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PORTARIA Nº 012/2021 – CSDPE, de 27 de abril de 2021. 

 

O Defensor Público-Geral, na condição de Presidente do Conselho Superior da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo 

artigo 13, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 59/2005 e Art. 5º, caput da Resolução 

029/2012, RESOLVE: 

 

I – Convocar o Conselho Superior da Defensoria Pública do Piauí para 150ª Sessão 

Ordinária, nos termos do art. 6º, IV do RICSDPE a se realizar em 30 de abril de 2021, às 

08:30h, através do regime especial de trabalho remoto regido pela PORTARIA 

CONJUNTA GDPG/CG Nº 010/2020. 

 

II – Publicar a pauta da 150ª Sessão Ordinária, nos termos do art. 6º, V, do 

RICSDPE, com o seguinte ponto: 

 

1º Ponto – Deliberação de Processo SEI nº 00303.000122/2021-24, tendo como 

requerente o DPG solicitando a atualização da Resolução CSDPE n° 043/2015, considerando as 

alterações da Lei Complementar Estadual n°59/2005 promovidas pela Lei Complementar 

Estadualn°240, de 15 de Janeiro de 2019, nos termos do art.14, X, do Regimento Interno deste 

colegiado. Apresentado questão de ordem da 148º Ordinária do dia 12/03/2021, sendo 

deliberado que o pedido seja interpretado como pedido de regulamento, e que o CSDPE faça 

uma resolução instituindo o regulamento do concurso, sendo retirado de pauta o processo para 

proceder com as diligências, retornando os autos do processo para o gabinete juntamente com a 

minuta do regulamento feita pelo relator, para que o requerente instrua com documentos que 

achar necessário, após, retornar os autos para esse CSDPE deliberar sobre o feito, de relatoria do 

Conselheiro Dr. Alessandro Spíndola; 

   

 2º Ponto – Deliberação de Processo SEI nº 00303.000345/2021-91 requerendo 

alteração da Resolução CSDPE nº 127/2019, para adequação das substituições naturais das 

Defensorias Regionais afetadas pelo resultado do último concurso de remoção, o que fazemos 

com fundamento no art. 28, inciso V, da LC nº 59/2005, e com amparo na Portaria GDPG nº 

25/2020, que deflagrou o Processo de Remoção, e no resultado do concurso registrado na ata da 

Sessão Pública de Remoção de Defensores Públicos, realizada no dia 30 de outubro de 2020, 

publicada no DOE Nº 215, do dia 17/11/2020, de relatoria da Conselheira Dra. Dayana Sampaio 

Mendes Magalhães. 

 

 

 

 PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.  

 

 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

       Defensor Público-Geral  

Presidente do CSDPE 
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