com redação da
LCF 132/2009);
CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Superior da Defensoria
Pública exercer o poder normativo no âmbito da Defensoria Pública
do Estado (art. 14, inciso I, RES. 029/2012), bem como decidir sobre a
fixação ou alteração de atribuições dos órgãos de atuação da
Defensoria Pública (RES. 029/2012);
CONSIDERANDO as normas trazidas pelas Resoluções CSDPE n°
14/2011 e n° 76/2017,

RESOLVE:

Art. 1° As alienas "a", "b" e "c" do inciso II do art. 7ª da Resolução
CSDPE n° 14/2011 passam a ter a seguinte redação:

Art.7° (...)
II - A Defensoria Pública de Piripiri atuara através de 03
(três) Defensores(as) Públicos(as), que possuem as
seguintes atribuições:
a) A primeira Defensoria Pública de Piripiri atua na
1ª Vara da Comarca de Piripiri, e atua na assistência aos
presos nas delegacias de polícia em face de flagrante
delito. Na condição de defesa colidente atua no JECC
de Piripiri e seu(s) anexo(s), na demanda criminal;
b) A Segunda Defensoria Pública de Piripiri atua
na 2ª Vara da Comarca de Piripiri, exceto nos casos
envolvendo mulher vítima de violência doméstica. Na
condição de defesa colidente atua na 3ª Vara da
Comarca de Piripiri, e na demanda Cível no JECC de
Piripiri e seu(s) anexo(s);
c)  A Terceira Defensoria Pública de Piripiri atua
na 3ª Vara da Comarca de Piripiri, sendo privativa nos
casos de violência doméstica em favor da vítima, e no
Juizado Especial Cível e Criminal e seu(s) anexo(s). Na
condição de colidente, atua na 1ª Vara e na 2ª Vara da
Comarca de Piripiri.
Art. 2° O anexo II da resolução 014/2011 passa a ter a
seguinte previsão quanto a substituições nas
defensorias da comarca de Piripiri:
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Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do
Estado do Piauí, em Teresina, 146ª Sessão Ordinária, em 29 de janeiro
de 2021.

Carla Yáscar Bento Feitosa Belchior
Defensora Pública Geral em exercício

Presidente do CSDPE

RESOLUÇÃO CSDPE Nº 139/2021, de 19 de fevereiro de 2021.

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.

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO PIAUÍ,
no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos art. 102 da Lei
Complementar
Federal n° 80, de 12 de janeiro de 1994, artigo 17, inciso "XII" da Lei
Complementar Estadual n° 59, de 30 de novembro de 2005, e
CONSIDERANDO o principio da dignidade da pessoa Humana,
fundamento da Republica Federativa do Brasil, e a necessidade de
redução das desigualdades sociais e da promoção do bem de todos,
sem preconceitos de origem ou raça, conforme art. 1°, inciso III e art.
3°, Incisos III e IV da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a Lei Federal n°12.288/2010, que institui o Estatuto
da Igualdade Racial, destinado a garantir a população negra à
efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos
étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação
e as demais formas de intolerância étnica;
CONSIDERANDO que a Defensoria Publica é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como
expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente,
a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em
todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, conforme
art.1° da Lei Complementar n°95/2005;
CONSIDERANDO o que orienta a Convenção Internacional sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, ratificada
pelo Decreto Federal n° 65.810, de 8 de dezembro de 1969 e Convenção
n° 111 da OIT, ratificada pelo Decreto Federal n°62.150 de 19 de janeiro
de 1968, que dispõe sobre discriminação sobre matéria de emprego e
profissão;
CONSIDERANDO as diretrizes do Terceiro Plano Nacional de Direitos
Humanos - PNDH 3, aprovado pelo Decreto Federal n.° 7.037, de 21
dezembro de 2009, em seu Eixo Orientador III, Diretriz 9, Objetivo
Estratégico I;
CONSIDERANDO a Lei Federal n°12.990/2014, que reserva a pessoas
negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para
provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da
administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas,
das empresas publicas e das sociedades de economia mista
controladas pela União, julgada constitucional pelo Supremo Tribunal
federal (ADC n° 41);
CONSIDERANDO a necessidade de promover ações afirmativas que
contribuam para participação da população negra, quilombola e
indígena, em condição de igualdade de oportunidade, na vida
econômica, social, política e cultural do País;
CONSIDERANDO a existência de Comunidades Remanescentes de
Quilombos no Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que o IV Diagnóstico da Defensoria Pública no
Brasil revelou que 76,4% dos defensores públicos se consideram
brancos, enquanto apenas 2,2% se consideram negros e 0,4%
indígenas;


