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DEFENSOMA PÚBLICA 
DO ESTADO DO Piau 

PORTARIA GDPG N° 433/2019 

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

atribuições legais, conferidas pelo art. 13, inciso XX da Lei Complementar Estadual n° 059, de 

30 de novembro de 2005. 

CONSIDERANDO a realização das atividades referentes à Semana Nacional da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí, compreendido entre os dias 14 a 18 de maio do 

corrente ano. 

CONSIDERANDO o objetivo descrito no Plano Estratégico da DPE/PI no 

sentido de capacitar membros e colaboradores, modernizando e aperfeiçoando as 

atividades e rotinas da Instituição. 

CONSIDERANDO que entre as atividades previstas na Semana da Defensoria, 

destacam-se as seguintes palestras: 

DIA 16.05.2019 

08h — "Aspectos polêmicos do encarceramento feminino no Estado do Piauí" 

Palestrante: Dra. Rani Albuquerque 

Local: Auditório da Casa de Núcleos 

10h — "Um novo olhar sobre os conflitos familiares e a importância da oficina de 

pais e filhos". 
Palestrante: Débora Cunha Vieira, Defensora Pública com atuação na área da 

Família. 

Local: Auditório da Casa de Núcleos 

18h — "Direitos Humanos das Mulheres: por uma vida livre de violência no 
espaço privado e público — mulheres em situação de violência doméstica 

encarceradas". 
Palestrante: Mônica de Melo 

Local: Auditório da Casa de Núcleos 

DIA 17.05.2019  
08h — "Standards para a concretização da atipicidade das medidas executivas no 

processo civil". 
Palestrante: Dr. Marcos Martins 

Local: Auditório do Fórum Eleitoral 

10h — "Um novo olhar para o conflito, diálogo e educação". 

Palestrante: Dra. Danyelle Bandeira de Melo 

Local: Auditório do Fórum Eleitoral 

14h — "A consensualidade na Administração Pública: ajustar para ser eficiente". 

Palestrante: Dr. Guilherme Carvalho e Sousa 

Local: Auditório do Fórum Eleitoral 

16h — "Por que estudar direito hoje? Somos capazes de defender direitos em 

tempos sombrios? 
Palestrante: Dr. Dr. José Humberto de Góes Junior 

Local: Auditório do Fórum Eleitoral 
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DIA 18.05.2019  

08h — "Mulheres negras e interseccionalidade: lente teórica e ferramenta 

política nas lutas contra as opressões de gênero, raça e classe". 

Palestrante: Dra. Andreia Marreiro 

Local: Auditório do Fórum Eleitoral 

10h — "Primeira parte: O novo CPC e Novo Direito das Famílias: Um diálogo 

necessário". "Segunda Parte: Técnicas para cumprimento da obrigação de 

alimentos". 
Palestrante: Dr. Rafael Calmon 

Local: Auditório do Fórum Eleitoral 

CONSIDERANDO o relevante papel exercido pelos estagiários e estagiárias desta 

Defensoria Pública nas diversas áreas, e necessidade de permanente capacitação dos 

mesmos, 

RESOLVE: 

AUTORIZAR os Defensores Públicos a liberarem os estagiários desta 

Instituição para participarem das palestras descritas na programação acima apresentada, no 

turno matutino, com a possibilidade de folga compensatória para os que participarem dos 

eventos nos turnos vespertino e noturno nos dias 16 e 17 de maio de 2019, e no período 

matutino do dia 18 de maio de 2019, mediante comprovação de comparecimento aos 

eventos e autorização do Defensor Público a que o estagiário esteja vinculado, observado o 

interesse e a conveniência do serviço público. 

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

GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL em Teresina-PI, 16 de maio de 

2019. 

t. 
/fr9isvóldo Mar qifes dos Reis 

Defensor Público-Geral do Estado do Piauí 
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