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    Ano III | Nº. 152 | Quarta-feira, 08 de agosto de 2018

Olá! Segue mais uma edição de nosso Cejur Notícias. Destaque para a mobilização da DPRJ em
prol dos direitos da mulher, envolvendo vários eventos e atos, entre eles a sustentação oral na
audiência pública realizada nesta semana no STF acerca da descriminalização do aborto. Destaque
ainda para recente acórdão da Terceira Câmara Cível do TJRJ ratificando a autonomia da Defensoria
em relação ao Estado do RJ, especialmente na questão dos honorários devidos ao CEJUR. Uma boa
leitura a todas e todos.

INTERNAS

VI Congresso Internacional de Direito de Família e VI Congresso do IBDFAM/RJ –
inscrições abertas até segunda-feira, 13/08 
  

Oito vagas (cinco para defensores/as e três para
servidores/as) estão sendo oferecidas pelo CEJUR,
para participação no VI Congresso Internacional de
Direito de Família e VI Congresso do IBDFAM/RJ.
Programado para acontecer entre os dias 27 a 29 de
setembro, em Búzios/RJ, as pessoas interessadas
devem realizar a sua inscrição através da plataforma
do Programa de Educação Continuada - Edital 15-
A/2018 - até o dia 13/08. Leia a programação completa
aqui e as condições do edital aqui. 

 
 
III Jornada de Direitos Humanos para Estagiários, no dia 31/08 
  
Acontecerá no dia 31/08, das 14h às 17h, na
Fesudeperj, evento em comemoração ao Dia Nacional
dos Estagiários e Estagiárias (18 de agosto).
Primeiramente, será discutida a atuação da DP em um
contexto de intervenção. Após, e com a participação de
estagiários e estagiárias do Nuth, Nudedh e Ouvidoria,
haverá uma roda de conversa com o tema Circuito
favelas por direitos. Teremos, ainda, sorteio de brindes.
A inscrição deve ser feita através do email
coordenacaoestagio@dpge.com até o dia 24/08. Veja a
programação aqui. Participe e incentive a participação dos estagiários/as que atuam em seu
órgão! 
 

file:///C:/Users/levi.ribeiro/Downloads/*%7CARCHIVE%7C*
http://%20https//youtu.be/Bov_QT1AoAU
http://www.ibdfam.org.br/eventos/1278/VI+Congresso+Internacional+de+Direito+de+Fam%C3%ADlia+e+VI+Congresso+do+IBDFAMRJ
http://moodle.rj.def.br/moodle/pluginfile.php/8290/course/summary/EDITAL%20N%C2%BA%2015_CONGRESSO%20IBDFAM.pdf
mailto:coordenacaoestagio@dpge.com
http://sistemas.dpge.rj.gov.br/publico/sarova.ashx/Portal/sarova/imagem-dpge/public/arquivos/2018-08-08.jpg
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Realizado sorteio do edital CEJUR nº 13 - Curso de especialização em direito penal e
processo penal 
 
O sorteio de quatro bolsas integrais, para servidores/as do quadro da DPRJ com atuação na
área criminal, no Curso de especialização em direito penal e processo penal – pós graduação,
da Escola Superior de Administração Judiciária, já foi realizado no CEJUR, e os contemplados
foram: Wagner Ferreira de Araujo, Igor da Costa Carrion, Fernando Pereira Marques Junior e
Marcelo Vitor de Lima Felix. 
 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO E OS DIREITOS DA MULHER

DPRJ participa de audiência pública sobre a questão do aborto no STF  
  

A DPRJ, representada pela defensora Lívia Casseres,
que atua no Núcleo de Direitos Humanos da DPRJ e
coordena o Núcleo Contra a Desigualdade Racial
(Nucora), participou da audiência pública realizada no
STF, sobre a questão do aborto (Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 442).
Lívia externou a posição da Defensoria Pública a favor
dos direitos humanos e do impacto desproporcional da
criminalização sobre os grupos vulneráveis de
mulheres. Isto porque, após pesquisa realizada pela

Instituição, através da Diretoria de Pesquisa e Acesso à Justiça, concluiu-se que as mulheres
processadas pela prática de aborto no Rio de Janeiro têm cor e renda definidas: são negras,
pobres, com baixa escolaridade e moradoras de áreas periféricas. Dada a importância do tema
(52 entidades foram admitidas a participar da audiência pública) e o seu esperado desfecho –
descriminalização do aborto induzido voluntariamente pela mulher até a 12ª semana da
gestação –, a Instituição atua como parte interessada no processo. Leia mais sobre a
participação da DPRJ na Arguição de nº 442 clicando aqui. 
 
 
Entre a Morte e a Prisão – Quem são as mulheres criminalizadas pela prática do aborto no
Rio de Janeiro 
  
A publicação da Coordenação de Defesa dos Direitos
da Mulher e do CEJUR, com apoio da Fesudeperj, foi
lançada na última semana, reunindo, na forma de
artigos, os textos e as ideias centrais desenvolvidas
pelas autoras e pelos autores que consubstanciaram a
petição de ingresso, na qualidade de amicus curiae, da
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro na
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF) nº 442, em julgamento no STF. Dentre o
material, está a pesquisa que revela o perfil das

http://%20https//youtu.be/Bov_QT1AoAU
http://www.defensoria.rj.def.br/noticia/detalhes/6130-DPRJ-sustentara-no-STF-direito-da-mulher-a-interrupcao-da-gravidez
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mulheres processadas pela prática do aborto: negras, pobres, com baixa escolaridade e
moradoras de áreas periféricas. Saiba mais e acesse a obra digital, completa, aqui.  
 
  
Campanha “A Mulher na Defensoria Pública” terá sessão fotográfica no dia 10/08 
 

Na próxima sexta-feira (10/08), das 14h às 16h, vai
acontecer uma sessão fotográfica na Sala Multiuso da
FESUDEPERJ, no 4º andar do edifício-sede, no Centro.
A ideia é que defensoras e servidoras façam parte das
peças de divulgação da pesquisa “1º Diagnóstico de
Gênero” realizada no início deste ano, promovendo não
só uma campanha, mas também um movimento que
produza mudanças na instituição, principalmente de
ordem cultural. Participe! 
 

 
 
Direito à saúde e seus avessos: Racismo Institucional e Mortalidade Materna – 17/08 
 
A Coordenação de Defesa dos Direitos da Mulher
promoverá no dia 17/08, sexta-feira, das 10 às 17 horas,
no auditório do 2º andar da sede, na Av. Marechal
Câmara, 314, um instigante debate sobre Racismo
Institucional e Mortalidade Materna. A programação
completa será divulgada em breve. Não deixe de
comparecer! 
 
 
 
 
 
Ouvidoria Geral convida para Roda de conversa Diálogos Antimanicomiais e
Autocuidado: Papo de Mulheres – 20/08 
 

No próximo dia 20/08, na Fesudeperj, das 16h30 às
19h30, será realizada uma roda de conversa com o
tema Diálogos Antimanicomiais e Autocuidado,
promovida pela Ouvidoria Geral da DPRJ e pelo CEJUR
em parceria com Fórum Justiça, e apoio da Fundação
Ford e Fesudperj. São convidadas especiais Helisleide
Bonfim, presidenta da Associação de Usuárias de
Saúde Mental Metamorfose Ambulante (que realiza com
a Ouvidoria Geral da DPE/BA o projeto “Papo de
Mulher”); e Ludmila Cerqueira, professora da UFPB e

doutora em direito pela UnB com a tese “Pedagogia da Loucura”. Não é necessária prévia
inscrição. Prestigie! 
 

https://goo.gl/vzrF74
http://%20https//youtu.be/Bov_QT1AoAU
http://%20https//youtu.be/Bov_QT1AoAU
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Recente decisão da Terceira Câmara Cível do TJRJ acolhe a autonomia da Defensoria Pública,
prevista na EC 80/2014 e no precedente do STF - AR 1.937 AgR, julgado em 8.8.2017. A
decisão afasta a tese da confusão e condena o Estado do Rio de Janeiro ao pagamento de
honorários em favor do CEJUR/DPGE. Como bem ressaltou o desembargador Peterson
Barroso Simão, relator da apelação cível nº 0078921-92.2016.8.19.0038, “não se admite mais a
ideia de confusão patrimonial uma vez que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
não se submete mais ao Poder Executivo Estadual, possuindo gestão própria de seus recursos
e dotação orçamentária exclusiva. Além disso, tem suas verbas de sucumbência destinadas
legalmente ao aparelhamento da própria instituição, sendo certo que os honorários de
sucumbência são vertidos para uma conta específica do Centro de Estudos Jurídicos da
Defensoria Pública (CEJUR- DPGE) e não funcionam como remuneração dos defensores
públicos”. O julgamento versava sobre a tutela do direito à saúde e confirmou a sentença
condenatória que obrigou o fornecimento de medicamentos pelo Estado do Rio de Janeiro, com
fulcro nos princípios de proteção à saúde e à dignidade humana. Leia o acórdão aqui. 
 

 

NOVAS AQUISIÇÕES DA BIBLIOTECA

O divórcio colaborativo é tema de livros recebidos pela Biblioteca 
 

Com tradução em português, as obras “Divórcio
colaborativo”, de Pauline Tesler e Peggy Thompson, e “O
caminho colaborativo para o divórcio”, de Stuart Webb e
Ronald Ousky, já estão na Biblioteca da sede da DPRJ, fruto
de doação pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas.
As obras tratam de questão bem atual, a descoberta de
soluções amigáveis para o término saudável de
relacionamentos, minimizando perdas emocionais e
financeiras. Agradecemos a doação. 
 

 

ACONTECEU

Política de confrontos armados é inconstitucional, decide TJ do Rio de Janeiro 
  
“Ao insistir na política de confronto armado de suspeitos de praticar crimes, o Estado viola o princípio
constitucional da segurança pública. Dessa maneira, a administração pública responde objetivamente

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00045C53014E94BD53D5E2BF2B218150800CC508423B1530&USER=
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por danos causados nesses embates, não fazendo diferença
se quem disparou tiro que atingiu terceiro foi um policial ou
não. Com esse entendimento, a 3ª Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro condenou o estado a indenizar a
viúva e os três órfãos do pedreiro Gutemberg Pereira de
Souza. Cada um receberá R$ 80 mil. O estado também terá
que pagar, desde a morte do pedreiro, pensão à família e,
depois que todos os filhos atingirem 18 anos, à viúva, até a
data em que Gutemberg completaria 71,9 anos de idade. O
valor será de 75% do piso salarial de pedreiro, que, no estado

do Rio, é de R$ 1.237,33 atualmente”. Para ler a íntegra da matéria, publicada ontem no Consultor
Jurídico, clique aqui. Para ler a decisão, proferida no Proc. 0154288-05.2017.8.19.0001, clique aqui.

 

AÇÕES AFIRMATIVAS NA DEFENSORIA

Resolução nº 934, de 20/06/2018, e a igualdade de gênero 
 

 Vários eventos públicos organizados pelo CEJUR, dispõem
agora de tradução em libras, uma forma de garantir, às
pessoas com deficiência auditiva, o acesso às aulas e
debates que se realizam na Instituição. Além de se fazer uma
divulgação prévia com o selo de acessibilidade, os vídeos,
com todo o conteúdo, está sendo disponibilizado em uma
playlist do canal da Defensoria no Youtube, que pode ser
acessada clicando-se aqui.

 

DOUTRINA DINÂMICA

Duas consequências práticas do princípio da cooperação para a Defensoria Pública, por José
Roberto Sotero de Mello Porto 
  

O defensor/RJ, em artigo publicado no site Consultor Jurídico,
no dia 31/07/2018, destaca o principiologia do CPC, em
especial o princípio da cooperação. Por este, juiz e partes
buscam o bom desenvolvimento da marcha processual,
garantindo, tanto quanto possível, decisão de mérito justa e
célere. A partir daí, observa dois reflexos práticos do princípio
em prol da Defensoria. Trecho: “Não basta mais o despacho
genérico ‘emende-se a inicial, sob pena de inépcia’. Hoje, o
juiz deve dizer qual é o vício e da maneira mais específica
possível. Evidentemente, isso não quer dizer que o julgador

prestará serviço de educação jurídica do advogado, sendo incrível que tivesse que demonstrar como
corrigir: basta dizer o que deve ser retificado”. Leia o artigo completo aqui. 
 
 

https://www.conjur.com.br/2018-ago-07/politica-confrontos-armados-inconstitucional-decide-tj-rio
https://www.conjur.com.br/dl/insistir-confrontos-armados-estado.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xXf8RqYTes0&list=PL9VhQ0CLKxoouIxDZUSneMmHUlHzw9F4H
https://www.conjur.com.br/2018-jul-31/tribuna-defensoria-consequencias-praticas-principio-cooperacao-defensoria
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Defensoras e defensores, servidoras e servidores podem acessar o programa pelo site da 
Defensoria ou pelo endereço www.pec.defensoria.rj.def.br. Estagiárias e estagiários têm o
conteúdo próprio disponibilizado pelo site da Fesudeperj – clique aqui.

 
AGENDA DO PEC

  
09, 10 e 11/08, das 9 às 18h - Curso de capacitação em práticas
colaborativas, promovido pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas,
na Fesudeperj. 
 
 
10/08, das 9 às 12h – Último encontro do Curso de dinâmicas e práticas da
perícia forense, no auditório do 2º andar da sede. 
 
  

 
10/08, das 9 às 13h - Último dia do Treinamento de liderança de alta
performance, para defensoras e defensores, promovido pela empresa
Conquist, na sala 1 da Fesudeperj. 
 
 
Até dia 13/08 – Inscrição para defensoras(es) e servidoras(es) concorrerem ao
sorteio  do Edital CEJUR nº 15, para participação no VI Congresso
Internacional de Direito de Família e VI Congresso do Ibdfam/RJ, de 27 a
29/09, em Búzios/RJ. 
 

 

AGENDA GERAL

Lançamento da coleção O Novo Processo Civil Brasileiro, volumes 1, 2 e 3 – amanhã, no TJ/RJ 
  

Será lançada amanhã, a partir das 17h, no Foyer do 10º
andar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (Av. Erasmo
Braga, 115, Centro, RJ), a coleção O Novo Processo Civil
Brasileiro, volumes 1, 2 e 3, em homenagem ao Ministro Luiz
Fux. Os coordenadores da coleção, da editora GZ, são os
renomados processualistas Aluisio Gonçalves de Castro
Mendes, José Roberto dos Santos Bedaque, Paulo Cezar
Pinheiro Carneiro e Teresa Arruda Alvim. 
  
 

 
 

http://www.fesudeperj.org.br/cursos_capacitacao.php
http://%20https//youtu.be/Bov_QT1AoAU
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Fake News no Debate Eleitoral, conferência internacional na PGE/RJ – 14/08 
  
A Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro realizará,
no dia 14/08/2018, terça-feira, das 15h às 16h30, a
Conferência Internacional “Fake News no Debate Eleitoral”,
com exposição de David MacCraw, do The New York Times.
As inscrições, gratuitas, podem ser feitas através do e-mail
inscricoescejur@pge.rj.gov.br. Com tema bastante atual,
especialmente por conta das eleições que se aproximam, os
debatedores serão   Anderson Schreiber e Julia Tortima,
membros da PGE/RJ. Veja mais detalhes sobre o evento
(com tradução simultânea), e a localização da PGE, clicando
aqui 
  
 
 
Os aspectos civis, processuais e constitucionais da curatela e tomada de decisão apoiada -
17/08 
  

Os professores Heloísa Helena Gomes Barboza, Humberto
Dalla Bernardina de Pinho e Rodrigo Brandão debaterão
nuances da curatela no ordenamento jurídico pátrio, no
auditório do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,
das 13h30 às 17h do dia 17 de agosto. As inscrições estão
abertas no site próprio, e maiores informações podem ser
obtidas clicando aqui

 

PORTUGUÊS EM FORMA

Coesão e coerência 
 

Entre os assuntos mais difíceis e comentados da língua
portuguesa está o da construção de um bom texto, com
linguagem clara e simples, garantindo ao destinatário uma
leitura agradável e harmoniosa. São vários os elementos que
viabilizam a boa construção de frases, períodos e parágrafos.
Sobre o assunto, vale conferir matéria publicada pelo site
todamateria.com.br, clicando aqui.

mailto:inscricoescejur@pge.rj.gov.br
https://www.pge.rj.gov.br/eventos/palestras/2018/08/fake-news-no-debate-eleitoral?R=2018/08/fake-news-no-debate-eleitoral&platform=hootsuite
http://%20https//youtu.be/Bov_QT1AoAU
https://www.mprj.mp.br/comunicacao/eventos/-/todos/detalhe/7201
https://www.todamateria.com.br/coesao-e-coerencia/
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Exposição "Bossa 60, Passo a Compasso",
na Galeria BNDES 
  
Até 06/setembro/2018, o Espaço Cultural do
BNDES oferece ao público, gratuitamente, a
exposição Bossa 60, Passo a Compasso, uma
homenagem aos 60 anos do movimento da bossa
nova. É possível ver as mudanças que a bossa
nova trouxe para a música brasileira na
interpretação, no ritmo, nas temáticas e no
estilo. A exposição foi idealizada por Valéria Machado Colela e tem a curadoria do
jornalista e crítico musical Tárik de Souza. Na Galeria BNDES, será recriado o
percurso musical da bossa em diversas frentes: política, erudita, a bossa no
exterior, afro-bossa, samba jazz e a bossa sempre nova, trazendo o contexto
histórico das últimas seis décadas no Brasil e no mundo. É uma oportunidade única
de conhecer melhor o estilo musical, ao longo dos seus sessenta anos, e a sua
influência no cenário internacional. Para saber mais detalhes, como horários e a
localização, clique 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 

 
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 

 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/cultura-e-economia-criativa/espaco-cultural-bndes/galeria/bossa%2060%20-%20passo%20a%20compasso/!ut/p/z1/xVRNc5swFPwr5MBRlkB8pTfsOiY1jjNOXMdcMgIEqAVEkGyS_vrK1IfWbXA7mUy5AGLfvt2d94ARfIBRTfYsJ5LxmpTqfRs5j-HlfBpYSxQuV4GH_HAS3t9eechcI7jpAeiVy0cw-rl-dheOVf3cuB1fm4YxxfAzjGCU1LKRBdzGdUrFI6uFZHKX9Ap0VPCK6oirT4DIHam40FGyK-WuJYAmvOYVIyBpmZK8JzqioiEJB0dECXpOHeWkpAqjo5gLQTQHaUBriBBcI1rCq_7xIKVJWKqEpK6LcWYAQlwMLEpTELtmCiyUepljJqnjOkfrA9lEw8lsDv1-SedqhZFvh4uPY8vB8xt7GIBs9xSwvMZT5AeT0Lamc2N2iY-AARVb5cJ93YUBN3tGO7iueVupgbj7x5CCcx0M9MYOZ-id96W335fefSP9p5P5-G1G1YKb7WKyyBUtkQVgdcbhw9CSqAr25ekp8tXe8lrSZ6nw_3lxlc285PGPH5Zfx9hTflqa0Za2o12rjgspG_FBRzrqum7Uc49yvh_FrTppVJ-Gt_KgWjBJz2j_a_V_UlNwoQI7FQGbal15-AV8XQXfxjdgNom97j6rjreNJ70XXOYXF98BPXNwMg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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