Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos

CURRÍCULO
INFORMAÇÕES PESSOAIS
Nome: Enoque Barros Teixeira
Cargo efetivo: Coordenador-Geral
Cargo comissionado: 101.4

FORMAÇÃO ACADÊMICA:
Graduação em Ciências Jurídicas pelo Instituto de Educação Superior de Brasília - IESB,
com Pós-Graduação em Direito Tributário e Processo Tributário pela União Pioneira de
Integração Social – UPIS.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Advocacia militante na Capital da República por 15 anos. A atuação tem se dado no
Direito Civil, com a elaboração de contratos comerciais, contratos de fornecimento,
contratos de cessão, contratos de parceria comercial, compra e venda, consultoria
contratual. Destaque para o Código de Defesa do Consumidor, com atuação como
Diretor Jurídico, na análise demandas, confecção de Pareceres, Notas Técnicas e
Instruções Normativas, participação na elaboração de Decretos, Leis e Portarias.
Atuação no contencioso em demandas de Responsabilidade Civil, Dano Moral, Dano
Material, Direito de Imagem. No Direito Administrativo, a atuação se deu em Contratos
Licitatórios, formação de contratos administrativos, nas modalidades de carta convite,
pregão e tomada de preços, formulações de Pareceres em contratos administrativos,
exposição de motivos e auditorias fazendárias. No direito de Família, atuação
contenciosa em divórcio, inventários, guarda de filho e no Direito Trabalhista atuação
no contencioso trabalhista, elaboração e contratos de trabalho e prestação de serviço,
formulação de notas técnicas e regimento interno, acompanhamento do preventivo
trabalhista e demandas da rotina de expediente. Em Direito Tributário,
acompanhamento de execuções fiscais, recuperação de impostos, consultoria em
planejamento tributário. Na atuação no serviço público, a atuação se deu como Diretor
Jurídico do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, como Assessor
Especial da Vice-Governadoria do Distrito Federal, como Assessor Jurídico na Assessoria
Jurídico-Legislativa da Secretária de Estado de Justiça do Distrito Federal, como Chefe
da Assessoria Técnica da Administração do Guará, com Assessor na Secretaria de
Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, como Assessor Especial da Assessoria
Jurídico-Legislativa da Secretária de Estado de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

