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PORTARIA GDPG N° 655/2021 

 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições 

legais, conferidas pelo art. 13, inciso XX da Lei Complementar Estadual nº 059, de 30 de novembro de 

2005. 

CONSIDERANDO a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados – Lei federal n.⁰ 13.709, 

de 14 de agosto de 2018, notadamente os arts. 23 e 41 da LGPD; 

CONSIDERANDO a necessidade de constante aperfeiçoamento das políticas institucionais 

de garantia dos direitos dos usuários e outros sujeitos à privacidade e à proteção dos dados pessoais, 

conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).   

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. NOMEAR o Comitê Gestor da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí, órgão encarregado pelo tratamento de dados pessoais, 

responsável pelas atividades previstas no artigo 41, §2⁰, da Lei Federal n.⁰ 13.709, de 14 de agosto de 

2018 - Lei Geral de Proteção de Dados, composto por: Carla Yáscar Bento Feitosa Belchior, 

Humberto Brito Rodrigues, Alessandro Andrade Spíndola e George Vítor de Carvalho Santana. 

Art. 2º Caberá ao Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais da Defensoria Pública do 

Estado do Piauí, entre outras atribuições: 

I - coordenar a implementação da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) no 

âmbito desta DPE/PI, zelando pela observância das recomendações definidas pelos órgãos superiores; 

II - auxiliar o controlador de dados, quando solicitado, na formulação de princípios e 

diretrizes para a gestão de dados pessoais e na sua regulamentação; 

III - propor e acompanhar o programa de conscientização sobre a LGPD no âmbito desta 

DPE/PI. 

IV - definir o fluxo para atendimento aos direitos dos titulares, previstos nos artigos 18, 19, 

20 e 21 da LGPD; 
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V - prestar orientações, quando solicitado pelo controlador ou encarregado dos dados, nos 

pedidos administrativos relacionados ao tratamento e à proteção de dados pessoais, de acordo com as 

diretrizes estabelecidas na LGPD; 

VI - definir as informações que serão veiculadas no sítio eletrônico da DPE/PI na Internet, 

sobre a aplicação da LGPD, incluindo os requisitos para o tratamento legítimo de dados, as obrigações 

dos controladores e os direitos dos titulares, bem como as informações sobre o encarregado (nome, 

endereço e e-mail para contato). 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

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

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI, 28 de dezembro de 

2021. 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral do Estado Piauí 
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