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PÚBLICOS DO PIAUÍ

FLS

y

A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí (ESDEPI) pretende

realizar atividade acadêmica dentro da programação da Semana do Defensor Público do Piauí, a

realizar-se entre os dias 14 e 19 de Maio de 2018, alusiva as comemorações ao Dia do Defensor

Público celebrado no dia 19 de Maio.

Tendo em conta o Art. \° da Resolução CSDPE N° 007/2006, do Conselho

Superior da Defensoria Pública do Estado do Piauí, que trata da denominação e finalidades, é

função principal da Escola Superior da Defensoria Pública do Piauí, como órgão auxiliar da

DPE-PI, promover a capacitação profissional e a atualização jurídica dos membros, estagiários
de direito e servidores da Defensoria Pública do Estado do Piauí, bem como realizar cursos de

preparação à carreira de Defensor Público e de outros cursos jurídicos de extensão, previstos em

seu regimento interno e regulamento.

É competência da Escola Superior do Piauí, no Art. 3° da supracitada resolução, de

acordo com o art. 41 da Lei Complementar Estadual N°. 59/2005, promover a atualização

profissional e o aperfeiçoamento técnico, jurídico e científico dos membros, estagiários e
servidores da Defensoria Pública do Estado do Piauí, mediante a realização de cursos,

conferências, seminários e outras atividades científicas relativas às áreas de atuação e à missão

institucional da Defensoria Pública, bem como promover a rápida e constante atualização dos

membros da DPE-PI em matéria legislativa, doutrinária ejurisprudencial no âmbito dos serviços
institucionais.

Considerando também que dentro de sua esfera de competências, a ESDEPI

promoverá, com base no Art. 4° da resolução, cursos jurídicos de extensão, tais como

seminários, congressos e encontro jurídicos e também mini-cursos relacionados às áreas de

atuação da Defensoria Pública e considerando ainda que, este ano, a Associação Nacional dos

Defensores Públicos (ANADEP) trará como Campanha Nacional o tema erradicação do

sitb-registró'\ e que a ESDEPI, como órgão auxiliar da Defensoria Pública, deve também ter

como pilar para os seus eventos as temáticas trabalhadas pela ANADEP, em nível nacional,

entende-se conveniente e oportuno realizar a palestra “Sub-registro no Brasil” com o Dr.

Ricardo Henry Marques Dip, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,

no dia 18 de Maio de 2018, às }4h00min.

Não restam dúvidas de que o referido palestrante trata-se do mais adequado à plena

satisfação do objetivo da ESDEPI com tal evento, haja vista a notória especialização do Dr.

Ricardo Henry Marques Dip, se não vejamos: Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e, em Jornalismo, pela Faculdade de

Comunicação Social “Cásper Libero”, sendo ainda Mestre em Função Social do Direito pela

Faculdade Autônoma de Direito (FADISP).

É fundamental destacar que ao logo de sua carreira, o mesmo galgou diversas

funções internacionais, como por exemplo, tornou-se membro fundador do Instituto Jurídico

Iiiterdisciplinar da Faculdade de Direito da Universidade do Porto (Portugal), é acadêmico de
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honra da Real de Jurisprudência y Legislación de Madri (Espanha), é diretor da Seção de

Estudos de Direito Natural do Consejo de Estúdios Hispânicos “Felipe II”, de Madri, e membro

do Conselho de Redação da revista “Fuego y Raya”, revista hispanoamericana de história e

política. É também membro do comitê científico do Instituto de Estúdios Filosóficos “Santo

Tomás de Aquino”, de Buenos Aires e integra o Conselho Acadêmico da Seção de Filosofia do

Direito de El Derecho: Diário de Doctrina y Jurisprudência, sob a rubrica da Universidade

Católica Argentina.

Cabe destacar ainda que o desembargador de Justiça, Dr. Ricardo Dip, é membro

do Conselho Editorial da Revista de Direito Notarial, editada pelo Colégio Notarial do Brasil; é

membro de honra do CENoR, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, membro da

Academia Peruana de História, sendo também titular da cadeira n. 12 da Academia Brasileira de

Direito Registrai Imobiliário e da cadeira n. 23 da Academia Notarial Brasileira. Possui ainda

vários livros e artigos publicados tanto no Brasil quanto no exterior.

Destarte e tendo em vista a exclusividade e notória especialização do Dr. Ricardo

Henry Marques Dip, toma-se necessária, oportuna e conveniente à devida contratação,

revestindo-se o referido serviço de caráter essencial, sendo o mais adequado à plena consecução

do evento a ser realizado. /
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