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    Ano III | Nº. 154 | Quarta-feira, 05 de setembro de 2018

Olá! Segue mais uma edição de nosso Cejur Notícias. Destacamos a formatura da turma de 25
mulheres como “Defensoras populares”, uma iniciativa realizada pela DPRJ a partir de diretriz
estabelecida pela Comissão Especial para Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher do Colégio
Nacional de Defensores Públicos Gerais (Condege). Uma boa leitura a todas e todos.

INTERNAS

VI Congresso do Instituto Brasileiro de Direito Civil: inscrições só até o dia 11/09 
  

Até o próximo dia 11 estão abertas as inscrições,
através da plataforma do Programa de Educação
Continuada (PEC), para o sorteio previsto no Edital
16/2018. Ao todo serão sorteadas 9 (nove) vagas,
sendo 6 (seis) para defensores e defensoras e 3 (três)
para servidores e servidoras. Os contemplados terão as
inscrições e passagens custeadas pelo CEJUR para
comparecimento ao VI Congresso do Instituto
Brasileiro de Direito Civil, que acontecerá entre os
dias 18 e 20 de outubro, em Fortaleza/CE. Confira a

programação clicando aqui e acesse o edital clicando aqui. 
 
 
Confira a tabela de vagas do curso de idiomas Berlitz para novos alunos 
  
O Berlitz disponibilizou uma tabela com as vagas
existentes em cada curso de idiomas. Os defensores,
defensoras, servidores e servidoras interessados em
ocupar uma dessas vagas (e que não estejam em outra
turma) devem entrar em contato com o curso pelo
telefone 2240-6606 ramal 10601 ou pelo e-mail
ct.service4@berlitz.com.br. Para acessar a íntegra da
tabela clique aqui. 
  
 
 
 Oficina de talentos, uma iniciativa da DPRJ em comemoração ao Dia do Servidor Público 
 
Em comemoração ao Dia do Servidor Público, em outubro, vários eventos serão realizados na
sede administrativa, com atividades realizadas em salas temáticas, nos dias 5,19 e 26/10. Você,
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servidora ou servidor, que queira dividir algum talento com os seus colegas, poderá fazê-lo na
sala de talentos, espaço que será destinado à multiplicação de conhecimentos. Para inscrever-
se no time de talentos da Defensoria, basta enviar um e-mail para
rhdpge.capacitacao@gmail.com, com o seguinte assunto: "Time de Talentos da Defensoria".
Informe o seu nome completo, o seu órgão de lotação e faça um breve relato sobre o seu
talento. Além disso, diga se precisará de algum suporte (material) para ministrar a sua oficina e
se tem preferência por alguma das 3 (três) datas e por algum horário. 
 
 
Documento final do Seminário Nacional de Qualidade e Eficiência no Atendimento:
Experiências e Desafios 
 

Resultado do debate ocorrido durante o Seminário
Nacional Qualidade e Eficiência no Atendimento:
Experiências e Desafios, realizado em junho na
Defensoria Pública do Rio, o texto traz a síntese das
discussões das quatro mesas temáticas e as propostas
dos Grupos de Trabalho levadas à Plenária. Em tópicos,
de maneira objetiva, a primeira parte do texto apresenta
resumo das discussões ocorridas durante as mesas
temáticas, sistematizadas em quatro eixos -
atendimento disciplinar, atuação extrajudicial, rotinas de

atendimento e formação continuada. A segunda parte traz as propostas dos GTs, também
divididas em eixos.  O evento foi promovido pelo Cejur/DPRJ e pelo Colégio Nacional dos
Defensores Públicos Gerais (Condege), com apoio da Associação Nacional das Defensoras e
Defensores Públicos (Anadep), da Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do RJ
(Fesudeperj) e do Colégio Nacional de Ouvidorias das Defensorias Públicas.Confira aqui a
íntegra do documento final. 
 
 
Realizado o sorteio do Edital 15/2018 do CEJUR - confira os selecionados 
  
No dia 14 de agosto foi realizado o sorteio previsto no Edital CEJUR 15/2018. Foram
contempladas com inscrições para o VI Congresso Internacional de Direito de Família e VI
Congresso do IBDFAM/RJ as defensoras Fabiana Leite Sales, Susana Karin Prado de Souza
Dias, Anik Albino Quintanilha, Jacqueline Moreira Marques e Ana Margarida Vieira Pires
Albuquerque. Já os três servidores selecionados pelo sorteio foram Leandro da Silva Pais de
Sá, Igor Carvalho de Souza e Sarina Medeiros Barzilay. O evento acontecerá em Búzios entre
os dias 27 e 29 de setembro. 
 

 

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA

 
A Biblioteca Mário Bagueira Leal, localizada no 3º andar da sede da DPRJ, recebeu em doação a
excelente coletânea de artigos que tratam de aspectos relacionados à atuação da Defensoria, e que
já está disponibilizada para consulta. O livro Defensoria Pública, Democracia e Processo reúne, entre

https://drive.google.com/file/d/10XQWZLRtp9Ah_lNwr9ScMlmvpuO8E9NT/view?usp=sharing
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muitos outros assuntos, discussões sobre a intervenção
institucional em questões possessórias e sobre a inserção da
Defensoria no novo Código de Processo Civil. Agradecemos a
doação feita pelo defensor Pedro González, que muito
enriqueceu o acervo de nossa biblioteca. 
 

 

ACONTECEU

Mulheres empoderadas: DPRJ forma 25 Defensoras Populares 
  

O 1º Curso de Formação de Defensoras Populares,
promovido pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, através
da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Mulher, formou
25 mulheres como Defensoras Populares. Criado a partir de
diretriz estabelecida pela Comissão Especial para Promoção
e Defesa dos Direitos da Mulher do Colégio Nacional de
Defensores Público-Gerais (Condege), o curso aconteceu na
sede da Defensoria Pública de Campo Grande, entre os
meses de janeiro e agosto deste ano. Direitos civis, políticos e
sociais, lutas e conquistas das mulheres, direitos humanos

das mulheres, Lei Maria da Penha e feminicídio foram alguns dos temas abordados. Saiba mais a
respeito do projeto clicando aqui. 
  
 
Anadep e Instituto Justiça e Cidadania firmam parceria para divulgação de trabalhos  
  
Através de uma parceria recém-criada entre a Associação
Nacional das Defensoras e Defensores Públicos e o Instituto
Justiça e Cidadania, artigos, eventos e projetos poderão ser
publicados digitalmente no site do Instituto e/ou na Revista
Justiça e Cidadania, versão impressa que reúne trabalhos de
defensoras e defensores públicos dos vários Estados do país.
Aos interessados, mais informações clicando aqui.

 

DOUTRINA DINÂMICA

 
Elogio à Defensoria Pública raiz que não fala para as paredes, por Aury Lopes Jr. e Alexandre
Morais da Rosa 
 
Aury Lopes Jr e Alexandre Morais da Rosa, em artigo publicado no dia 24/08/2018, no site Consultor

http://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/6222-DPRJ-forma-vinte-e-cinco-Defensoras-Populares
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=38368
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Jurídico, destacam a importância da atuação institucional no processo penal e a necessária
dedicação do profissional para uma minuciosa e efetiva defesa.  Segundo eles, não há espaço para
aventureiros, do estilo “enquanto eu não passar em outro concurso...”, pois a defesa pública é um
lugar sagrado, que exige engajamento e vocação. Trecho: “É preciso lutar pelo fortalecimento da
Defensoria Pública em todas as esferas, até porque não se pode nunca esquecer que incumbe ao
Estado criar e manter um serviço de defensoria pública tão bem pago e estruturado como ele criou e
mantém o serviço de acusação pública. Enquanto não chegarmos nesse nível de isonomia, é puro
golpe de cena falar em paridade de armas no processo penal”. Para ler o artigo na íntegra, clique
aqui. 
 

Defensoras e defensores, servidoras e servidores podem acessar o programa pelo site da
Defensoria ou pelo endereço www.pec.defensoria.rj.def.br. Estagiárias e estagiários têm o
conteúdo próprio disponibilizado pelo site da Fesudeperj – clique aqui.

 
AGENDA DO PEC

  
Até dia 11/09, inscrições para o sorteio do Edital Cejur 16/2018, que oferecerá
vagas a defensoras/es e servidoras/es, para o VI Congresso do Instituto
Brasileiro de Direito Civil, de 18 a 20/10, em Fortaleza/CE. 
 
 

NOVIDADES EM EAD

Curso Dinâmicas e Práticas da Perícia Forense – Encontros realizados ao
longo dos meses de junho e julho, na sede, que trataram das várias formas de
perícias na prática forense.

 
 

 Curso de Atuação Estratégica em Tutela Coletiva – Ocorrido nos dias 27/07
e 03/08, no auditório do 2º andar da sede, o Curso promoveu uma ampla
discussão sobre os desafios da tutela coletiva nos dias atuais, bem como sobre
as formas extrajudiciais de atuação coletiva. 

 

 

NOVIDADES LEGISLATIVAS

 
 Lei 13.714, de 24/08/2018 - Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre a
responsabilidade de normatizar e padronizar a identidade visual do Sistema Único de Assistência
Social (Suas) e para assegurar o acesso das famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou

https://www.conjur.com.br/2018-ago-24/limite-penal-elogio-defensoria-publica-raiz-nao-paredes
http://www.fesudeperj.org.br/cursos_capacitacao.php
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risco social e pessoal à atenção integral à saúde. Veja a lei aqui. 
  
Lei 13.709, de 14/08/2018 - Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de
23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Confira a lei aqui.

 

AGENDA GERAL

 
Defensores Diogo Esteves e Franklyn Roger lançam duas obras na ADPERJ – 19/09  
  
No próximo dia 19 de setembro (quarta-feira), às 18h30m, na
sede da ADPERJ (Rua do Carmo, nº 07, 16º andar),
acontecerá o lançamento de mais duas obras dos
defensores Diogo Esteves e Franklyn Roger, autores que
são referências no tocante à doutrina da Defensoria Pública.
São as seguintes obras: Vade Mecum da Defensoria Pública,
inédita, e a terceira edição de Princípios Institucionais da
Defensoria Pública. Não perca o lançamento! 
 
 
 
Até 05/10 - inscrições para o processo seletivo de pós-graduação na UFF 
  

Lançado o edital com o programa da seleção para a Pós-
Graduação em Direito Constitucional da Universidade Federal
Fluminense na turma de mestrado para 2019. No edital, é
possível ver as vagas oferecidas junto aos docentes, forma de
inscrição e prazos. Aos interessados, os termos do edital
podem ser vistos clicando aqui. 
 
 
 
 

 

 

PORTUGUÊS EM FORMA

 
Expressões muito utilizadas, “bem como”, “assim como” e “como” contêm particularidades que
merecem ser destacadas. Estas locuções comparativas podem, ou não, estar acompanhadas de
verbo no plural. É o que passamos a estudar. Em “Patrícia, bem como sua irmã, aprecia a leitura de
grandes clássicos”, deduz-se que Patrícia e sua irmã, ambas, apreciam a leitura de grandes
clássicos. É como se houvesse a conjunção “e”. Assim, o fato de a expressão estar entre vírgulas, faz
dela uma intercalação (bem como sua irmã). Constata-se que o intuito do emissor foi enfatizar o
sujeito, que nesse caso se classifica como simples, representado apenas por “Patrícia”, motivo pelo
qual o verbo encontra-se no singular. Por outro lado, se retirarmos as vírgulas, a expressão não será
mais uma intercalação, e, assim, o sujeito será composto, justificando a concordância feita por meio

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13714.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
https://maps.google.com/?q=Rua+do+Carmo,+n%C2%BA+07,+16%C2%BA+andar&entry=gmail&source=g
http://ppgdc.sites.uff.br/wp-content/uploads/sites/34/2018/08/Edital-de-Sele%C3%A7%C3%A3o-PPGDC-Turma-2019.pdf
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de verbo no plural (apreciam): Patrícia bem como sua irmã
apreciam a leitura de bons clássicos. Leia mais sobre o
assunto, publicado no site português.uol.com.br, clicando
aqui. 
 
 

Somos Todos Iguais, no Centro Cultural
da Justiça Federal 
 
 Em comemoração aos 70 anos da assinatura da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, a
mostra coletiva, composta por mais de 30
artistas visuais, propõe uma análise sobre a
igualdade e justiça social, no Centro Cultural da
Justiça Federal. Com a curadoria de Marco
Antonio Teobaldo, a exposição apresenta
pinturas, desenhos, fotografias, esculturas, instalações e arte urbana. É possível
fazer a visita até o dia 21/10, de terça a domingo. Para mais detalhes, clique aqui.

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

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: 

https://portugues.uol.com.br/gramatica/bem-como-assim-como-como-particularidades.html
http://www10.trf2.jus.br/ccjf/portfolio/somos-todos-iguais/
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