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    Ano III | Nº. 158 | Quinta-feira, 04 de outubro de 2018

Olá! Segue mais uma edição do nosso Cejur Notícias. Destaque para a comemoração dos 30 anos
da Constituição brasileira. Uma boa leitura a todas e todos.

INTERNAS

 
Acontece amanhã a aula inaugural do curso Garantias Legais em Territórios Instáveis –
da Constituição à intervenção, 30 anos depois 
  

Na mesma data em que se comemoram os 30 anos de
promulgação da Constituição Federal de 1988, acontece
no auditório da Fesudeperj, das 9 às 12h, a aula inaugural
do curso Garantias Legais em Territórios Instáveis (já em
sua segunda edição), que terá a participação do defensor-
geral André Castro e da professora Adriana Vidal, da
PUC/Rio. O curso é uma parceria do CEJUR, Ouvidoria da
DPRJ e PUC-Rio, com apoio da Fesudeperj. As inscrições
foram encerradas mas todo o conteúdo estará disponível

nas plataformas online. Para conhecer a programação clique aqui. 
  
 
Evento sobre usucapião coletiva acontecerá no auditório da sede, dia 05/10 
  
No dia 05/10, das 14 às 17h, no auditório da sede, o
tema será debatido com a presença de Rafael da Mota
(doutor em Direito da Cidade) e Arícia Fernandes
(Procuradora do Município). Trata-se de tema atual e
merecedor de muita atenção pela Defensoria,
especialmente à vista dos obstáculos que vêm
acontecendo na prática. Compareça! 
  
 
 
 
 
Treinamento nos Sistemas Verde, SEI e Frequência Eletrônica 
  

Com o objetivo de manter contínua a capacitação de todas
as pessoas que integram a instituição, estão acontecendo
treinamentos mensais nos sistemas utilizados pela DPRJ.
O próximo vai ser no dia 05/10, nos seguintes horários:
Verde - 09h às 12h; Sei - 13h às 16h; Frequência - 15h às
17:30. As inscrições deverão ser encaminhadas para
rhdpge.capacitacao@gmail.com e a realização de cada
turma estará condicionada a um quórum mínimo de 9
inscritos.

 

ACONTECEU

 
Reflexões sobre os 30 anos da Constituição brasileira 
  
Exatamente amanhã a Constituição do Brasil faz 30 anos.
Momento oportuno para refletir sobre a nossa ordem
constitucional. A Revista do Instituto Humanitas Unisinos –
IHU On-Line dedicou-se ao tema “30 anos da Constituição –
A experiência cidadã incompleta”, entrevistando a respeito
vários pensadores e juristas, como Adriano Pilatti, Fábio
Comparato, Lenio Streck, Tarso Genro e Luiz Werneck
Vianna, entre outros. Para acessar o conteúdo, clique aqui.
Vale ainda consultar matéria eletrônica da Câmara dos
Deputados sobre o período constituinte, com vários dados
históricos interessantes, clicando aqui. 
  
 
Empresa alfabetiza auxiliares de limpeza ao invés de demiti-los por não saberem ler 
  

Empresa de trabalho compartilhado em São Paulo, ao fazer
pesquisa interna, constatou que boa parte do seu corpo de
funcionários da limpeza não sabia ler/escrever. Foi assim que
surgiu a ideia, pela administradora do grupo de trabalho, de
buscar alguém que pudesse oferecer alfabetização para estes
funcionários, de forma tal que, se quisessem, poderiam até
procurar outras e melhores atividades. Com aulas no horário
do almoço, o projeto deu certo, e os funcionários ganharam
uma formatura para celebrar esta vitória. Leia mais sobre esta
interessante iniciativa clicando aqui. 

  
 
Defensoria vai ao STF contra decisão do Tribunal de Justiça paulista que deferiu a si próprio a
condição de amicus curiae 
  
A Defensoria Pública de São Paulo foi ao Supremo Tribunal Federal reclamar que o Poder Judiciário
estadual está desrespeitando a legislação e agindo parcialmente ao julgar um processo que tem um
juiz no polo passivo de ação que discute indenização por demora na soltura de um preso. Na petição
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apresentada na última segunda-feira, os defensores públicos
Matheus Bortoletto Raddi e Luís Mendonça Bernardeso
detalham o caso de Araraquara, no interior do estado, que
motivou o ingresso da reclamação. Trata-se de uma ação
ajuizada contra o Estado por um homem que ficou preso por
dez meses além da pena a que foi condenado. Além do
Estado, o juiz da Vara de Execução foi incluído no polo
passivo, o que motivou o ingresso do TJ-SP como amicus
curiae, para defender o juiz. A reclamação foi instruída com
pareceres dos professores Dierle Nunes, Rafael
Menezes,Mauricio Stegemann Dieter e Willis Santiago Guerra Filho. Segundo Dierle Nunes e Rafael
Menezes, o caso mostra que a intervenção do TJ como amicus curiae, "omite e ou esconde os reais
motivos desta intervenção, de caráter flagrantemente corporativista". Para ler na íntegra a matéria de
Fernanda Valente, da revista eletrônica Consultor Jurídico, clique aqui. Para ler a petição apresentada
pela Defensoria Pública paulista (Reclamação 32.080), clique aqui. 
  
 
STJ reafirma aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor 
  

O Superior Tribunal de Justiça tem aplicado a teoria do desvio
produtivo do consumidor e garantido indenização por danos
morais a clientes pelo tempo desperdiçado para resolver
problemas gerados por maus fornecedores. Somente de maio
até outubro deste ano, a corte aplicou a teoria em ao menos
cinco casos. Na decisão mais recente, do dia 27 de setembro,
o ministro Moura Ribeiro, da 3ª Turma do STJ, manteve
decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que aplicou
a teoria no caso de um cancelamento indevido de cartão de
crédito. Ao tentar fazer uma compra, a mulher descobriu que

seu cartão havia sido bloqueado. Sem conseguir desbloqueá-lo, recorreu ao Judiciário (REsp
1.763.052/RJ). Para ler a íntegra da matéria, publicada ontem na revista eletrônica Consultor Jurídico,
clique aqui. 
  
 
Tiroteio em fórum acaba com juiz baleado e acusado de homicídio morto 
  
Um tiroteio ocorrido na segunda-feira passada, dentro do
Fórum de Vila Rica, em Mato Grosso, acabou com um juiz
baleado e um investigado por homicídio morto. A troca de
tiros começou quando o advogado do acusado negociava
com o juiz Carlos Eduardo de Moraes Filho a data de
julgamento do caso pelo Tribunal do Júri. O homem que era
acusado de homicídio, então, entrou armado na sala de
audiência e disparou contra o magistrado, que foi alvejado no
ombro. Os seguranças reagiram e mataram o autor dos
disparos. Para ler a matéria completa, publicada na revista
eletrônica Jota, clique aqui.

 
 
Foi lançada e está disponível para download coletânea sobre violência contra quilombos no
Brasil

O número de assassinatos de quilombolas no país cresceu
350% em apenas um ano: foram registrados quatro
assassinatos em 2016 contra 18 em 2017. O dado está na
publicação “Racismo e Violência contra Quilombos no Brasil”,
lançada na última semana em Brasília e que foi organizada
pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades
Negras e Rurais Quilombolas e Terra de Direitos, em parceria
com o Coletivo de Assessoria Jurídica Joãozinho de Mangal e
a Associação de Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais da
Bahia (AATR), tendo ainda o apoio com apoio da Fundação

Ford e da Open Society Foundation. O estudo revela, ainda, que entre 2008 e 2017 ocorreram 29
assassinatos de quilombolas na região Nordeste. Desses, 13 deles apenas no estado da Bahia – o
décimo quarto ocorreu na última quarta-feira (26), quando Reginaldo Santos de Jesus, liderança do
quilombo Kingoma, em Lauro de Freitas (BA), foi encontrado morto. O Maranhão (com 10
assassinatos) e o Pará (com 5) são os dois Estados mais violentos depois da Bahia. Para acessar na
íntegra a publicação, clique aqui.

 

DOUTRINA DINÂMICA

 
O fenômeno das ações zumbis: um estudo de caso das ações revisionais de veículos, por
Mariela Pittari 
  
Em artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico, a defensora cearense Mariela Pittari
chama a atenção, de forma crítica, para o que vem acontecendo nas ações revisionais de veículos.
Trecho: “Em determinadas atuações especializadas em Direito do Consumidor, um assunto cresce
em importância diante da impossibilidade da Defensoria Pública em ver assegurados os direitos mais
básicos do consumidor, mormente ante a disciplina do Código de Processo Civil, de recentes julgados
do STJ e do Decreto-lei 911/69. Trata-se da equivocada expectativa criada no devedor em alienação
fiduciária de veículos: a de que obterá algum êxito ao manejar uma ação revisional. O pêndulo oscilou
do que se chamou de “indústria da revisional” ao extremo oposto, inacessibilidade do Poder Judiciário
e prejuízos incomensuráveis ao consumidor financeiro, que depositara esperanças no eventual
sucesso da demanda revisional. (...)” Para ler na íntegra o artigo, publicado na revista eletrônica
Consultor Jurídico, clique aqui.

Defensores e servidores podem acessar o programa pelo site da Defensoria ou pelo endereço
www.pec.defensoria.rj.def.br. Estagiários têm o conteúdo próprio disponibilizado pelo site da
Fesudeperj – clique aqui.

 
AGENDA DO PEC 
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05, 10 e 17/10, das 9 às 12h, primeiras aulas do Curso de Capacitação
“Garantias Legais em Territórios Instáveis -  da Constituição à Intervenção, 30
anos depois”, na Fesudeperj. Inscrições já encerradas. 
 
 

19/10, das 15 às 17h, Programa de Educação Continuada para Estagiárias e
Estagiários, versando sobre o tema Alienação Parental, com a defensora Elisa
Cruz, na Fesudeperj. Não é necessária prévia inscrição.

 
 

 

AGENDA GERAL

Fesudeperj sedia encontro para discussão de direito e literatura, dia 19/10, das 14 às 16h 
  

A Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Rio de
Janeiro, no dia 19 de outubro, das 14 às 16h, promoverá um
encontro gratuito para a discussão das relações entre o direito
e a literatura, "Ágora, agora". Neste dia, serão analisados os
possíveis desdobramentos da reflexão proposta pelo crítico e
professor Antônio Cândido, no ensaio "O direito à literatura”.
Posteriormente, outros encontros farão a ligação entre direito
e literatura com apoio nas obras de Franz Kafka e Machado
de Assis, entre outros grandes escritores. Não perca a
oportunidade! 

  
 
Seminário “Diálogos sobre o CPC: críticas e perspectivas”, na UERJ em outubro 
  
Um grande evento para debater o Código de Processo Civil
ocorrerá ao longo dos dias 18, 19 e 25/10, no salão nobre da
Faculdade de Direito da Uerj. Especialistas debaterão a fundo
o CPC/15. A abertura ocorrerá no dia 18/10, às 9h, com uma
discussão sobre a influência da obra do Prof. José Carlos
Barbosa Moreira no CPC/2015. Não há exigência de prévia
inscrição. Para ver a programação completa, clique aqui. 
  
 
  
 
Chamada de artigos: Revista da Defensoria Pública do Estado de São Paulo 
  
A Revista da DPSP convida todos/as a submeter artigos para o seu número de relançamento, em
janeiro de 2019, que terá como tema o acesso à justiça e o papel da Defensoria Pública. As/os
interessadas/os devem enviar seus artigos até o dia 1/12/2018. A Revista publica artigos inéditos e
originais, oriundos de pesquisa científica no campo do Direito e das Ciências Sociais e Humanas, que
contribuam para a inovação teórica, metodológica e/ou análise empírica. A linha engloba artigos nas
seguintes áreas temáticas: a) direito civil e direto processual civil; b) direito penal e processual penal;
c) direito constitucional; d) direitos humanos e direito internacional; e) direito da infância e juventude e
direitos difusos e coletivos; f) propedêuticas; g) temas interdisciplinares de interesse da Defensoria
Pública.

 

NOVIDADES LEGISLATIVAS

Estado do RJ 
  
Lei nº 13.718, de 24/09/2018 - Altera o Código Penal para tipificar os crimes de importunação sexual
e de divulgação de cena de estupro, tornar pública incondicionada a natureza da ação penal dos
crimes contra a liberdade sexual e dos crimes sexuais contra vulnerável, estabelecer causas de
aumento de pena para esses crimes e definir como causas de aumento de pena o estupro coletivo e o
estupro corretivo; além de revogar dispositivo da Lei das Contravenções Penais. Para ver a lei, clique
aqui. 
  
Lei nº 13.715, de 24/09/2018 - Altera o Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o
Código Civil, para dispor sobre hipóteses de perda do poder familiar. Para acessar a lei, clique aqui. 
  
Estado do RJ 
  
Lei nº 8.099, de 17/09/2018 - Obriga as concessionárias de serviços públicos essenciais a informar
através de todos os meios de comunicação possíveis, inclusive redes sociais, em tempo real, sobre
interrupção de seus serviços. Para ver a lei, clique aqui. 
  
Lei nº 8.104, de 20/09/2018 - Dispõe sobre a divulgação, em estabelecimentos de saúde, dos direitos
dos usuários, no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Para ver a lei, clique aqui. 
  
Lei nº 8.108, de 20/09/2018- Dispõe acerca da compilação de dados, produção e divulgação de
estatísticas sobre a violência contra as pessoas idosas no estado do Rio de Janeiro. Para ver a lei,
clique aqui. 
  
Lei nº 8.111, de 20/09/2018 - Autoriza o poder executivo a providenciar junto às concessionárias de
serviços públicos de transportes de passageiros metroviário e ferroviário a instalação de mapas em
todas as estações indicando as que possuem acessibilidade através do símbolo internacional de
acesso. Para acessar a lei, clique aqui. 
  
Lei nº 8.112, de 20/09/2018 - Altera a lei nº 2.174, de 28 de outubro de 1993, para determinar a
criação de espaço reservado nos estádios, ginásios esportivos, parques aquáticos e similares para
pessoas com deficiência que necessitem de cadeira de rodas para se locomover. Para ver a lei, clique
aqui. 
  
Lei nº 8.113, de 20/09/2018 - Cria o estatuto estadual da liberdade religiosa, que se destina a
combater toda e qualquer forma de discriminação religiosa e desigualdades motivadas em função de
credo religioso que possa atingir, coletiva ou individualmente, os membros da sociedade civil do
Estado do RJ. Para acessar a lei, clique aqui. 
  
Lei nº 8.114, de 25/09/2018 - Dispõe sobre o pagamento de contas vencidas em qualquer banco, e
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em qualquer canal de atendimento disponível: agência, internet, aplicativo e caixa eletrônico. Para ver
a lei, clique aqui. 
  
Lei nº 8.115, de 25/09/2018 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de mapas táteis e
informações em braille nos locais que se especifica e dá outras providências. Para ver a lei, clique
aqui. 
  
Lei nº 8.116, de 25/09/2018 - Altera a lei nº 3.898, de 2002, para obrigar as instituições financeiras
localizadas no estado do RJ a dispor de um caixa eletrônico adaptado para pessoas com deficiência
física, com mobilidade reduzida, deficiência visual. Para ver a lei, clique aqui. 
 

 

PORTUGUÊS EM FORMA

O uso do ponto e vírgula 
 

Ponto e vírgula é o sinal de pontuação mais difícil de ser
empregado, certamente. Tem um papel intermediário entre o
ponto e a vírgula. Ele indica uma pausa intermediária no
andamento do texto: nem tão curta feito a vírgula, nem tão
longa feito o ponto final. Comum, por exemplo, em orações
extensas, ou para enumerar itens. Estude mais sobre o
assunto, verificando exemplos descritos no site
normaculta.com.br, clicando aqui.

Exposição de fotografia Kilombo: a África
que habita em nós 
  
O Centro Cultural da Justiça Federal apresenta,
até o próximo dia 14, a exposição de fotos de
Maria Daniel Balcazar, fotógrafa documental e
artística, que retrata a vida cotidiana e o
sincretismo religioso das práticas e costumes
culturais afro-brasileiros. As fotos são tiradas no
cenário das favelas, dos quilombos, dos
terreiros, das procissões ou dos cemitérios, e deixam evidente como os costumes se
modificaram com o tempo. Com a curadoria de Vivian Faingold, a exposição
acontece no horário das 12 às 19h, no 1º andar, de terça a domingo, só até o dia
14/10. Saiba mais clicando 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 
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