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Ano IV | Nº. 167 | Quinta-feira, 28 de março de 2019

Olá! Segue mais uma edição de nosso Cejur Notícias. Destacamos neste informativo os eventos que
acontecerão na Defensoria, como o III Concurso Eliete Costa Silva Jardim, o lançamento da Revista
nº 28 e o ciclo “Quartas com a Defensoria”. Uma boa leitura a todas e todos.

INTERNAS
Encarceramento feminino em perspectiva, a partir das 9h30, no auditório do segundo andar da
sede
Evento muito aguardado, que discutirá o perfil das mulheres
presas e o descumprimento do HC coletivo nº 143.641 e da
Lei 13.769/2018, o “Encarceramento feminino em perspectiva”
acontecerá nesta próxima sexta-feira, dia 29/03/2019, no
auditório do segundo andar da sede da DPRJ (Av. Marechal
Câmara, 314, 2º andar), ao longo do dia. Com início previsto
para às 9h30, a 1ª mesa analisará as mulheres que não têm
acesso à prisão domiciliar. Já na parte da tarde, a 2ª mesa se
voltará para os desafios e as potencialidades da prisão
domiciliar. Encerrando os trabalhos, às 16h, será apresentado
o relatório sobre “O perfil das mulheres gestantes, lactantes e das mães atendidas nas audiências de
custódia pela DPRJ”. Compareça!

Inscrições abertas para o III Concurso de Práticas Exitosas até 05/04
Até o próximo dia 05, estarão abertas as inscrições para o III
Concurso de Práticas Exitosas e Atuações Estratégicas Eliete
Costa Silva Jardim. Podem participar defensoras(es) e
servidoras(es) da DPRJ, de forma individual ou em grupo. Os
trabalhos serão analisados por uma comissão julgadora e
apresentados em sessão pública, no dia 27 de abril, no
auditório do 2º andar da sede administrativa. Na ocasião,
serão anunciadas as três práticas e as três atuações
vencedoras. A cerimônia de premiação ocorrerá durante o
Encontro de Atuação Estratégica, em maio. Participe! Para
mais informações clique aqui. Para acessar o formulário de inscrição clique aqui. Para acessar a
Resolução DPGE-RJ nº 971/2019 e o Edital do Concurso publicados no D.O., clique aqui.

"Cadernos Estratégicos", em formato digital e impresso
Encontra-se disponível no CEJUR, para defensoras(es) e servidoras(es), a publicação “Cadernos
Estratégicos – Análise Estratégica dos Julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos”.
Lançada em fevereiro, a publicação traz 14 artigos produzidos pelo Grupo de Trabalho sobre Análise
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Estratégica de Julgados da Corte Interamericana de Direitos
Humanos. “Cadernos Estratégicos” é uma realização da
Defensoria Pública do Rio de Janeiro, através da
Coordenação Geral de Programas Institucionais e do Centro
de Estudos Jurídicos, com apoio da Fundação Escola
Superior (Fesudeperj). No formato digital, pode ser baixado
através do site do CEJUR, clicando aqui.

Revista de Direito da DPRJ nº 28 será lançada dia 04 de
abril, às 17:30hs, na sede da Adperj
Na sede da Associação dos Defensores Públicos do
Estado do Rio de Janeiro (Adperj), no dia 04/04/2019, às
17h30, ocorrerá o lançamento da 28ª edição da Revista de
Direito da Defensoria/RJ. Compõem a publicação 19
artigos,
divididos
em
cinco
temas:
Direitos
Humanos/Fundamentais, Institucional; Constitucional/
Direito Público; Civil, Consumidor e Processo Civil; Penal,
Processo Penal e Execução Penal. A coletânea está em
sintonia com os 70 anos da Declaração Universal dos
Direitos Humanos. Entre os artigos, figuram textos de
convidados – Antônio do Passo Cabral, Diego Werneck
Arguelhes e Leandro Molhano Ribeiro (em coautoria) e
Pedro Fortes – e também, o trabalho vencedor do Prêmio Fabiano de Carvalho Oliveira para
estagiários, da autoria de Johnathan de Barros Soares. Figuram na publicação, ainda, quatro peças
processuais, utilizadas em atuações da Instituição. A ADPERJ está situada na Rua do Carmo, nº 7,
16º andar - Centro. Para ler o índice e as páginas iniciais da Revista nº 28, clique aqui.

CEJUR convida para participação no Ciclo "Quartas com a Defensoria"
O Centro de Estudos Jurídicos convida defensoras e
defensores autores de livros a participarem do Ciclo
"Quartas com a Defensoria", que abre espaço para
palestras de divulgação e lançamento. Os encontros do
Ciclo se realizarão ao longo do ano e em todas as regiões
do Estado. O primeiro encontro será em Volta Redonda,
no dia 10/04/2019 (ocasião em que teremos também o
lançamento no interior da Revista nº 28). Os critérios
para a seleção dos autores serão a pertinência da obra
com o tema escolhido pela Coordenação da Região, a
ordem de manifestação do interesse e o equilíbrio de gênero na composição das mesas. Autoras e
autores interessados devem preencher o formulário para identificação e breve apresentação da obra.
Participe! Para acesso ao formulário clique aqui.

Voluntários para o Projeto “Acelerando a Escolaridade”
Os interessados em colaborar com o Projeto “Acelerando a Escolaridade” (dedicado a moradores em
situação de rua), ministrando aula ou palestra em alguma área de conhecimento, devem entrar em
contato

com

a

servidora

Maristela

Paz,

coordenadora

do

Projeto,

através

do

email

maris.paz@fesudeperj.org.br. As aulas ocorrem de 2ª a 5ª, das 14 às 16hs, nas salas da Fesudeperj.
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Treinamento Sistema Verde, SEI e Frequência Eletrônica
O próximo treinamento para os sistemas SEI, Verde e
Frequência Eletrônica está previsto para o dia 12/04/2019,
com a seguinte carga horária: o treinamento do sistema SEI
será das 9h às 12h horas; o treinamento do sistema Verde
será das 13h às 16 horas; e o treinamento do sistema de
Frequência Eletrônica será das 16h30min às 17h30min. Para
realizar a inscrição, os interessados devem encaminhar um e-mail para o Núcleo de Capacitação
através do endereço: rhdpge.capacitacao@gmail.com, contendo o nome completo, a lotação e o
curso pretendido.

ACONTECEU

STJ recebe o pedido de habeas corpus número 500.000
O Superior Tribunal de Justiça, a duas semanas de
completar 30 anos de funcionamento, protocolizou o
habeas corpus de número 500.000, formulado contra
decisão do TJSP, relacionado a tráfico de drogas.
Enquanto necessários 19 anos para chegar ao HC de
número 100.000, para acumular os últimos 100 mil e
completar meio milhão de habeas corpus impetrados
foram precisos apenas um ano e dez meses. Leia mais
sobre a notícia, publicada no site do STJ no dia
26/03/2019, clicando aqui.

TJRJ mantém decisão que permite que cliente “fure” fila de credores da Oi
O juiz André Pinto, da 27ª Vara Cível do TJRJ, manteve
decisão que condenou a Oi a ressarcir e indenizar cliente que
teve débito automático realizado indevidamente, permitindo
que ele "fure" a fila de credores para receber R$ 72 mil, uma
vez que a empresa está em processo de recuperação judicial.
Ação de indenização por danos morais e materiais foi
ajuizada por um consumidor que afirmou ter a empresa de
telefonia debitado de sua conta R$ 17.245 para o pagamento
de serviços não utilizados pelo autor, ficando com saldo negativo enquanto estava em viagem ao
exterior. Em contestação, a defesa da Oi alegou que ocorreu um erro em seu sistema e retificou as
faturas, mas a tese não foi acatada pelas decisões da 26ª Câmara Cível do Consumidor, que
concedeu tutela de urgência e permitiu que o cliente “furasse” a fila de credores prevista em lei, no
caso de empresas em recuperação judicial, para receber os valores da Oi. Para ler a notícia,
publicada no site Consultor Jurídico em 12/03/2019, clique aqui.

DOUTRINA DINÂMICA

É preciso pôr fim às medievais apresentações de presos à imprensa, por Romulo Luis Veloso de
Carvalho e Paulo Henrique Drummond Monteiro
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Interessante reflexão proposta pelos defensores públicos do Estado de MG Rômulo Carvalho e Paulo
Henrique Drummond foi publicada no site Consultor Jurídico, em 15/01/2019. As atuais (e cada vez
mais frequentes) apresentações espetaculosas de presos, através das quais se tornam públicas as
imagens da pessoa detida, desconsideram direitos fundamentais, constitucionais, e ainda nutrem o
estereótipo de criminoso(a) até que se confirme uma sentença penal condenatória. É esta, em
síntese, a crítica dos autores à atuação da autoridade pública quando do encarceramento, estimulada
por uma mídia que de forma sensacionalista gera reações passionais nos telespectadores. Para ler o
artigo na íntegra, clique aqui.

Acesso pelo site da Defensoria ou pelo endereço www.pec.defensoria.rj.def.br.

Agenda do PEC

29/03, das 14 às 17h, na Fesudeperj – Capacitação para atuação em
Varas Criminais – com as defensoras Lúcia Helena Barros e Simone
Estrelitta, e o defensor Marcelo Machado. Não é necessária prévia inscrição, e
aos interessados serão concedidas três horas de estágio pela OAB.

NOVIDADES EM EAD
Já disponíveis no site do PEC:

Nudedh 15 anos: Uma construção coletiva- O evento ocorreu no auditório
da sede no dia 15/02/2019, e teve a abertura com o coral “Uma só voz”.
Dividido em três mesas, os temas foram os direitos humanos das pessoas em
situação de rua, a atuação do Nudedh na assistência às vítimas de violência e
as perspectivas para a promoção de direitos humanos no Rio de Janeiro e o
papel do Nudedh para este objetivo.

Cadernos estratégicos 2019 – O lançamento da coletânea foi no dia
08/02/2019, no auditório da sede da DPRJ. É feita uma análise dos julgados
da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Expurgos Inflacionários - Capacitação sobre o tema que ocorreu no dia
22/02/2019, na sede da DPRJ, que objetivou o treinamento sobre a nova
plataforma implementada pela FEBRABAN, para realização de acordo
coletivo referente aos Expurgos Inflacionários. O minicurso foi realizado pela
Coordenadoria Cível da DPRJ, com a presença da coordenadora Cíntia
Guedes e da subcoordenadora Luciana Telles.

ACESSANDO A ACADEMIA
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A luta popular urbana por seus protagonistas: direito à
cidade, direitos nas cidades
Em formato digital, o trabalho contempla um ciclo de
encontros e debates sobre o ativismo popular urbano
contemporâneo no país. A iniciativa foi uma oportunidade de
juntar diferentes movimentos coletivos, ONGs e organizações
parceiras de universidades para “olhar” os sujeitos populares
a partir de um levantamento participativo sobre suas ações,
práticas e narrativas na atualidade. Acesse o livro aqui.

AGENDA GERAL

Interfaces do Racismo, quinta-feira, 28/03, na Adperj
O documentário "Interfaces do Racismo", produzido pela
Defensoria Pública da União, será exibido nesta quinta-feira,
28/03, na sede da ADPERJ (Rua do Carmo 7/16º andar,
Centro). Ao término, será exibido um debate, às 18h. O
documentário aborda o preconceito racial em vários âmbitos.
A defensora pública federal Rita Cristina de Oliveira, que
coordenou o filme, estará presente e vai discutir o tema ao
lado do ativista social Raul Santiago, do defensor público
federal Thales Arcoverde Treiger, e da defensora pública e
professora da Fesudeperj Lúcia Helena. O evento é inspirado
na campanha 21 Dias de Ativismo Contra o Racismo, que organiza uma série de eventos para
lembrar o "Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial" (21/03). A data,
instituída pela ONU, lembra o Massacre de Sharpeville, em Joanesburgo, na Africa do Sul, em 21 de
março de 1960, quando 69 pessoas foram mortas durante um protesto pacífico, em pleno Apartheid.

Palestra “Imposto de Renda 2019 - quais bens precisam ser declarados”, no IAB
O Instituto dos Advogados Brasileiros promoverá, na Av.
Marechal Câmara, 210, 5º andar, Centro, uma conversa com
o auditor da Receita Federal Leônidas Quaresma, no dia
15/04/2019. O palestrante irá esclarecer quais bens precisam
ser declarados para o fisco. As inscrições, gratuitas, estão
abertas a todos os interessados, e podem ser feitas pelo
endereço eletrônico www.iabnacional.org.br. Os estudantes
de direito receberão certificados, conferindo 02 horas de
atividade complementar.

NOVIDADES LEGISLATIVAS

União
Lei nº 13.812, de 16/03/2019 - Institui a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, cria o
Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas e altera a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente). Para ver a lei, clique aqui.
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Lei nº 13.811, de 12/03/2019 - Confere nova redação ao art. 1.520 da Lei nº 10.406 / 2002 (Código
Civil), para suprimir as exceções legais permissivas do casamento infantil. Para ver a lei, clique aqui.
Estado do RJ
Lei nº 8307, de 28/02/2019 – Cria, no âmbito do Estado do RJ, o programa Toda Mulher Merece uma
Doula, que reunirá e formulará políticas públicas referentes à atuação destas profissionais na atenção
à saúde no ciclo gravídico-puerperal, em atendimento às recomendações da Organização Mundial de
Saúde. Para ler a lei, clique aqui.
Lei nº 8311, de 04/03/2019 - Dispõe sobre o fornecimento de pulseiras de identificação para doentes
crônicos (alzheimer, parkinson, epilepsia e outros), autistas, idosos e qualquer pessoa em situação de
vulnerabilidade. Para ver a lei, clique aqui.
Lei nº 8317, de 21/03/2019 - Dispõe sobre a obrigatoriedade dos shopping centers e centros
comerciais liberarem o uso gratuito do estacionamento aos usuários dos postos poupatempo. Para
acessar a lei, clique aqui.

PORTUGUÊS EM FORMA
Inobstante
Apesar de largamente utilizada, especialmente nos textos
jurídicos, esta palavra não é dicionarizada. Esta é a lição
dada pelo professor José Maria da Costa, no site Migalhas
(em 09/12/2018), seção Gramatigalhas. Segundo o professor,
o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa não a prevê,
sendo este o veículo oficial de palavras existentes em nossa
língua, com o referendo da Academia Brasileira de Letras.
Dessa forma, para trazer o sentido desejado com “inobstante”
podemos utilizar as corretas expressões “nada obstante” e/ou
“não obstante”, que serão suficientes para transmitir a ideia
de “apesar de”, evitando o uso de palavra inexistente. Entenda o que diz o professor clicando aqui.

Os Desertos de Laíde, de 27.03 a 28.04, no
Centro Cultural Banco do Brasil

Um projeto multilinguagem, a peça apresenta as
dores de mulheres negras que vivenciaram a
perda de seus filhos, abraçando sua
ancestralidade para conseguir superar a perda.
Além da peça e de rodas de conversa que
ocorrerão em sessões pontuais, o público poderá
conferir uma instalação com obras do artista Rona Neves sobre o tema. Busca-se o
resgate e a valorização da cultura de matrizes negras e periféricas, levantando
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temas como a discriminação racial e a invisibilidade social. A direção é de Luiz
Monteiro. O Centro Cultural Banco do Brasil é situado na rua Primeiro de Março,
66, Centro do Rio de Janeiro. Para maiores informações, clique aqui.

Colabore com o “CEJUR Notícias”
Para colaborar com o nosso informativo envie críticas,
cejur.dpge@gmail.com Muito importante sua participação!

sugestões

e

conteúdos

para

Este informativo foi produzido pelo Centro de Estudos Jurídicos da
Defensoria Pública do Rio de Janeiro
Diretor-Geral do Cejur:
José Augusto Garcia de Sousa
Diretora de Capacitação do CEJUR:
Adriana Silva de Britto
Servidora Técnica Superior Jurídico:
Roberta Bacha de Almeida
Projeto gráfico:
Assessoria de Comunicação da DPRJ
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