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PORTARIA GDPG N° 656/2021 

 

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. DESIGNAR o Defensor Público e Diretor Administrativo desta Defensoria Pública, 

IVANOVICK FEITOSA DIAS PINHEIRO, para exercer a função de ENCARREGADO PELO 

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, O DATA PROTECTION OFFICER (DPO), até ulteriores 

deliberações. 

Art. 2º Nos termos do Art. 41 da Lei Federal Nº 13.709/2018 é de atribuição à função de 

encarregado pelo tratamento de dados pessoais (DPO): 

I - aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar 

providências; 

II - receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências; 

III - orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem 

tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e 

IV - executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em 

normas complementares. 

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

 

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
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GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL, em Teresina-PI, 29 de dezembro de 

2021. 

 

Erisvaldo Marques dos Reis 

Defensor Público Geral do Estado Piauí 
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