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Olá! Segue mais uma edição de nosso Cejur Notícias. Destacamos o III Congresso Brasileiro de
Atuação Interdisciplinar nas Defensorias Públicas, que neste ano ocorrerá na sede da DPRJ. E
também os vários cursos e eventos proporcionados pelo CEJUR a defensores/as e servidores/as.
Uma boa leitura a todas e todos.

INTERNAS

III Congresso Brasileiro de Atuação Interdisciplinar nas Defensorias Públicas

O III Congresso de Atuação Interdisciplinar nas Defensorias
Públicas ocorrerá de 28 a 30/08, na sede da DPRJ. Promovido
pela Defensoria Pública do Estado do RJ, com apoio do
Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais
(CONDEGE), da Associação Nacional de Defensoras e
Defensores Públicos (ANADEP) e da Fundação Escola
Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
(FESUDEPERJ), o evento tem como objetivos, entre outros, o
de consolidar o trabalho interdisciplinar nas Defensorias
Públicas de todo o Brasil e o de qualificar o atendimento
às/aos usuárias/os das Defensorias Públicas em todo o país através do intercâmbio de experiências e
práticas exitosas. Para ver a ampla programação, clique aqui. Para ver a programação das sessões
de comunicações orais, clique aqui. Para fazer sua inscrição, aqui.

Evento comemorativo pelo Dia Nacional dos Estagiários e Estagiárias será amanhã, dia 23/08
A IV Jornada de Direitos Humanos para estagiários e
estagiárias, em homenagem a esses indispensáveis
colaboradores da DPRJ, acontecerá na tarde do próximo dia
23/08, das 14 às 17 horas, na sala 3 da Fesudeperj. Além de
palestra sobre o combate à tortura, será feita a entrega do
prêmio Fabiano Carvalho Oliveira. Ao final, serão sorteados
brindes e se oferecerá um lanche aos presentes. Não perca!
Veja a programação clicando aqui.

Curso de Libras: inscrições até amanhã, 23/08/2019, na plataforma do PEC
A Diretoria de Capacitação do CEJUR/DPGE-RJ e a Diretoria de Gestão de Pessoas oferecem 25
(vinte e cinco) vagas, de acordo com critérios estabelecidos em edital, para participação de
defensores(as) e servidores(as) que queiram adquirir conhecimentos sobre a Língua Brasileira de
Sinais (Libras) e a cultura surda, no Curso de Libras – modalidade EAD, oferecido pela empresa
Veduca. Com o objetivo de aprimorar o atendimento prestado pela DPRJ às pessoas com deficiência
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auditiva, terá carga horária de 10h, será disponibilizado na
plataforma do Veduca (com acesso web ou mobile) e ficará
acessível pelo período de 2 (dois) meses, após a liberação aos
participantes. Ao final, haverá a emissão de certificado aos
concluintes da capacitação. A participação no processo
seletivo dependerá de inscrição a ser feita pela plataforma do
Programa de Educação Continuada até o dia 23/08/2019. O
sorteio será realizado de forma pública no RH, no dia
27/08/2019, às 13h, facultando-se a presença de qualquer
interessado/a. Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail
rhdpge.capacitacao@gmail.com.

Veja os sorteados do 25º Seminário Internacional de Ciências Criminais, em SP
Os contemplados pelo CEJUR para participarem do 25º
Seminário Internacional de Ciências Criminais (Edital nº
8/2019), organizado pelo Instituto Brasileiro de Ciências
Criminais – IBCCrim, nos próximos dias 27 e 30 de agosto de
2019, em São Paulo/SP, são os seguintes defensores: Vania
Renault Bechara Gomes, Denis de Oliveira Praça e Gabriela
Menezes Gulla. Na vaga para servidores, foi contemplada
Adriana Oliveira da Silva.

Defensoras contempladas para a pós-graduação “Crianças, adolescentes e família – novos
olhares e novas estratégias”, na Femperj
Promovida pelo Instituto de Educação e Pesquisa do Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro, a pós-graduação
oferecida pelo Edital 09/2019 do CEJUR, referente a duas
bolsas para o Curso, teve como contempladas as defensoras
públicas Ana Raquel Cardoso Oliveira e Camila Oliveira
Zimmermann.

Realizado o sorteio para o Curso de Pós-Graduação em Direitos Humanos: Edital 10/2019 do
CEJUR
Nas dependências do Centro de Estudos Jurídicos da DPRJ,
sempre com representante da Corregedoria, foi realizado o
sorteio previsto no Edital 10/2019, referente ao Curso de PósGraduação em Direitos Humanos, promovido pela PUC-Rio
em parceria com o Instituto de Educação e Pesquisa do MPRJ.
A defensora Raphaela Jahara Cavalcanti Lima Clemente e a
servidora Juliana Tavares Nicolau farão o curso, com duração
prevista de 18 meses, com aulas ministradas na Fundação
Escola do MPRJ.
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Participação no VII Congresso Nacional de Defensores Públicos da Infância e Juventude
Os nomes sorteados para a ida ao VII Congresso Nacional de
Defensores Públicos da Infância e Juventude, promovido pelo
Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais – CONDEGE
e pela Defensoria Pública de Minas Gerais, manifestaram sua
desistência ao CEJUR. Assim, foi chamada a defensora Ana
Raquel Cardoso Oliveira, inicialmente constando como
suplente. O CEJUR, através do Edital 11/2019, concedeu
passagens segundo critérios estabelecidos no edital para o
sorteio.

Congresso Nacional das Defensoras e Defensores Públicos 2019: veja os contemplados
O Edital 12/2019, referente a vagas para participação no XVI
CONADEP – Congresso Nacional das Defensoras e
Defensores públicos 2019, promovido pela ANADEP e
ADPERJ, contemplou: as/os defensoras/es Cintia Regina
Guedes, Gabriel Albernaz da Conceição, Renata Gonçalves
dos Santos Bifano, Fabiana do Amaral Cardinot, Carina
Pereira França Ferraz e Cleber Francisco Alves; e as
servidoras Carolina Dzimidas Haber, Flavia Rodrigues de
Viterbo, Jessica Cristine de Oliveira Faria e Luana Neves
Alves. O Congresso se realizará em novembro de 2019.

ACONTECEU
Caxias recebe primeira aula do curso de Direito Social
Realizado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ)
em parceria com o Instituto de Estudos Críticos do Direito
(IECD) e o Centro de Estudos Jurídicos (CEJUR) da DPRJ, o
curso visa discutir temas relacionados aos direitos humanos e
a direitos sociais a partir de uma perspectiva crítica. A procura
pelo curso foi enorme, e os que por lá compareceram
discutiram temas como desemprego, violência e meio
ambiente. A defensora pública Renata Tavares mediou a mesa
de abertura e destacou a importância do debate para a
população da Baixada Fluminense. A aula inaugural foi o
primeiro encontro de uma sequência de 10 aulas semanais que acontecerão todos os sábados até
novembro de 2019. Serão abordados, entre outros, assuntos como o acesso à moradia, o direito à
saúde e as políticas de encarceramento. O Curso de Direito Social: uma reflexão crítica sobre o
Direito é realizado com o apoio da Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio
de Janeiro (Fesudeperj) e da Associação Juízes para a Democracia (AJD). Para saber mais detalhes,
clique aqui.

DOUTRINA DINÂMICA
Com que roupa eu vou, ao júri que você me intimou..., por Aury Lopes Jr. e Alexandre Morais
da Rosa
Interessante leitura nos oferecem Aury Lopes Jr. e Alexandre Morais da Rosa, em artigo publicado no
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site Consultor Jurídico, no dia 16/08/2019. A reflexão nasce a
partir de uma sessão de julgamento de Júri anulada, em razão
da permanência do acusado com vestimenta de presidiário. O
caso destacado pelos autores ocorreu no Maranhão,
significando violação a princípios constitucionais (isonomia,
dignidade da pessoa humana, entre outros) que se deve a
todo custo evitar. Trecho: “O ditado popular diz que a primeira
impressão é a que fica. Ainda que possa não acontecer em
todos os momentos, no ambiente forense, não raro, há
possibilidade de que a primeira avaliação do acusado, do
defensor, da testemunha, etc., possa contaminar o julgamento de outros fatores e, talvez, o
resultado”. Para ler o artigo na íntegra, clique aqui.

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA
A Biblioteca da sede da DPRJ, localizada no 3º andar da Av. Marechal Câmara, recebeu em doação
duas novas obras de excelente qualidade, que já estão disponíveis para consulta, no horário de
funcionamento: das 9 às 19 horas.

Investigação Criminal Direta pela Defesa, de Franklyn Roger Alves Silva
A obra Investigação Criminal Direta pela Defesa, do
defensor/RJ Franklyn Roger Alves Silva, originou-se da tese
de doutorado por ele defendida, com sucesso, no âmbito do
Programa de Pós-Graduação em Direito da UERJ. No
trabalho, Franklyn, escorado em vasta pesquisa bibliográfica,
traz um panorama da investigação defensiva no direito
comparado e apresenta uma proposta de regulamentação do
tema em nosso país. É obra indispensável para os que militam
na área penal e também para os que se preocupam com a
efetivação do equilíbrio de armas entre acusação e defesa.

Justiça Restaurativa na Comunidade, de Mayara Carvalho
Justiça Restaurativa na Comunidade, de Mayara Carvalho, diz
respeito a uma experiência realizada em Contagem, entre os
anos de 2010 e 2013. Uma das regiões mais violentas da
grande Belo Horizonte, Contagem abrigou o programa
“Segurança com Cidadania”, promovido pela Organização das
Nações Unidas (ONU), e obteve uma redução significativa dos
índices de violência a partir da implementação de práticas de
mobilização, capacitação e empoderamento dos moradores.

Defensores, servidores e estagiários podem acessar o programa pelo site da Defensoria ou pelo
endereço www.pec.defensoria.rj.def.br.
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AGENDA
23/08, das 14 às 17h - IV Jornada de Direitos Humanos para Estagiários e
Estagiárias da DPRJ, na sala 3, da Fesudeperj. Não é necessária prévia
inscrição.

NOVIDADES EM EAD

Encarceramento feminino em perspectiva – Ocorrido na sede, o evento
discutiu o perfil das mulheres presas e o descumprimento do HC coletivo nº
143.641 e da Lei 13.769/2018. A 1ª mesa analisou as mulheres que não têm
acesso à prisão domiciliar. Já a 2ª mesa se voltou para os desafios e as
potencialidades da prisão domiciliar. Encerrando os trabalhos, foi apresentado
o relatório O perfil das mulheres gestantes, lactantes e das mães atendidas nas audiências de
custódia pela DPRJ.
Capacitação para atuação na Justiça Itinerante – A capacitação iniciou-se
em maio, na sede da DPRJ, e é dividida em aulas que procuram esclarecer
como chegar a um melhor atendimento na Justiça Itinerante. As futuras aulas
serão também posteriormente disponibilizadas.

NOVIDADES LEGISLATIVAS

União
Lei nº 13.865, de 8/08/2019 - Altera a Lei nº 6.015, de 31/12/1973, para dispensar o habite-se na
averbação de construção residencial urbana unifamiliar de um só pavimento, finalizada há mais de 5
(cinco) anos, em área ocupada predominantemente por população de baixa renda. Para ler a lei,
clique aqui.
Lei nº 13.847, de 19/06/2019 - Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispensar de
reavaliação pericial a pessoa com HIV/Aids aposentada por invalidez. Para ver a lei, clique aqui.
Estado do RJ
Lei nº 8471, de 15/07/2019 - Altera o anexo da Lei nº 5.645/2010, incluindo, no calendário oficial do
Estado do RJ, a semana estadual de visibilidade da pessoa em situação de rua. Para ver a lei, clique
aqui.
Lei nº 8434, de 01/07/2019 - Autoriza a instituição de gratuidade na obtenção da segunda via da
carteira de identidade para idosos e pessoas com deficiência. Para ver a lei, clique aqui.

PORTUGUÊS EM FORMA
Protocolar ou protocolizar?
Dúvida comum na prática forense, a adequada utilização desse verbo é uma questão que atormenta
os operadores do Direito. O interessante é que, após uma consulta ao Vocábulo Ortográfico da
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Academia Brasileira de Letras, segundo a lição de José Maria
da Costa no site Gramatigalhas, constata-se que ambas as
formas são igualmente aceitas em nosso léxico. O colunista
nos remete a artigos de lei para exemplificar, não obstante
conclua que invariavelmente a lei acaba não usando nem
uma nem outra opção, preferindo locuções que tenham o
mesmo sentido, como é o caso de “apontado no protocolo” ou
“lançados em protocolo”. Para ler mais sobre o assunto,
clique aqui.

Intervenção raiz, exposição no Imperator
No Centro Cultural João Nogueira (Imperator), a
exposição Intervenção Raiz homenageia a raiz de todas
as raças e nações: a raiz africana. Todos descendemos
do continente africano, segundo o organizador Rafael
Meggetto. Com acesso gratuito, a visitação está
disponível todos os dias da semana, das 13 às 22
horas, na Rua Dias da Cruz, 170, Méier. Aos domingos,
a abertura é às 10h. Para saber maiores detalhes, e
entrar em contato com o Centro Cultural, clique aqui.

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