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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, nesta edição, é da Coordenação de Defesa Criminal (COCRIM), que apresenta rico material sobre suas atividades e sobre as matérias
que lhe dizem respeito. Para repercutir este informativo, haverá na próxima quarta-feira, às 10h, como tem acontecido sempre, Encontro Temático com a
COCRIM, transmitido pelo canal do Youtube da DPRJ. Uma boa leitura para todas e todos.

Jurisprudência Selecionada 2021
Com inspiração na seção de mesmo nome do Boletim CEJUR, no ano de 2021 a Coordenação de Defesa
Criminal passou a produzir e enviar, semanalmente, em sua lista de transmissão do WhatsApp (21) 96752-0520,
arquivo denominado “Jurisprudência Selecionada”, contendo recentes e relevantes precedentes jurisprudenciais
na lista de transmissão acima mencionada, com eventuais observações pertinentes. Confira aqui o compilado de
julgados enviados no ano de 2021, separados por assunto.

Encontros de trabalho e capacitações promovidos pela COCRIM
Neste ano de 2022, a Coordenação de Defesa Criminal dará continuidade aos encontros de trabalho e
capacitações realizados no ano passado, em parceria com o CEJUR, a fim de promover uma maior
interlocução entre os diversos órgãos da área da defesa criminal da DPRJ e a constante atualização dos(as)
integrantes e colaboradores(as) da instituição. Anote as datas dos próximos eventos (sujeitos a confirmação):
Reuniões de trabalho – defensoras e defensores: 08/04 e 06/05, das 14h às 16h; Capacitação das equipes –
estagiários(as), residentes e servidores(as): 25/03 e 29/04, das 14h às 16h.

Observatório do Reconhecimento Fotográfico
Em 12/01/22, a Coordenação de Defesa Criminal expediu o COMUNICADO COCRIM n.º 01/2022, através do
qual comunicou sobre a criação, na DPRJ, do Observatório do Reconhecimento Fotográfico, com objetivo de
acompanhar o cumprimento do Aviso 2ª VP TJRJ nº 01/2022, que recomendou a reavaliação de prisões
preventivas decretadas com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado sem a observância
do disposto no artigo 226 do CPP. No Comunicado, recomendou-se às defensoras públicas e aos defensores
públicos com atuação na seara criminal o envio de todas as decisões judiciais referentes à prisão
preventiva nos casos em que aplicável o referido Aviso, favoráveis ou desfavoráveis, à Diretoria de
Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça, e, ainda, a provocação do juízo pela defesa nos casos em que
não haja a reavaliação automática da prisão preventiva. Clique aqui para acessar o Comunicado e aqui para visualizar o Aviso do TJRJ.

Segunda Câmara do TJRJ concede a ordem, à unanimidade, em HC impetrado pela COCRIM em caso de reconhecimento fotográfico
Em sessão de videoconferência realizada em 22/02/2022, a Segunda Câmara Criminal do TJRJ concedeu a ordem para determinar a revogação da
prisão preventiva no HC 0087539-67.2021.8.19.0000, impetrado pela COCRIM, em votação unânime, após sustentação oral efetuada de forma
conjunta pela Coordenadora e pela Subcoordenadora de Defesa Criminal. Trata-se de caso estratégico que versa sobre reconhecimento fotográfico
realizado através de fotografia 3x4 constante da CNH do acusado, documento este que havia sido extraviado em roubo sofrido pelo mesmo na
mesma data do crime objeto dos autos, e encontrado em local sem qualquer relação com tal crime. A liminar havia sido concedida em 05/12/2021
pela d. Desembargadora Kátia Maria Amaral Jangutta, tendo sido agora confirmada pela Segunda Câmara Criminal. Clique aqui para ler o acórdão.
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Comunicado Conjunto COCRIM/CONUSPEN nº 01/2021
A Coordenação de Defesa Criminal expediu, juntamente à Coordenação
do Núcleo do Sistema Penitenciário, Comunicado Conjunto sobre norma
do TJRJ que veda a expedição de mandado de prisão para início de
execução de pena privativa de liberdade em regime aberto e autoriza a
expedição de CES em seguida ao trânsito em julgado neste caso. O
Comunicado traz, ainda, recomendação de medidas a serem tomadas e modelo de declaração a ser preenchida
e enviada à CONUSPEN em caso de apenado que já esteja preso. Confira aqui o Comunicado e aqui o anexo.

Integração do Sistema Verde com o SEEU
Em 18/02/2022, ocorreu o lançamento da integração entre o Sistema Verde e o Sistema Eletrônico de
Execução Unificado (SEEU), em que tramitam atualmente os processos de execução penal. Além de outras
facilidades, a nova integração permitirá a consulta aos procedimentos do SEEU diretamente através do Sistema
Verde, assim como o peticionamento, sendo necessário, em tal caso, possuir cadastro no SEEU, que pode ser
solicitado à Coordenação de Defesa Criminal através do e-mail cocrim@defensoria.rj.def.br. Confira aqui o
webinar de lançamento da Integração Verde-SEEU, em que foi feita uma demonstração pela STIC a fim de
expor as novas funcionalidades.

Relatório 5 meses de Assessoria de Pesquisa Criminal
Em 01/10/2021, a Assessoria de Pesquisa Criminal, órgão criado a partir da reidentificação e reestruturação da
antiga Central de Prejuízos, com alargamento de suas funções, completou 5 meses de existência, tendo sido
elaborado Relatório com o balanço de suas atividades. De acordo com o Relatório, em 5 meses, a ASSPCRIM
recebeu mais de 500 solicitações de diversos órgãos da DPRJ, dentre esclarecimento de prejuízos; fornecimento
e esclarecimento de Folhas de Antecedentes Criminais; fornecimento de documentos referentes à execução da
pena; fornecimento de informação sobre o motivo da prisão e sobre a existência de mandado de prisão;
localização de pessoas, presas ou soltas, e outras. Clique aqui para ler o Relatório e aqui para ter acesso a
tutorial para solicitações à ASSPCRIM pelo Sistema Verde.

GAETS divulga Relatório de 2021 da Pesquisa Nacional de Jurisprudência sobre a Cassação da Absolvição Genérica no Júri
O Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores
(GAETS) divulgou importante pesquisa realizada em âmbito nacional para subsidiar sua atuação como amicus
curiae junto ao STF no Tema 1087 de Repercussão Geral: “Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da
soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso
interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos”. No
estado do RJ, a análise e coleta dos dados da pesquisa ficou sob a responsabilidade da Coordenação de Defesa
Criminal, que contou com o auxílio da Diretoria de Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça. Confira aqui o
Relatório de 2021.

Superior Tribunal de Justiça veicula matéria intitulada “Reconhecimento de pessoas: um campo fértil para o erro judicial”
Leia aqui a matéria, que traz diversos julgados sobre o tema e, ainda, link para o vídeo “Reconhecimento
Pessoal em Processos Criminais”, episódio do programa Entender Direito, produzido pela Coordenadoria de TV
e Rádio do STJ.

Conselho Nacional de Justiça e Observatório COVID-19 BR expedem Orientação Técnica Conjunta sobre a atualização dos protocolos de
prevenção da Covid-19 em espaços de privação de liberdade
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Confira aqui a Orientação Técnica, expedida em dezembro de 2021, que destaca a necessidade de atualização
dos protocolos adotados nos estabelecimentos prisionais e socioeducativos a partir da evolução do
conhecimento científico sobre o novo coronavírus e o avanço da vacinação em todo o país, “para que se evitem
medidas que, além de ineficazes, representem restrições ou violações de direitos”.

CNJ divulga vídeos explicativos sobre as audiências de custódia
O CNJ divulgou uma série de oito vídeos com linguagem simples e objetiva lançados por ocasião do marco de
sete anos das primeiras audiências de custódia realizadas no Brasil, celebrados no dia 24/02/2022, elaborados
pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) no contexto do programa Fazendo Justiça.
Confira aqui o primeiro desses vídeos informativos.

STJ: É ilegal a requisição de dados fiscais diretamente pelo Ministério Público sem autorização judicial
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO
FALSO. OBTENÇÃO DE DADOS FISCAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DIRETAMENTE À RECEITA FEDERAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
QUESTÃO NÃO COMPREENDIDA NO JULGAMENTO DO TEMA 990 PELO STF. ACESSO DIRETO PELO ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO, QUE NÃO SE
CONFUNDE COM A REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, PREVISTA LEGALMENTE E RECONHECIDAMENTE POSSÍVEL PELA
CORTE SUPREMA. COMPARTILHAMENTO QUE OCORRE, DE OFÍCIO, PELA RECEITA FEDERAL, APÓS DEVIDO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO EM QUE, POSTERIORMENTE AO LANÇAMENTO DO TRIBUTO, VERIFICA-SE A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE
CRIME. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DOS DADOS OBTIDOS PELO ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO E OS
DELES DECORRENTES.
(STJ, RHC 83233/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 09/02/2022, ementa constante do voto do Relator, acórdão ainda
não publicado)

Livros Direitos Fundamentais e Processo Penal na Era Digital – Doutrina e Prática em Debate
O Congresso Internacional Direitos Fundamentais e Processo Penal na Era Digital se trata de importante evento
promovido pelo InternetLab, centro independente de pesquisa em direito e tecnologia, com o apoio da Faculdade
de Direito da USP desde 2017, com o objetivo de sediar debates na intersecção entre processo penal e
tecnologia, e endereçar o desafio de manter atuais as garantias penais. As palestras das quatro primeiras
edições do Congresso foram transformadas em artigos e reunidos em livros, com os seguintes temas: 2017 Direitos Fundamentais e Processo Penal na era digital; 2018 - Polícia e investigações criminais no século XXI;
2019 - O uso de tecnologias de vigilância em massa; 2020 - Proteção de dados pessoais no âmbito da
segurança pública. Todos os livros estão disponíveis de forma gratuita, clique aqui para acessá-los.

Revista Brasileira de Ciências Criminais nº 184 e 185
Estão disponíveis, na Biblioteca do CEJUR, as Revistas do IBCCRIM nº 184 e 185, de outubro e novembro de
2021, que trazem artigos sobre diversos temas de direito penal, processo penal e criminologia. Para ter acesso
a qualquer artigo encartado em revista que componha o acervo da Biblioteca), basta mandar um e-mail para
bibli@defensoria.rj.def.br. Confira os sumários das Revistas do IBCCRIM nº 184 (aqui) e 185 (aqui).
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Resolução CNJ nº 425, de 8 de outubro de 2021
Institui, no âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades. Artigos 18
a 29 – Medidas em procedimentos criminais. Destaques:
► Art. 19, §1º. “(...) evitando-se a prisão preventiva apenas em razão da situação de rua e a aplicação cumulativa de medidas cautelares”.
► Art. 29. “Deverá ser observada a vulnerabilidade decorrente da situação de rua no momento de aplicação da pena, evitando-se a aplicação da
pena secundária de multa.
Parágrafo único. No curso da execução criminal, cumprida a pena privativa de liberdade e verificada a situação de rua da pessoa egressa, deve-se
observar a possibilidade de extinção da punibilidade da pena de multa.” Clique aqui.

Resolução CNJ nº 434, de 28 de outubro de 2021
Altera a Resolução CNJ no 404/2021, que estabelece diretrizes e procedimentos, no âmbito do Poder Judiciário, para a transferência e o
recambiamento de pessoas presas. Clique aqui.

Resolução CNPCP nº 22, de 4 de novembro de 2021
Dispõe que “é permitida a utilização de instrumentos de registro audiovisual e fotográfico, excetuados os aparelhos relacionados no art. 349-A do
Código Penal, por parte das pessoas previstas no art. 1º desta Resolução [Resolução nº 7, de 13 de dezembro de 2018], com a finalidade de instruir
relatórios de inspeção, fiscalização e visita a estabelecimentos penais”, dentre outras. Clique aqui.

Resolução CNPCP nº 23, de 4 de novembro de 2021
Recomenda ao Departamento Penitenciário Nacional e às administrações penitenciárias das unidades federadas a adoção dos parâmetros que
estabelece, para a concessão da visita conjugal ou íntima à pessoa privada de liberdade em estabelecimento penal; revoga a Resolução nº 4, de 29
de junho de 2011; e dá outras providências. Clique aqui.

Atenção aos cursos em matéria de Defesa Criminal que estão disponíveis em nossa plataforma para todas as pessoas que integram a DPRJ. Acesse
pelos links indicados abaixo. E para conferir todo o conteúdo da plataforma clique em www.pec.defensoria.rj.def.br.

Capacitação em Perícias Criminais - - as aulas sobre Local de Crime, reprodução simulada e reconstrução de acidentes de trânsito;
Perícia em dispositivos computacionais portáteis; e Medicina legal aconteceram nos dias 4, 13 e 20 de agosto. Inscrição pela plataforma do
PEC aqui.

Capacitação sobre o Protocolo de Minnesota – as cinco aulas do curso: Busca de pessoas desaparecidas, normas e práticas
internacionais; Cena de descoberta/crime complexa; Feminicídio; Protocolo de Minnesota e autópsia; e Gestão de casos complexos
aconteceram em 17 e 24 de setembro e 1º, 08 e 15 de outubro, já estão disponíveis na plataforma do PEC. Para acessar clique aqui.

Lançamento do Relatório sobre o Perfil das Pessoas Apresentadas em Audiência de Custódia Após a Retomada Presencial –
evento realizado no dia 09 de dezembro. Para acessar clique aqui.

Lançamento da publicação “Este lugar é uma casa de mortos: as diversas perspectivas do estado de coisas inconstitucional do
sistema penitenciário na visão da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro – Memoriais no HC 165.704 – evento realizado
no dia 1º de dezembro. Para acessar 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!
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