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Ano III | Nº. 160 | Quinta-feira, 25 de outubro de 2018

Olá! Segue mais uma edição do nosso Cejur Notícias. Destaque para importantes eventos que
acontecerão na DPRJ ainda neste mês de outubro. Uma boa leitura a todas e todos.

INTERNAS

Seguem as comemorações pelo Dia do Servidor Público, na sede da DPRJ
Amanhã, dia 26, teremos mais um dia de comemorações
pelo Dia do Servidor Público. A grade será ampla. Na
sala de conhecimento, haverá uma reunião da
Associação dos Servidores (Asdperj). Já na sala de
saúde, sessão de yoga. E aos interessados em dança do
ventre será disponibilizado um momento para esta
experiência, na sala de talentos. Encerrando o dia festivo,
a Defensoria Pública vai promover o talk-show “Meu
trabalho faz a diferença”, apresentado pela Diretora Geral
de Comunicação da DPGE, Débora Diniz, acompanhada
de outros quatro servidores. A comemoração terminará
com um coquetel e sorteio de brindes. Compareça! Veja
a lista com os horários clicando aqui.

Aniversário de 20 anos do Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência (NUPED) dia 29/10, no auditório do 2º andar da sede
No dia 29/10, das 14:00 às 17:00h, no auditório do 2º
andar da sede da DPRJ, as pessoas interessadas poderão
conhecer um pouco mais do trabalho do Núcleo, que ao
longo destes 20 anos obteve inúmeras conquistas e é
voltado para viabilizar as necessidades de pessoas com
deficiência, garantindo a sua ampla inclusão na sociedade.
Não é necessário fazer inscrição prévia. Veja a
programação completa 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(as) em ocupar uma dessas vagas
(e que não estejam em outra turma) devem entrar em contato com o curso pelo telefone 22406606, ramal 10601, ou pelo e-mail ct.service4@berlitz.com.br. Acesse a tabela clique aqui.
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Você sabia que os nossos honorários, entre outras finalidades, contribuem para a educação em
direitos por meio da publicação de materiais específicos para a população? O exemplo mais
recente são as cartilhas destinadas às mães com filhos em cumprimento de medidas
socioeducativas: Meu filho recebeu semiliberdade, e agora?, Meu filho recebeu internação, e
agora?, Meu filho foi apreendido, e agora? e Meu filho recebeu liberdade assistida, e agora?.
Elas contêm importantes informações para que os responsáveis possam acompanhar e ajudar
os filhos e filhas adolescentes que estejam nessa situação. Confira o material aqui

ACONTECEU

“Circuitinho de Favelas – Pelos Direitos das Crianças e dos Adolescentes”
Neste mês das crianças, a fim de divulgar amplamente os
direitos de crianças e adolescentes, a DPRJ deu início ao
projeto “Circuitinho de Favelas – Pelos Direitos das
Crianças e dos Adolescentes”. Fruto de uma parceria entre
a Coordenação da Infância e Juventude, a Coordenadoria de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e a
Ouvidoria da Defensoria Pública, a primeira visita ocorreu no
Parque das Missões, em Duque de Caxias. A próxima visita
está prevista para hoje, quinta-feira (25/10), na Cidade de
Deus, sendo a última no dia 29, na Vila Cruzeiro. A ação
marca o lançamento de uma obra infantil, elaborada pela CDEDICA, com apoio do CEJUR, que
apresenta de forma lúdica os principais direitos das crianças. Nas visitas, também serão distribuídas
cartilhas que explicam o passo a passo das medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes do
sistema socioeducativo. Para saber mais sobre a iniciativa, clique aqui.

MPRJ entra com ação civil contra apostila usada em curso de residência médica
O Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com ação civil
pública contra um curso online de residência médica que
utiliza como material didático apostila que contém ilustrações
que distorcem a imagem das mulheres, depreciando-as e
objetificando-as. Na ação, o MPRJ alega a existência de
ofensa à ética médica e até racismo no material elaborado
pelo curso. Apesar de o curso ser online, com extensão em
todo o país, o caso foi enviado ao MPRJ pelo fato de a sede
ficar na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Para saber
mais sobre o caso, clique aqui.
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PL que veta revista vexatória nas unidades de internação é aprovado na CCJ da Câmara
O PL 3.832/2015, que dispõe sobre a revista pessoal nas
unidades de internação do Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (Sinase), foi aprovado no dia 17/10, na
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da
Câmara dos Deputados. No texto, há a previsão de revista
com o uso de equipamentos eletrônicos, como detectores de
metais e aparelhos de raios X. Ficam proibidas práticas
exageradas e vexatórias como desnudamento e/ou introdução
de objetos na pessoa. O presidente da ANADEP, Antonio
Maffezoli, acompanhou a votação. Agora, o PL 3.832/2015
segue para apreciação no Plenário da Casa. Para ler a notícia, publicada no site da Anadep, que
esteve presente nas articulações do projeto, clique aqui.

DOUTRINA DINÂMICA
O exercício da atividade político-partidária e a Defensoria Pública, por Franklyn Roger Alves
Silva e Diogo Esteves
Os autores, defensores públicos no Estado do RJ, em artigo
publicado no dia 23/10/2018, no site Consultor Jurídico, tratam
da permissão de atividade político-partidária por membros da
Instituição, segundo as regras legais em vigor. Enquanto a lei
nacional prevê autorização de atividade política ao membro
desde que não exerça funções eleitorais na sua atividade fim,
alguns Estados têm uma legislação mais rigorosa, proibindo
toda e qualquer atividade política enquanto não afastado(a) do
cargo de defensor(a). Assim é no RJ, por exemplo. Trecho:
“(...) Nesta ótica, durante o exercício da sua função, o Defensor
Público deve evitar externar opiniões a respeito de seu pensamento político com o intuito de cooptar
votos, considerando lhe ser vedado exercer funções estranhas ao seu cargo. Não pode o membro da
instituição distribuir santinhos, adesivos ou qualquer outro material de propaganda em favor de
candidatos e tendo como alvo os assistidos da instituição. Muito menos promover campanha entre os
assistidos.” Para ler o artigo completo, clique aqui.

A Defensoria Pública na Constituição: um caminho de mudanças, por Pedro González
Justamente no dia em que a CF/88 completou 30 anos, 05/10,
o site Empório do Direito publicou o artigo do defensor/RJ,
Pedro González, acerca da trajetória de conquistas obtidas
pela Instituição até os dias atuais. Pedro lembrou o que
chamou de regramento "tímido" pela CF/88 até a positivação
da autonomia nas leis de regência. Indubitavelmente, é uma
história de luta, crescimento e reconhecida valorização.
Trecho: “A Defensoria Pública é um palpitante exemplo de
instituição que passou por intensas reformas e mutações
desde a sua constitucionalização até os dias atuais, inclusive
sob o ponto de vista legislativo-constitucional”. Leia a íntegra do artigo clicando aqui.
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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

31/10 e 07/11, das 9 às 12h, na Fesudeperj - próximas aulas do Curso de
Capacitação sobre Garantias Legais em Territórios Instáveis: da Constituição à
Intervenção, 30 anos depois.

09/11, das 10 às 12h, na Fesudeperj - próxima aula do PEC Estagiários,
apresentando o tema Prisão Provisória e Audiência de Custódia, com o
defensor João Gustavo. Não é necessária prévia inscrição.

NOVIDADES EM EAD
Disponível no site do PEC

“Usucapião coletiva: como superar os obstáculos impostos pelo Judiciário” – debate
promovido pelo NUTH no último dia 05/10, com a procuradora do município Arícia Fernandes e
o advogado e professor Rafael da Mota.

ACESSANDO A ACADEMIA
Anais do Seminário Gênero, Feminismos e Sistema de Justiça
O Seminário Gênero, Feminismos e Sistemas de Justiça,
organizado pelo Laboratório de Direitos Humanos da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, com apoio do Fórum
Justiça, em março de 2018, na Faculdade Nacional de Direito
da UFRJ, consolida as discussões realizadas no evento em
Anais Científicos, que ganharam a forma de livro (e-book).
Para ter acesso a todas as contribuições, totalizando quase
1.300 páginas, clique aqui.

AGENDA ACADÊMICA
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XIV Conadep: Anadep abre edital para participação nas bancas julgadoras do concurso de
práticas e teses
O XIV Congresso Nacional das Defensoras e Defensores
Públicos (CONADEP) acontecerá, em 2019, no Rio de
Janeiro, de 12 a 15 de novembro. O evento debaterá o
passado, presente e futuro da Defensoria Pública, inclusive
no que tange aos desafios da implementação da EC 80/2014.
Os concursos de práticas e de teses que ocorrem durante o
Congresso são ótimas ferramentas para o intercâmbio de
ideias e a troca de informações acerca da atuação das
defensoras e dos defensores públicos em todo o país, em
benefício

direto

das

pessoas

em

situações

de

vulnerabilidades, garantindo uma divulgação ampla da atuação institucional nas diferentes unidades
federativas. Até 18h do dia 31 de outubro de 2018 estão abertas as inscrições para participação nas
bancas julgadoras das teses e das práticas concorrentes. Aos interessados, é necessário enviar um
e-mail para secretaria@anadep.org.br. Assunto: Composição banca teses // práticas (informar qual
delas). Ao todo serão escolhidos quatro examinadores para a banca de teses e quatro examinadores
para a banca de práticas. A divulgação dos candidatos selecionados será realizada no dia 09 de
novembro de 2018, às 10h, através da comunicação da ANADEP. Para saber mais detalhes e os
critérios de escolha, clique aqui. Para ler diretamente o edital, aqui.

Revista da Defensoria Pública do DF abre prazo para submissão de artigos
A Revista da Defensoria Pública do DF está recebendo, até o
dia 30 de novembro, trabalhos para publicação. Para tanto,
basta se cadastrar no site, conferir as diretrizes para autores
interessados e seguir as regras de formatação. A revista terá
periodicidade semestral. Busca-se, com o periódico, artigos e
estudos interdisciplinares sobre temáticas relacionadas à
atuação da DPDF, questões atinentes ao sistema de justiça e
ligadas à atuação em prol de grupos vulneráveis. Dúvidas,
sugestões ou solicitações de informações podem ser
enviadas para o e-mail revista@defensoria.df.gov.br, com o
assunto “Dossiê temático (2018)”. Para conferir mais detalhes, inclusive as sugestões de linhas de
pesquisa, clique aqui.

AGENDA GERAL

Tributação e Economia Digital - seminário na PGE/RJ, no próximo dia 30/10
A Procuradoria Geral do Estado/RJ, na terça-feira dia 30/10,
sediará, das 10 às 18hs, o Seminário Tributação e Economia
Digital, com inscrições gratuitas. Assuntos novos, que tratam
da relação entre o avanço tecnológico e o Direito, serão
apresentados e discutidos, expostos em três painéis com as
seguintes temáticas: Sistema tributário brasileiro e economia
digital (Painel 1), A economia digital e o conflito
origem/destino (Painel 2), e Tributação de novas tecnologias
(Painel 3). Para saber mais informações, clique aqui.
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Mesa de debates sobre a declaração de óbito: identificação de pacientes e corpos no sistema
de saúde – TJRJ, dia 13/11
A Corregedoria Geral da Justiça do Estado do RJ promoverá
uma mesa de debates no dia 13/11/2018, das 13:30 às
17:30hs, no Palácio da Justiça – Auditório Desembargador
José Navega Cretton, localizado na Av. Erasmo Braga, 115,7º
andar, lâmina I, Centro, no TJRJ com profissionais que
possuem larga experiência no assunto de identificação civil.
Participará a defensora pública Fátima Saraiva,
Coordenadora dos Núcleos de Primeiro Atendimento e
Representante da Comissão de Erradicação do Sub-registro
Civil e Acesso à Documentação Básica da Defensoria Pública
do Estado do RJ. Não é necessária prévia inscrição. Para ver a programação completa, clique aqui.

Instituto dos Advogados Brasileiros sediará evento em comemoração aos 30 anos da CF/88 –
13/11
Em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal, o IAB
organizou um evento que tratará da aplicabilidade do art. 37
da Constituição pelos Tribunais de Contas ao longo desses 30
anos. O local é o plenário do Instituto dos Advogados
Brasileiros, localizado na Av. Marechal Câmara, 210, 5º andar,
Centro, Rio de Janeiro. O evento contará com a participação
de especialistas em administração pública e ocorrerá das
17:30 às 20h do dia 13/11/2018. As inscrições, gratuitas, são
abertas a todos os interessados, e podem ser feitas através
do sítio eletrônico (www.iabnacional.org.br). Os estudantes de
direito receberão certificados, conferindo 03 horas de atividade complementar. Para ver a
programação completa, clique aqui.

Atenção à nova data do Encontro sobre Direito e Literatura da FESUDERJ: 30 de novembro,
das 14 às 16h
A Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Rio de
Janeiro, no dia 30 de novembro, das 14 às 16h, promoverá
um encontro gratuito para a discussão das relações entre o
Direito e a Literatura, "Ágora, agora". Na ocasião, serão
analisados os desdobramentos da reflexão proposta pelo
crítico e professor Antônio Cândido, no ensaio "O Direito à
Literatura”. Posteriormente, outros cursos farão a ligação
entre Direito e Literatura, com obras de Franz Kafka e
Machado de Assis, entre outros grandes escritores. Para ver
a programação completa, clique aqui.

NOVIDADES LEGISLATIVAS

União
Lei nº 13.721, de 2 de outubro de 2018 - Altera o Código de Processo Penal, para estabelecer que
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será dada prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva
violência doméstica e familiar contra mulher ou violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa
com deficiência. Para ver a lei, clique aqui.
Estado do RJ
Lei nº 8.133, de 17 de outubro de 2018 – Altera a Lei nº 6.775, determinando obrigatória a reserva
de assento ao acompanhante da pessoa com deficiência, em teatros, cinemas, casas de shows e
espetáculos em geral, bem como nos estádios, ginásios esportivos, parques aquáticos e outros
estabelecimentos esportivos que promovam eventos culturais e de lazer ou competições esportivas
abertas ao público no Estado do RJ. Para ver a lei, clique aqui.

PORTUGUÊS EM FORMA
Que ou quê?
O vocábulo que, assim como na variação dos porquês, tem
mais de uma função morfológica na língua portuguesa. Suas
classes gramaticais podem ser: pronome, conjunção,
substantivo, advérbio, interjeição, preposição e partícula
expletiva. Cientes das possíveis funções, podemos entender
quando a palavra que recebe acento e quando ela não
recebe. Esta é a lição que o site brasilescola.uol.com.br nos
ensina, e que pode ser vista clicando aqui.

Mulheres em Pixinguinha, no Centro
Cultural da Justiça Federal
O show, uma homenagem aos 45 anos da morte
de Pixinguinha, é um musical produzido por Neti
Szpilman (voz), Daniela Spielmann (saxofone e
flauta), Sheila Zagury (teclado) e Clarice
Magalhães (percussão). Com um enfoque
totalmente feminino, elas buscam homenagear o
cantor, falecido em 1973. Além de arranjos
apurados, o show cria no palco uma atmosfera de volta à casa do compositor. O
espetáculo será finalizado com a canção Carinhoso, que desperta interesse e
paixões até hoje. Para quem gosta de uma boa música, vale a pena comparecer ao
show, em única apresentação, dia 30/10, próxima terça-feira, às 19hs, no Centro
Cultural da Justiça Federal. Localização, ingressos e outras dúvidas podem ser
vistos clicando aqui.
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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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