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         Ano I | Nº. 3 | Quarta-feira, 2 de junho de 2021

Olá! Este é mais um informativo da nova fase do tradicional Cejur Notícias, agora com a participação ativa das Coordenações Temáticas, em edições quinzenais. A vez
edição, é da Coordenação de Infância e Juventude - COINFÂNCIA, que apresenta rico material sobre suas atividades e sobre as matérias que lhe dizem respeito. Um
leitura para todas e todas.

COINFÂNCIA e CDEDICA divulgam Comentário Geral nº 25 do Comitê sobre Direitos da Criança da ONU 
  

O material aborda os direitos de crianças em relação ao ambiente virtual. Clique aqui para a versão em português e aqui para a versão oficial
espanhol. 

 

COINFÂNCIA, CDEDICA e COCRIM divulgam Comunicado Conjunto nº1/2021 
  

Além de recomendações, o documento comunica a publicação de precedentes jurisprudenciais do STJ relativos a provas de reconhecimento de pess
no processo penal. Confira aqui o Comunicado Conjunto. 
  
 

COINFÂNCIA e CDEDICA retomam o Programa Defensoria Pública e Conselho Tutelar – um diálogo permanente 
  

Objeto é aproximar os núcleos de primeiro atendimento e as varas de infância e juventude dos conselhos tutelares de suas regiões, de forma a otim
as soluções das demandas, inclusive evitando judicializações desnecessárias. 

 

Vitória em Habeas Corpus no STJ 
  

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro consegue ordem de Habeas Corpus contra realização de audiênc
videoconferência e internação provisória após ultrapassado o prazo de 45 dias em ação socioeducativa. A decisão foi do M
Ribeiro Dantas, no HC nº 581.944. Para ler a íntegra da decisão, clique aqui. 

 

Governo do Estado e TJ/RJ assinam termo de cessão de terreno na Leopoldina que abrigará o 1º Núcleo de Atendimento Integrado (NAI) do Estado 

file:///D:/HOME%20OFFICE%202020/DEFENSORIA/CEJUR%20COORDENA%C3%87%C3%95ES/n3/*%7CARCHIVE%7C*
https://sistemas.rj.def.br/publico/sarova.ashx/Portal/sarova/imagem-dpge/public/arquivos/CG25_(portugue%CC%82s).pdf
https://sistemas.rj.def.br/publico/sarova.ashx/Portal/sarova/imagem-dpge/public/arquivos/CG25.pdf
https://sistemas.rj.def.br/publico/sarova.ashx/Portal/sarova/imagem-dpge/public/arquivos/cocrim.pdf
https://scon.stj.jus.br/SCON/decisoes/doc.jsp
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O termo foi assinado em 13/05/21. Está prevista, para a área, a construção de um complexo de prédios, abrangendo instalações do
DEGASE, da Polícia Civil, da Vara da Infância e da Juventude da Capital, da Vara Especial de Medidas Socioeducativas (VEMSE),
do Ministério Público e da Defensoria Pública, com vistas a atender a Recomendação nº 87/2021 do CNJ e o artigo 88, V, do ECA,
que preveem essa integração no atendimento ao adolescente. Para ler a notícia na íntegra, clique aqui 

 

Nova parceria disponibiliza cursos de capacitação profissional aos jovens do DEGASE 

  
Adolescentes dos Centros de Socioeducação Dom Bosco (CDB) e Professor Antônio Carlos Gomes da Costa (PACGC), da 
João Luís Alves (EJLA), terão capacitação básica em Design Gráfico, Técnicas Administrativas e Pacote Office. Para ler a not
íntegra, clique aqui. 

 

CNJ debate com autoridades do RJ como proteger os direitos da primeira infância 

Em 12/03/21, a mesa de abertura da I Semana Estadual de Valorização da Primeira Infância, formada por vários representantes de
órgãos com atuação nacional, dentre os quais o Conselho Nacional de Justiça e a Defensoria Pública, discutiu acerca das vias para a
efetividade das políticas públicas previstas no Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016). Para ler a íntegra da notícia,
clique aqui. 

 

Plenário do CNJ recomenda aos tribunais prioridade em processos da área de infância e juventude 

  
Foi aprovada, na 83ª sessão virtual do CNJ, ocorrida entre os dias 25 e 30 de março, recomendação de que os processos que
a crianças e adolescentes deverão ter prioridade na justiça, independente de medidas emergenciais frutos da pandemia. Par
notícia na íntegra, clique aqui. 

 

 

Lei estadual nº 9.263, de 28 de abril de 2021 
  
A Lei nº 9.263/2021 “altera a Lei nº 7.614, de 31 de maio de 2017, que dispõe sobre a comunicação de ausência, durante o período escolar, de alunos das esc
públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências”. Para consultar a íntegra da lei, clique aqui. 

  
Projeto de Lei nº 661/2021 muda o ECA e dobra prazo de internação de adolescente que cometeu infração 
  
A proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para dobrar o prazo de internação de adolescentes que cometeram atos infracionais, o qual, atualment
de três anos; a proposta, em análise na Câmara dos Deputados, muda para seis anos. Além disso, o texto aumenta, de 45 dias para 360 dias, o prazo máximo
internação antes da sentença. E ainda eleva, de 21 anos para 24 anos, a idade para liberação compulsória do jovem. O texto altera ainda o Código Penal para que o
infracional seja considerado, em caso de reincidência, na vida adulta. Para ler a íntegra da preocupante notícia, clique aqui. Para consultar o PL, clique aqui. 

Projeto de Lei nº 5.619/2020 garante a representação processual de crianças e adolescentes, em nome próprio, em todas as ações judiciais que determin
seu acolhimento 
  
É assegurado, também, ao representante processual, o acesso a todas as demandas que tangem ao direito do menor, sendo possível representá-los perante a qualq
juízo ou tribunal em repartições públicas. Consoante a proposta, é dever do Juiz, ao determinar o acolhimento institucional, oficiar, de forma imediata, a Defens

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/5111210/8269720
http://www.degase.rj.gov.br/noticia/nova-parceria-cursos-de-capacitacao-profissional-expandem-oportunidades-aos-jovens-do-degase
https://www.cnj.jus.br/cnj-discute-com-autoridades-do-rj-como-proteger-direitos-da-primeira-infancia/
https://www.cnj.jus.br/plenario-recomenda-aos-tribunais-prioridade-em-processos-da-area-de-infancia-e-juventude/
https://gov-rj.jusbrasil.com.br/legislacao/1201841178/lei-9263-21-rio-de-janeiro-rj
https://www.camara.leg.br/noticias/737008-projeto-muda-o-eca-e-dobra-prazo-maximo-de-internac/ao-de-adolescente-infrator/
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2271755
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Pública. Para ler a notícia na íntegra, clique aqui. 
  

Projeto de Lei nº 1.153/2021 concede pensão a filhos cujos pais morreram na pandemia 
  
A proposta concede pensão por morte, no valor limitado a um salário mínimo por mês, aos filhos menores de 18 anos caso o pai ou a mãe, ou ambos, tenham fale
devido ao Covid-19. Para ler a íntegra da notícia, clique aqui. 
  

Projeto de Lei nº 5.595/2020 proíbe suspensão de aulas presenciais mesmo durante pandemia
  
Conforme a proposta, as atividades educacionais são equiparadas a serviços e atividades de cunho essencial, inclusive durante o enfrentamento de pandemia
emergência e de calamidade pública. Dessa forma, as aulas presenciais poderão ser suspensas somente “em situações excepcionais cujas restrições se
fundamentadas em critérios técnicos e científicos devidamente comprovados”. Para ler a íntegra da notícia, clique aqui. 

 

TJ/RJ 
  
Atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação à realização de tal desiderato – provimento da apelação da Defensoria 
  

“(...) Insustentável se apresentou a manutenção da procedência da representação, no que tange ao ato infracional análogo
delito associativo especial, quer pela incomprovação da presença do elemento temporal, essencial à respec
caracterização, seja pela própria atipicidade da imputação, que deixou de nominar qualquer outro integrante desta espec
organização criminosa, seja, ainda, porque se perfila como penalmente irrelevante a constatação, pelo policial militar, Clau
de que em poder do implicado havia um rádio transmissor, porquanto ausente se mostrou o imprescindível laudo peri
de exame daquele dispositivo eletrônico de comunicação coletiva, de conformidade com o que preceitua o art. 158
C.P.P., sendo certo que a mera admissão judicial da realização de comportamentos com tais características não se mos
suficiente para suprir tal incontornável lacuna, em se tratando, em ambos os casos, de condutas que deixam vestígio, segu
o primado cogente e inserto no dispositivo legal já acima apontado, a constituir cenário que impede que se possa chanc

como correto o originário juízo de censura menorista imposto, o qual ora se reverte (...).” (Apelação 0001024-97.2020.8.19.0021, rel. Des. Luiz Noronha Dantas, S
Câmara Criminal, julgamento unânime em 17/11/20) 
 

  
STJ 
  
Aplicação da medida socioeducativa sem termo final. Cálculo do prazo prescricional da pretensão punitiva. Parâmetro. Limite máximo de 3 anos 
  
“Nos termos do enunciado nº 338 da Súmula do STJ, a prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas. Diante disso,
a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, uma vez aplicada medida socioeducativa sem termo final, deve ser
considerado o período máximo de 3 anos de duração da medida de internação, para o cálculo do prazo prescricional da
pretensão socioeducativa, e não o tempo da medida que poderá efetivamente ser cumprida até que a envolvida complete 21
anos de idade.” (AgRg no REsp 1.856.028/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020,
DJe 19/05/2020) 
  

 

É válida a extinção de medida socioeducativa de internação quando o juízo da execução, ante a superveniência de processo-crime após a maioridade pe
entende que não restam objetivos pedagógicos em sua execução 
  

“É válida a extinção da internação quando o Juízo da execução aponta que o paciente maior de 20 anos teve o seu p
pessoal agravado, o que permite concluir que os esforços da socioeducação não logram êxito na reedução dele, haja vis
prática de fato delituoso enquanto estava em liberdade, e a decretação de prisão preventiva, e, portanto, não restam objet
pedagógicos na execução de medida socioeducativa.” (HC 551.319/RS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado 
12/05/2020, DJe 18/05/2020) 

 

A multa instituída pelo art. 249 do ECA não possui caráter meramente preventivo, mas também punitivo e pedagógico 

https://www.camara.leg.br/noticias/738262-projeto-assegura-representacao-processual-a-criancas-acolhidas-em-instituicoes/
https://www.camara.leg.br/noticias/742939-proposta-concede-pensao-a-filhos-cujos-pais-morreram-na-pandemia/
https://www.camara.leg.br/noticias/736109-projeto-proibe-suspensao-de-aulas-presenciais-mesmo-durante-pandemia/
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“A multa instituída pelo art. 249 do ECA (Lei 8.069/90) não possui caráter meramente preventivo, mas também punitivo e
pedagógico, de modo que não pode ser afastada sob fundamentação exclusiva do advento da maioridade civil da vítima dos
fatos que determinaram a imposição da penalidade.” (REsp 1.653.405/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
em 02/03/2021, DJe 10/03/2021) 

 

Estudo do Instituto de Segurança Pública/RJ analisa o impacto da Covid-19 nos crimes no Estado do Rio de Janeiro 
  

Trabalho, assinado por Emmanuel Rapizo e Nadine Melloni, debruçou-se sobre o impacto da pandemia de Covid-19 nos cri
cometidos no Estado, abarcando diferentes modalidades de roubos (de celular e a transeunte, de veículo e de carga
homicídio doloso, a morte provocada por intervenção de agente do Estado e o tráfico de drogas. Para ler a íntegra do est
clique aqui. 

 

UNICEF, Observatório de Favelas e ISER divulgam estudo que aponta descaso sobre mortes violentas de adolescentes no Rio de Janeiro 
  
A UNICEF, o Observatório de Favelas e o Instituto de Estudos da Religião (ISER) apresentaram os principais resultados do
estudo Vidas adolescentes interrompidas – um estudo sobre 25 mortes violentas no Rio de Janeiro, que aponta a necessidade
de se garantir atuação policial de acordo com as normativas nacionais e internacionais, a priorização das investigações dos
crimes contra a vida de crianças e adolescentes, bem como atendimento especializado aos familiares e amigos das vítimas.
Para ler a íntegra da notícia, clique aqui. Para acessar o estudo, clique aqui. 

 

  
Artigo “O retorno às aulas no pós-pandemia” 
  

Assinado por Nilson da Silva Gabriel, Gustavo Acosta Marçal, Rosely Aparecida Liguori Imbernon e Fabiana Curtopassi Pio
Hara, o artigo apresenta estudo do caso e análise comparativa entre o ensino público e o ensino privado. Analisou-se o per
de fechamento das escolas na cidade de São Paulo, por meio da utilização do Conhecimento Pedagógico do Contexto (CP
no que concerne à perspectiva dos professores de escola pública municipal (E1) e de escola privada (E2). O estudo do c
objetivou abordar, em termos qualitativos, as questões motivadoras de E1 e E2 para a volta às aulas pós-pandemia. O ar
pode ser acessado aqui. 

 

  
Defesa e Garantia dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes (coletânea de legislação) 
  
Para facilitar o trabalho das pessoas que atuam com essa temática, a Coordenação de Infância e Juventude, em parceria com
o CEJUR, lançou uma coletânea de legislação, chamada “Defesa e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes”,
que está em sua segunda edição. A publicação traz a consolidação dos principais instrumentos normativos para a garantia dos
direitos humanos de crianças e adolescentes. Para acessar, clique aqui. 
 

 

http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/uploads/impacto-covidNosCrimes2021.html
https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/estudo-aponta-descaso-perante-mortes-violentas-de-adolescentes-no-rio-de-janeiro
https://www.unicef.org/brazil/media/12186/file/vidas-adolescentes-interrompidas-apresentacao-um-estudo-sobre-mortes-violentas-no-rio-de-janeiro.pdf
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/td/article/view/8663375/26252
https://www.defensoria.rj.def.br/uploads/arquivos/800c60b97df74de19a90b8bffc91933e.pdf
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Atenção aos cursos em matéria de Infância que estão disponíveis em nossa plataforma para todas as pessoas que integram a DPRJ. Acesse pelos links indicados ab
para conferir todo o conteúdo da plataforma clique em www.pec.defensoria.rj.def.br. 

Encontro virtual de defensoras e defensores públicos da Infância e Juventude de 2021 
Ocorrido em 30/04/2021, debateu vários temas, em especial a importância da implementação do programa de famílias acolhedoras em cada munic
Estado do Rio de Janeiro. Para inscrição pela plataforma do PEC, clique aqui. 
  

Reunião de trabalho sobre processo judicial eletrônico em matéria de Infância 
Realizada em 26 de abril, apresentou roteiro para facilitar o acesso ao processo judicial eletrônico, em questões da Infância, a todos e todas que têm atr
na matéria. Para inscrição pela plataforma do PEC, clique aqui. 

  
Curso sobre medidas socioeducativas 
Realizado em parceria com a Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire, nos dias 19 e 26/08/2019, abordou o atendimento a crianças e adolescen
Brasil; conceitos de adolescência, vulnerabilidade social e violência; os marcos legais e a defesa dos direitos; e a política de atendimento socioeducativo
inscrição pela plataforma do PEC, clique aqui.

Colabore com o “CEJUR + COORDENAÇÕES TEMÁTICAS”
Para colaborar com o nosso informativo envie críticas, sugestões e conteúdos para secjur@defensoria.rj.def.br 

Muito importante sua participação! 

http://www.pec.defensoria.rj.def.br/
http://moodle.rj.def.br/moodle/course/view.php?id=435
http://moodle.rj.def.br/moodle/course/view.php?id=434
http://moodle.rj.def.br/moodle/course/view.php?id=241

