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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 Mediação e Práticas Extrajudiciais (COMEPE), que apresenta rico material sobre suas
atividades e s as matérias que lhe dizem respeito. Para repercutir este informativo, haverá na próxima quarta-feira, dia 31 de agosto, às 10h, como
tem acontecido sempre, Encontro Temático com a COMEPE, transmitido pelo canal do Youtube da DPRJ. Uma boa leitura para todas e todos!

EVENTO SOBRE OS IMPACTOS DO PROJETO “MINHA ORIGEM. NOSSA HISTÓRIA”
No próximo dia 08/09 às 14h, acontecerá o evento sobre os impactos do projeto “MINHA ORIGEM. NOSSA
HISTÓRIA”, que completa nesse mês de agosto 1 ano e 6 meses de lançamento. O evento será presencial
com transmissão ao vivo pelo canal da Defensoria Pública no Youtube e, nessa oportunidade, serão
apresentados os resultados do projeto e seus desdobramentos. O projeto, fruto do empenho de vários
setores da Defensoria, é executado em parceria entre a Coordenação de Mediação e Práticas
Extrajudiciais (COMEPE) e a Coordenação de DNA e conta com oficinas semanais que abordam temas
como reconhecimento de paternidade biológica e de paternidade socioafetiva, a forma de regularização
junto ao registro civil e parentalidade responsável com a entrega, ao final, do resultado do exame de DNA,
garantida a privacidade dos envolvidos.

CAMPANHA DE DIA DOS PAIS EM PARCERIA COM O VASCO DA GAMA
A Defensoria Pública, em parceria com o Vasco da Gama, lançou no dia 13/08/22 uma campanha para
incentivar o reconhecimento espontâneo de paternidade. Os jogadores entraram em campo com uma
camisa em que constava inscrito “XXXXX” no lugar dos seus nomes e, após o intervalo, voltaram com
outra camisa que carregava a logomarca do projeto Minha Origem, Nossa História. A campanha contará
com 2 mutirões de atendimento, um no dia 27/08 no Estádio de São Januário e o outro no dia 03/09 na
ONG Nóiz na Cidade de Deus, onde será possível fazer o reconhecimento voluntário de paternidade
biológica, agendar exames de DNA e participar de oficinas de educação em direitos sobre parentalidade
responsável oferecidas pela COMEPE. Para saber mais, clique aqui

CAPACITAÇÃO PARA ATENDIMENTO CONSENSUAL
A COMEPE está realizando a capacitação online para atendimento consensual com as equipes que atuam
na Defensoria Pública da Comarca de Seropédica. A última aula será no próximo dia 26/08. Durante as
quatro aulas são abordados temas como (i) a identificação de casos e informações necessárias para o
encaminhamento ao atendimento consensual; (ii) formas de como abordar os usuários dos serviços da
Defensoria sobre tal atendimento e como realizar os convites para a outra parte; (iii) mapeamento do
conflito e ferramentas para o atendimento consensual e (iv) estudo de casos concretos atendidos. O/A
defensor/a que desejar levar essa capacitação para sua equipe pode entrar em contato com a COMEPE
pelo e-mail comepe@defensoria.rj.def.br.
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COMEPE ATUA EM PARCERIA COM A CDEDICA
Desde julho/22, a partir de solicitação da CDEDICA, a COMEPE vem realizando o trabalho de facilitação
de diálogos entre os atores do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Nesse caso, a
COMEPE está atuando para a melhoria do diálogo e o consequente fortalecimento dos fluxos de trabalho
que envolvem medidas protetivas de acolhimento institucional de adolescentes.

CURSO DEFENSORAS E DEFENSORES DO DIÁLOGO
No próximo dia 19/09 será lançada a 3ª turma do Curso Defensoras e Defensores do Diálogo. Dessa vez,
o curso será dirigido aos participantes do Projeto Acesso à Justiça nos territórios. O curso terá a duração
de 20 horas, com 10 encontros semanais de 2 horas, às segundas-feiras das 19:00h às 21:00h. As
inscrições serão abertas em breve.

OFICINAS “CONVERSANDO COM AS FAMÍLIAS”

A COMEPE já realizou, desde abril de 2022, 9 oficinas online de educação em direitos sobre conflitos
familiares e métodos extrajudiciais de resolução de conflitos para usuários que buscam regularizar a
pensão alimentícia de seus filhos e outros temas relativos à parentalidade. Essas oficinas consistem na
primeira etapa do atendimento dos usuários que agendam na pauta remota de alimentos. Depois das
oficinas, a COMEPE realiza o atendimento individual remoto dos participantes que têm a oportunidade de
escolher qual serviço da defensoria desejam: o da mediação/conciliação ou o do ajuizamento de ação
judicial. O projeto teve início pelo atendimento dos casos do Núcleo de Primeiro Atendimento de Família
de Santa Cruz.

CAMPANHA “ROLOU CONFLITO! E AGORA?
A campanha “Rolou conflito! E agora?” traz toda quarta feira uma postagem em formato de carrossel nas
redes sociais da Defensoria Pública, objetivando a democratização da cultura do diálogo. Os posts
seguem três vertentes que se complementam. A primeira é direcionada aos métodos extrajudiciais de
administração dos conflitos e o trabalho da COMEPE. Já a segunda é voltada para a comunicação
humana, enquanto a terceira é focada em reflexões gerais sobre a forma como nos relacionamos
conosco e com o próximo. Entendemos que os conteúdos disponibilizados contribuem para uma
mudança de paradigma em relação a como enxergamos e lidamos com os conflitos.

PLATAFORMAS REFORÇAM CONCILIAÇÃO EM AGÊNCIAS REGULADORAS
A solução de conflitos por meios consensuais foi incorporada pelas agências reguladoras para resolver
reclamações de forma ágil e evitar a judicialização nas mais diversas áreas através de plataformas de
negociação. Um exemplo é o site consumidor.gov.br que permite negociações assíncronas entre as partes,
já sendo utilizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e pela Agência Nacional de Transporte Terrestre
(Antaq). Para saber mais clique aqui.
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CRIAÇÃO DO CEJUSC DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E IDOSO NO TJRJ
O TJRJ criou o Centro Judiciário de Resolução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da 2ª Vara da
Infância, Juventude e Idoso da Capital, com o objetivo de regulamentar a implementação da Mediação e
Justiça Restaurativa no âmbito das Varas da Infância, Juventude e Idoso. Para saber mais clique aqui.

PRÊMIO “CONCILIAR É LEGAL” DO CNJ TRAZ CATEGORIA PARA PREMIAR TRABALHO DA ADVOCACIA
O Prêmio Conciliar é Legal consiste em instrumento de premiação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
que reconhece iniciativas autocompositivas que contribuam para a efetiva pacificação de conflitos na
sociedade. A partir desta, que é a 13ª edição, a competição permitirá a inscrição de advogados e
advogadas que desenvolvem ações voltadas a promover os meios consensuais de resolução de conflitos.
Acesse aqui o regulamento do XIII Prêmio Conciliar é Legal.

LIVRO “A IMAGINAÇÃO MORAL - ARTE E ALMA DA CONSTRUÇÃO DA PAZ”
Escrito pelo internacionalmente renomado mediador e conciliador John Paul Lederach, o livro aborda, com
base na interdisciplinaridade e em experiências pessoais de campo, o processo de construção da paz e
superação de ciclos de violência, traçando caminhos possíveis de transformação até mesmo dos conflitos
mais resistentes.

TERCEIRO EPISÓDIO DO PODCAST “ENCONTRO COM A ENFAM”
Desde início de agosto está disponível no Spotify o terceiro episódio do podcast “Encontro com a Enfam”
da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados que teve como tema os Centros
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs). A convidada da vez foi a juíza do TJSP
Valéria Lagastra que falou sobre ferramentas de autocomposição e o papel dos CEJUSCs na solução
consensual de conflitos. Clique aqui e saiba mais.

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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