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Em “Continuidades democráticas: da escravidão ao 
encarceramento”, Fernando Henrique Cardoso Neves 
sustenta, a partir da nefanda realidade das prisões 
brasileiras, que esse quadro, à luz de uma 
perspectiva histórica, apresenta-se “não só como 
continuidade de todo um regime altamente violento e 
autoritário, mas também como ruptura de uma 
narrativa que dava conta de uma superação 
humanística no decorrer da história.”

Gustavo Torquato de Sousa estuda diversos aspectos 
da Lei nº 12.711/2012, que trata do sistema de 
cotas nas instituições federais de ensino superior, 
�ndando seu artigo por remarcar a compatibilidade 
formal e material da Lei com a Constituição brasileira.

O ensaio de Johny Fernandes Giffoni ilumina tema 
pouco versado: o direito ao nome e à identidade 
indígenas. Como bem a�rma o autor, “Muito se 
discute sobre o direito à propriedade dos povos 
tradicionais, porém ainda é modesta a produção 
jurídica a respeito da garantia ao direito à 
diferenciação social na seara dos direitos indígenas e 
no âmbito do Poder Judiciário em matérias como o 
direito ao nome e o direito ao registro civil, de acordo 
com as convenções sociais de cada etnia.”

Juliana Achilles Guedes dedica-se, no seu texto, ao 
trabalho da Defensoria Pública voltado para as 
pessoas em situação de rua, na criação de “brechas 
do possível”. Ela conclui que, dentre as instituições do 
sistema de Justiça, a Defensoria, em virtude do 
contato diário que mantém com a população que está 
nas ruas, é a que se mostra mais capacitada à tarefa 
de “traduzir” a dura realidade concreta dessas 
pessoas para as instâncias decisórias. 

Fechando a seção da Revista atinente aos direitos 
humanos/fundamentais, Tatiana Pessôa da Silveira 
Santos Lardosa cuida do emblemático Caso Alyne 
Pimentel, que envolveu a morte materna – evitável – 
de mulher pobre e afrodescendente. O ensaio 
demonstra como pode ser proveitosa uma 
abordagem de direitos humanos para a área de 
saúde, levando-se em conta sobretudo a questão da 
discriminação interseccional.

 A Revista de Direito da Defensoria Pública do 
Estado do Rio de Janeiro, criada em 1988, tem sido o 
meio tradicional de divulgação da doutrina e das lutas 
institucionais. Não se trata, vale ressaltar, de um veículo 
neutro, pelo simples fato de que a Defensoria não é, longe 
disso, uma instituição neutra.

 A Revista nº 32, que ora temos a alegria de 
apresentar, não foge à regra. Nos 16 trabalhos que a 
compõem, divididos em quatro seções – artigos doutrinários, 
peças processuais, pareceres e, por último mas não menos 
importante, teses e práticas �uminenses premiadas no XV 
Congresso Nacional das Defensoras e Defensores Públicos 
(2022) –, o que sobressai é o compromisso visceral da 
instituição, imposto constitucionalmente, com as demandas 
de pessoas e grupos vulneráveis, no contexto de um país 
tragicamente desigual.

(Trecho extraído da Apresentação da Revista)
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Quisque 
vulputate lobortis fermentum. Proin a 
lobortis lorem, eget vulputate velit. 
Duis ultricies vestibulum sollicitudin. 
Pellentesque ante dui, aliquam vitae 
lacus quis, ultricies consectetur 
mauris. Sed hendrerit laoreet porta. 
Aliquam pulvinar, diam a sagittis 
fermentum, risus nisi vehicula urna, 
sit amet imperdiet ligula sapien ut 
dolor. Integer eu dolor a risus fringilla 
consequat sed sit amet ex. Duis vitae 
neque sed urna feugiat faucibus. 
Donec fringilla eu justo quis laoreet. 
Vestibulum augue magna, tincidunt a 
leo sed, tincidunt maximus eros. 
Vivamus convallis, lorem at ef�citur 
accumsan, sapien orci convallis 
nunc, quis ullamcorper justo dolor 
sed elit. Nulla id velit ac augue 
pretium cursus a ut felis. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque 
vulputate lobortis fermentum. Proin a lobortis lorem, eget vulputate 
velit. Duis ultricies vestibulum sollicitudin. Pellentesque ante dui, 
aliquam vitae lacus quis, ultricies consectetur mauris. Sed hendrerit 
laoreet porta. Aliquam pulvinar, diam a sagittis fermentum, risus nisi 
vehicula urna, sit amet imperdiet ligula sapien ut dolor. Integer eu 
dolor a risus fringilla consequat sed sit amet ex. Duis vitae neque 
sed urna feugiat faucibus. Donec fringilla eu justo quis laoreet. 
Vestibulum augue magna, tincidunt a leo sed, tincidunt maximus 
eros. Vivamus convallis, lorem at ef�citur accumsan, sapien orci 
convallis nunc, quis ullamcorper justo dolor sed elit. Nulla id velit ac 
augue pretium cursus a ut felis. Vivamus suscipit eros eget mi 
posuere.

In a eros eu mi malesuada gravida non sit amet dui. Aenean suscipit 
eros a venenatis dignissim. Integer sed leo purus. Nam accumsan 
enim eu dui auctor eleifend. Suspendisse at sem convallis, 
elementum sem nec, porta felis. Proin et sapien nisl. Proin 
scelerisque lectus vulputate magna viverra viverra eget nec justo. 
Donec nec venenatis magna, eget convallis nisi. Phasellus non 
mollis massa. Donec sed ex turpis. Sed imperdiet est id erat 
facilisis molestie. Vivamus euismod vitae urna sed varius.
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APRESENTAÇÃO

 A Revista de Direito da Defensoria Pública do Estado do Rio de 
Janeiro, criada em 1988, tem sido o meio tradicional de divulgação da doutrina 
e das lutas institucionais. Não se trata, vale ressaltar, de um veículo neutro, pelo 
simples fato de que a Defensoria não é, longe disso, uma instituição neutra.
 A Revista nº 32, que ora temos a alegria de apresentar, não foge à 
regra. Nos 16 trabalhos que a compõem, divididos em quatro seções – artigos 
doutrinários, peças processuais, pareceres e, por último mas não menos 
importante, teses e práticas fluminenses premiadas no XV Congresso Nacional 
das Defensoras e Defensores Públicos (2022) –, o que sobressai é o compromisso 
visceral da instituição, imposto constitucionalmente, com as demandas de 
pessoas e grupos vulneráveis, no contexto de um país tragicamente desigual.
 Na impossibilidade de citar os 16 trabalhos, sob pena de alongar em 
demasia esta apresentação, cumpre realçar a seção das peças processuais. 
Nela poderão ser consultadas três atuações vitoriosas que ilustram bem a 
amplidão do labor institucional, quais sejam: i) reclamação constitucional em 
prol da suspensão dos despejos e reintegrações de posse durante a pandemia 
(elaborada por Beatriz Cunha, Patrícia Cardoso, Pedro Carriello, Ricardo Mattos 
e Viviane Tardelli); ii) reclamação visando à cassação de multa ilegal e injusta, em 
processo do Juizado Especial Cível, imposta à parte defendida pela Defensoria 
(subscrita por um dos autores desta apresentação); iii) mandado de segurança 
com o objetivo de excluir a imagem de jovem negro do álbum de “suspeitos” 
de uma delegacia policial (impetrado por Isabel Schprejer, Lucia Helena Silva 
Barros de Oliveira e Rafaela Silva Garcez).
 Nos três casos, alcançaram êxito atuações arrojadas que buscaram a 
tutela de direitos fundamentais diversos, favorecendo pessoas e grupos 
agudamente vulneráveis, material ou processualmente. Só essa seção já 
justifica a leitura da Revista, sem prejuízo da qualidade de todos os demais 
trabalhos nela encartados. 
 Depois de se apresentar sucintamente a Revista, não se perca a 
oportunidade de fazer uma igualmente breve prestação de contas, prática 
essencial na órbita pública. Daqui a alguns dias, despede-se a equipe que 
administrou a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro nos últimos 
quatro anos, dando lugar a uma nova equipe (que será liderada pela primeira 
vez por uma defensora mulher, fato histórico relevante que há de ser 
entusiasticamente comemorado).
 Nesse período que se finda no próximo dia 31 de dezembro, o Centro 
de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública/RJ (CEJUR), dirigido por duas das 
pessoas que subscrevem esta apresentação, editou não apenas as tradicionais 
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Revistas de Direito (de periodicidade anual), mas também uma série de outras 
publicações, todas disponíveis eletronicamente (no site do CEJUR: http://cejur.
rj.def.br/).
 Vale relembrá-las: i) A Defensoria em dados II: pesquisas realizadas 
pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro; ii) Primeiras impressões 
sobre a Lei 13.964/2019 (Pacote “anticrime”): a visão da Defensoria Pública; 
iii) Defesa e garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes (2ª 
edição); iv) Direitos humanos, saúde mental e racismo: diálogos a partir do 
pensamento de Frantz Fanon; v) Anais do III Congresso Brasileiro de Atuação 
Interdisciplinar nas Defensorias Públicas; vi) Cadernos estratégicos II: 
análise estratégica de decisões dos órgãos internacionais de proteção dos direitos 
humanos; vii) “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; viii) Por uma RAPS fortalecida: 
monitoramento da atenção psicossocial na região metropolitana do Estado do 
Rio de Janeiro; ix) Caminhos da igualdade: publicação comemorativa dos 5 
anos do GT Ações Afirmativas [2017-2022].
 Além disso, produziu o CEJUR, em 2022, documentário sobre a história 
da instituição em solo fluminense – Paixão Verde: a Defensoria Pública do Rio 
de Janeiro em suas primeiras décadas (longa-metragem que pode ser acessado, 
na íntegra, pelo youtube da Defensoria, clicando aqui).
 Essa farta produção observou, como não poderia ser diferente, um 
determinado norte, que foi a preocupação em posicionar o CEJUR como 
órgão que apoia, resolutamente, o protagonismo cada vez mais acentuado da 
instituição na defesa da igualdade substancial e dos direitos humanos.
 O mesmo norte iluminou a realização de outra incumbência precípua do 
CEJUR, a capacitação das pessoas integrantes da instituição. Sobre a política de 
capacitação desenvolvida nos últimos quatro anos (objeto da Resolução DPGERJ 
nº 1.065, de 7 de outubro de 2020), acrescente-se que foi buscado, ao mesmo 
tempo, diversificar as atividades proporcionadas pelo CEJUR, em termos de 
conteúdo e profundidade. Em matéria de conteúdo, assinale-se o oferecimento 
de cursos em áreas importantes mas pouco exploradas nas defensorias em 
geral, como direito sucessório, direito tributário, direito orçamentário e perícias 
criminais. Em matéria de profundidade – e qualidade –, destaque-se o inédito 
oferecimento de 36 vagas em cursos de mestrado, ministrados por instituições 
de notória excelência acadêmica (Universidade Federal Fluminense e Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro).
 Ressalte-se ainda, quanto à política de capacitação conduzida pela atual 
gestão do CEJUR, a inclusão ampla, nas capacitações, daquelas(es) que são 

http://cejur.rj.def.br/
http://cejur.rj.def.br/
https://www.youtube.com/watch?v=BMVgKV68WDM
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copartícipes essenciais na execução dos serviços prestados pela instituição – 
as(os) servidoras(es) da Defensoria Pública.

*

 Pois bem, é chegada a hora de arrematar a apresentação, e também a 
nossa despedida...
 Tocados já por inevitável saudade, só nos resta agradecer, calorosamente, 
a todas as pessoas que colaboraram para a consecução das produções, 
capacitações e metas do CEJUR ao longo dos últimos quatro anos.
 Especificamente em relação às Revistas de Direito da Defensoria 
Pública, faz jus a um agradecimento especial o seu qualificadíssimo  
Conselho Editorial.
 Excelente leitura para todas e todos!

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2022.

ADRIANA SILVA DE BRITTO
Diretora de Capacitação do CEJUR

JOSÉ AUGUSTO GARCIA DE SOUSA
Diretor-Geral do CEJUR

RODRIGO BAPTISTA PACHECO
Defensor Público-Geral
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Em “Continuidades democráticas: da escravidão ao 
encarceramento”, Fernando Henrique Cardoso Neves 
sustenta, a partir da nefanda realidade das prisões 
brasileiras, que esse quadro, à luz de uma 
perspectiva histórica, apresenta-se “não só como 
continuidade de todo um regime altamente violento e 
autoritário, mas também como ruptura de uma 
narrativa que dava conta de uma superação 
humanística no decorrer da história.”

Gustavo Torquato de Sousa estuda diversos aspectos 
da Lei nº 12.711/2012, que trata do sistema de 
cotas nas instituições federais de ensino superior, 
�ndando seu artigo por remarcar a compatibilidade 
formal e material da Lei com a Constituição brasileira.

O ensaio de Johny Fernandes Giffoni ilumina tema 
pouco versado: o direito ao nome e à identidade 
indígenas. Como bem a�rma o autor, “Muito se 
discute sobre o direito à propriedade dos povos 
tradicionais, porém ainda é modesta a produção 
jurídica a respeito da garantia ao direito à 
diferenciação social na seara dos direitos indígenas e 
no âmbito do Poder Judiciário em matérias como o 
direito ao nome e o direito ao registro civil, de acordo 
com as convenções sociais de cada etnia.”

Juliana Achilles Guedes dedica-se, no seu texto, ao 
trabalho da Defensoria Pública voltado para as 
pessoas em situação de rua, na criação de “brechas 
do possível”. Ela conclui que, dentre as instituições do 
sistema de Justiça, a Defensoria, em virtude do 
contato diário que mantém com a população que está 
nas ruas, é a que se mostra mais capacitada à tarefa 
de “traduzir” a dura realidade concreta dessas 
pessoas para as instâncias decisórias. 

Fechando a seção da Revista atinente aos direitos 
humanos/fundamentais, Tatiana Pessôa da Silveira 
Santos Lardosa cuida do emblemático Caso Alyne 
Pimentel, que envolveu a morte materna – evitável – 
de mulher pobre e afrodescendente. O ensaio 
demonstra como pode ser proveitosa uma 
abordagem de direitos humanos para a área de 
saúde, levando-se em conta sobretudo a questão da 
discriminação interseccional.

 A Revista de Direito da Defensoria Pública do 
Estado do Rio de Janeiro, criada em 1988, tem sido o 
meio tradicional de divulgação da doutrina e das lutas 
institucionais. Não se trata, vale ressaltar, de um veículo 
neutro, pelo simples fato de que a Defensoria não é, longe 
disso, uma instituição neutra.

 A Revista nº 32, que ora temos a alegria de 
apresentar, não foge à regra. Nos 16 trabalhos que a 
compõem, divididos em quatro seções – artigos doutrinários, 
peças processuais, pareceres e, por último mas não menos 
importante, teses e práticas �uminenses premiadas no XV 
Congresso Nacional das Defensoras e Defensores Públicos 
(2022) –, o que sobressai é o compromisso visceral da 
instituição, imposto constitucionalmente, com as demandas 
de pessoas e grupos vulneráveis, no contexto de um país 
tragicamente desigual.

(Trecho extraído da Apresentação da Revista)
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https://www.defensoria.rj.def.br/
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