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Defensor Público Geral - DPGE

Resolução

| De 05.05.2022

Referência: Processo nº E-20/001.004942/2022

RESOLUÇÃO DPGERJ N° 1145 DE 05 DE MAIO DE 2022

 

CRIA O OBSERVATÓRIO DO 
RECONHECIMENTO 
FOTOGRÁFICO NO ÂMBITO 
DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO.

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições legais, 
nos termos do art. 8º, I da Lei Complementar Estadual nº 06/77, e 
do art. 100 da Lei Complementar nº 80/94,

CONSIDERANDO

- que a Defensoria Pública é instituição 
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a promoção de defesa, em todos os graus, judicial e 
extrajudicial, aos necessitados, na forma do artigo 134 e do inciso 
LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal;

- ser um dos objetivos consagrados da 
Defensoria Pública a garantia constitucional da ampla defesa e do 
contraditório, nos termos do art. 3º-A da Lei Complementar Federal 
n. 80/94;

- que o reconhecimento fotográfico vem sendo 
apontado como grande causa de erros no âmbito do sistema de 
justiça brasileiro, culminando com prisões e/ou condenações de 
pessoas inocentes;

- as recentes decisões do Superior Tribunal de 
Justiça que vêm determinando a observância das garantias mínimas 
elencadas no artigo 226 do Código de Processo Penal, quanto à 
realização do reconhecimento de pessoas, com o objetivo de evitar 
condenações injustas, conforme pode ser observado no HC 
652.284, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca e HC 
nº 598.886, relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, 
respectivamente;

- os relatórios de pesquisas realizadas pela 
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que identificaram 
expressiva quantidade de erros, em casos de pessoas reconhecidas 
por fotos, no âmbito da justiça penal;

- que os levantamentos realizados pela 
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro identificaram 
relevante quantidade de pessoas negras reconhecidas por fotos 
erroneamente, denotando a seletividade do sistema penal;

- o Aviso da 2ª. VP nº 01/2022 do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, expedido em 11/02/2022, no 
sentido de recomendar aos magistrados do Estado do Rio de Janeiro 
que “reavaliem, com a urgência necessária, as decisões que a prisão 
preventiva do acusado foi decretada tão somente com base no 
reconhecimento fotográfico operado sem a observância do disposto 
no artigo 226 do CPP, realizado no bojo do procedimento 
investigatório respectivo, inclusive nos feitos suspensos na forma 
prevista no artigo 366 do CPP”;

RESOLVE

Art. 1º - Criar, no âmbito da Defensoria Pública 
do Estado do Rio de Janeiro, o Observatório do Reconhecimento 
Fotográfico, destinado ao acompanhamento de decisões judiciais e 
práticas relacionadas ao reconhecimento fotográfico, especialmente 
no que se refere ao cumprimento do Aviso 2ª VP nº 01/2022 do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º - São atribuições do Observatório do 
Reconhecimento Fotográfico:

I – realizar acompanhamento e avaliações sobre 
a questão do reconhecimento fotográfico, em especial a aplicação 
ou não do Aviso do 2ª VP nº 01/2022 do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro;

II – sugerir às defensoras públicas e aos 
defensores públicos propostas de atuações estratégicas relativas ao 
reconhecimento fotográfico, inclusive buscando a aplicação Aviso 
2ª VP nº 01/2022 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro.

Art. 3º - Integram o Observatório do 
Reconhecimento Fotográfico:

I – A 2ª. Subdefensoria Pública-Geral, que o 
coordenará;

II – A Coordenação de Defesa Criminal;

III – O Núcleo de Combate ao Racismo e à 
Discriminação Étnico-Racial;

IV – A Diretoria de Estudos e Pesquisas de 
Acesso à Justiça;

V- A Ouvidoria-Geral.

Art. 4º - Recomendar às defensoras públicas e 
defensores públicos com atuação na seara de defesa criminal o 
envio de todas as decisões judiciais referentes à prisão preventiva 
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em casos de reconhecimento fotográfico realizado em violação ao 
artigo 226 do CPP a que venham a ter acesso, sejam elas favoráveis 
ou desfavoráveis, proferidas após a publicação do Aviso 2ª VP nº 
01/2022, à Diretoria de Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça, 
através do e-mail depaj@defensoria.rj.def.br.

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em sentido contrário.

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2022.

RODRIGO BAPTISTA PACHECO

Defensor Público-Geral do Estado

Id: 202200728 - Protocolo: 0843751

Ato de Designação

| De 05.05.2022

Referência: Processo nº E-20/001.010822/2019

DESIGNA as Exmas. Defensoras Públicas 
MARINA MAGALHÃES LOPES e MARIA JULIA 
MIRANDA BALTAR DA ROCHA para atuarem de forma 
presencial na “DEFENSORIA PÚBLICA EM AÇÃO – 
PARCEIRO - “REFLORESTAR ZONA OESTE”, que será 
realizada no dia 07.05.2022, sábado, na Escola Municipal André 
Vidal de Negreiros, Rua Felipe Cardoso, nº 750, Santa Cruz, RJ, de 
9h às 15h.

DESIGNA a Exma. Defensora Pública ELISA 
COSTA CRUZ para atuar de forma presencial na “DEFENSORIA 
PÚBLICA EM AÇÃO NAS FAVELAS – PARCEIRO - “EU SOU 
DO MEIO”, que será realizada no dia 07.05.2022, sábado, na Rua 
João Fernandes Neto, nº 409, Belford Roxo, RJ, de 9h às 15h.

Id: 202200722 - Protocolo: 0843525

Edital de Teletrabalho

| De 05.05.2022

EDITAL DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE 
TELETRABALHO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO Nº 2, DE 06 DE MAIO 
DE 2022.

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 8º, 
I da Lei Complementar Estadual nº 06/77, e do art. 100 da Lei 
Complementar nº 80/94, e de acordo com o que consta na 
Resolução DPGE n° 987/2019, com a redação dada pela Resolução 
DPGE nº 1.139/2022 e nos Processos Administrativos nºs E-

20/001.001512/2019 e E20/001.006804/2020, TORNA PÚBLICA 
a abertura do EDITAL para inscrição de servidores no programa de 
teletrabalho, instituído pelo ato normativo acima referido.

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O teletrabalho caracteriza-se pelo exercício da atividade laboral 
de forma remota, com a utilização de recursos físicos e 
tecnológicos providos e mantidos às expensas do servidor incluído 
no programa.

1.2. O presente Edital objetiva regular a participação no programa 
piloto de teletrabalho, no período de 1º de junho a 31 de 
dezembro de 2022, alcançando exclusivamente os servidores que 
desempenhem atividades de apoio administrativo e que estejam 
lotados ou designados nas sedes administrativas localizadas na 
Avenida Marechal Câmara, nºs 271 e 314, Rio de Janeiro – RJ.

1.3. São objetivos do teletrabalho:

a) a adoção de metas de eficiência, visando ao incremento da 
produtividade e à promoção da cultura orientada a resultados, com 
foco no incremento da eficiência e da efetividade dos serviços 
prestados;

b) a economia de tempo e a redução do custo de deslocamento dos 
servidores até o local de trabalho;

c) a redução do custo de manutenção da estrutura física e a 
melhoria de indicadores socioambientais da Instituição;

d) promover mecanismos para atrair servidores, motivá-los e 
comprometê-los com os objetivos da Instituição;

e) ampliar a possibilidade de trabalho aos servidores com 
dificuldade de deslocamento;

f) aumentar a qualidade de vida dos servidores;

g) estimular o desenvolvimento de talentos, o trabalho criativo e a 
inovação;

h) respeitar a diversidade dos servidores;

i) considerar a multiplicidade das tarefas, dos contextos de 
produção e das condições de trabalho para a concepção e 
implemento de mecanismos de avaliação e alocação de recursos.

II - DAS INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições serão realizadas através de requerimento 
formulado no SEI, em formulário próprio, que deverá ser assinado 
por si e pela Chefia Imediata, contendo o plano de trabalho por esta 
elaborado e as metas de desempenho exigidas para o seu respectivo 
setor, devendo ser encaminhado para o Núcleo de Benefícios e 
Frequência - NUBEF, que, após consolidar as informações, enviará 
o processo à Diretoria de Gestão de Pessoas, que certificará a 
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presença dos requisitos do presente edital.

Parágrafo único. Os requerimentos deverão ser enviados no período 
de 10 a 20 de maio de 2022.

2.2. A realização de teletrabalho é vedada aos servidores que:

a) exerçam suas funções em órgãos de execução da atividade-fim 
da Defensoria Pública;

b) ocupem cargo de Direção;

c) tenham sofrido penalidade disciplinar nos 24 (vinte e quatro) 
meses anteriores ao pedido de adesão ao programa de teletrabalho.

2.3. A inscrição dos servidores poderá ser suspensa caso sejam 
designados ou removidos para órgãos de execução da atividade-fim 
da Defensoria Pública.

III – DA CHEFIA IMEDIATA

3.1. Caberá à chefia imediata manifestar interesse em aderir ao 
programa, subscrevendo o pedido formulado pelo servidor a ela 
vinculado, bem como apresentar previamente plano de trabalho 
mensal de sua respectiva pasta e as metas de desempenho a serem 
exigidas, na forma do artigo 6º, § 5º da Resolução DPGE n° 
987/2019, com a redação dada pela Resolução DPGE nº 
1.139/2022.

3.2 .O plano de trabalho deverá contemplar:

a) a descrição das atividades a serem desempenhadas e as metas a 
serem alcançadas;

b) a periodicidade em que o servidor em regime de teletrabalho 
deverá comparecer ao local de trabalho para exercício de suas 
atividades, sendo imprescindível o seu comparecimento, ao menos, 
uma vez por semana;

c) o cronograma de reuniões com a chefia imediata para avaliação 
de desempenho, bem como eventual revisão e ajustes de metas;

d) o prazo em que o servidor estará sujeito ao regime de 
teletrabalho, permitida a renovação;

e) a manutenção de força de trabalho presencial diária de, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) da equipe para o atendimento 
ao público externo, o direcionamento de demandas internas e 
externas, assim como a gestão dos feitos sob sua responsabilidade;

f) é facultado à chefia imediata proporcionar revezamento entre os 
servidores, a fim de atender o efetivo mínimo em trabalho 
presencial;

g) a escala mensal de comparecimento presencial de servidores em 
todos os dias de expediente.

3.3. A comprovação do alcance das metas pelo servidor será 
realizada através de documento emitido pela chefia imediata, a qual 
especificará a meta cumprida e o detalhamento da frequência até o 
quinto dia útil do mês subsequente.

3.4 No caso de servidor submetido a uma das Secretarias da 
Defensoria Pública o documento previsto no item 3.3 deverá ser 
endereçado ao respectivo secretário, para ciência.

3.5 Havendo descumprimento sem justificativa das metas pelo 
servidor e entendendo o Secretário(a) ser caso de desligamento do 
programa de teletrabalho deverá o processo ser encaminhado à 
Secretaria de Gestão de pessoas para as providências pertinentes.

IV – DOS COMPROMISSOS ESPECÍFICOS

4.1. Constituem deveres do servidor em regime de teletrabalho:

a) demonstrar comprometimento e habilidades de 
autogerenciamento do tempo e organização;

b) cumprir, no mínimo, a meta de desempenho estabelecida, com a 
qualidade exigida pela chefia imediata;

c) atender às convocações para comparecimento ao local de 
trabalho, sempre que houver necessidade do órgão ou interesse da 
Administração;

d) manter telefones de contato permanentemente atualizados e 
ativos nos dias úteis;

e) consultar diariamente a sua caixa de correio eletrônico ou outro 
canal eletrônico de comunicação institucional previamente 
definido;

f) manter a chefia imediata informada acerca da evolução do 
trabalho e de eventuais dificuldades que possam atrasar ou 
prejudicar o seu andamento;

g) preservar o sigilo dos dados acessados de forma remota;

h) manter-se acessível à Chefia Imediata e aos Secretários e 
Diretores, por meio dos recursos tecnológicos disponíveis, durante 
os dias úteis, entre 8h e 20h, em expediente a ser definido no plano 
de trabalho.

4.2. Nos dias em que o servidor constar na escala de atividade 
presencial são vedadas:

a) a dispensa ao serviço em razão do que dispõem o artigo 98 da 
Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, o artigo 1º, §1º, da Lei 
Estadual nº 3.269, de 15 de outubro de 1999, e o artigo 2º da Lei 
Estadual nº 5.245, de 20 de maio de 2008; e

b) a ausência por compensação de horas e o abono de falta ao 
serviço disciplinados pela Resolução DPGE nº 897/2017, 
ressalvadas as situações de urgência ou emergência devidamente 
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justificadas.

4.3. Além dos compromissos específicos previstos no item 4.1, a 
inclusão do servidor no programa não o exime do cumprimento dos 
deveres estatutários e impõe à chefia imediata o acompanhamento 
contínuo do atendimento às metas de eficiência estabelecidas.

4.4. Em caso de descumprimento de obrigações previstas no item 
4.1 ou das metas estabelecidas pela chefia imediata, o servidor 
poderá ser desligado do teletrabalho, ressalvados os motivos de 
força maior comprovados pelos meios oficiais.

4.5. O exercício das atribuições em regime de teletrabalho não 
importará em preferência ou preterição de qualquer espécie em 
relação aos membros em regime presencial.

4.6. Faculta-se ao servidor em regime de teletrabalho, quando 
entender conveniente ou necessário, prestar serviço nas 
dependências do órgão, hipótese em que a chefia imediata deverá 
ser avisada.

V – DA CLASSIFICAÇÃO E DA APROVAÇÃO

5.1. A classificação no processo de seleção para o teletrabalho deve 
observar os critérios previstos no art. 4º, IV, da Resolução DPGE n° 
987 de 04 de junho de 2019.

5.2. Caberá à 1ª Subdefensoria Pública-Geral do Estado do Rio de 
Janeiro decidir sobre o pedido de adesão ao programa de 
teletrabalho, conforme o disposto no art. 4º da Resolução DPGE n° 
987/2019.

5.3. O servidor autorizado a trabalhar de forma remota deverá 
assinar termo de ciência e responsabilidade, que conterá:

a) declaração de que atende às condições de participação, inclusive 
quanto ao dever de manter infraestrutura necessária para o acesso 
remoto aos sistemas informatizados da Defensoria Pública e dos 
outros órgãos externos indispensável a execução do trabalho;

b) declaração de conformidade com o plano de trabalho e as metas 
estabelecidas;

c) conhecimento das regras contidas na Resolução DPGE n° 
987/2019, com a redação dada pela Resolução DPGE nº 
1.139/2022, e neste Edital;

d) consentimento de que seus dados pessoais de contatos (e-mail, 
telefone) sejam compartilhados com as pessoas mencionadas no 
item 4.1, h, para os fins ali previstos, para uso enquanto durar o 
regime de teletrabalho previsto neste edital, nos termos da Lei nº 
13.709/2018.

VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. A inscrição no programa importa na aceitação integral e 
irretratável das normas contidas neste Edital.

6.2. A participação no programa é intransferível.

Parágrafo único. - A movimentação do servidor para um órgão de 
execução da atividade-fim da Defensoria Pública ou a um cargo de 
direção acarretará sua exclusão imediata da participação no 
programa.

6.3. A interrupção do teletrabalho poderá ocorrer por qualquer das 
hipóteses previstas no artigo 9º da Resolução DPGE n° 987/2019.

Parágrafo único - Será também desligado do programa de 
teletrabalho o servidor que sofrer imposição de sanção disciplinar.

6.4. Os casos omissos serão decididos pelo 1º Subdefensor Público 
Geral do Estado do Rio de Janeiro.

VII -  DO CRONOGRAMA

- Data do Edital: 06/05/2022

- Inscrições: 10/05/2022 a 20/05/2022

- As inscrições deverão ser feitas através de processos individuais 
no SEI, do tipo: Pessoal: Controle de frequência, incluindo os 
seguintes documentos disponíveis no próprio SEI:

• Requerimento de Inscrição - Regime de Teletrabalho

• Termo de Adesão - Regime de Teletrabalho

• Plano de Trabalho - Regime de Teletrabalho

• Mensalmente incluir: Relatório – Regime de Teletrabalho

- Aqueles que atualmente já se encontram em teletrabalho deverão 
utilizar o mesmo processo SEI onde foi deferida sua inclusão.

- Todos os documentos deverão ser assinados eletronicamente pelo 
servidor e pela Chefia Imediata.

- Início do teletrabalho: 01/06/2022

Id: 202200724 - Protocolo: 0842803

Ato de Aposentadoria

| De 05.05.2022

Referência: Processo nº E-20/001.008043/2021  -
 Interessado(a): DANIELLE MONTES DE SOUZA, matrícula: 
30916456

APOSENTA, com validade a contar de 20 de 
julho de 2021, DANIELLE MONTES DE SOUZA, Técnico 
Médio de Defensoria, matrícula nº 30916456, do Quadro 
Permanente da Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de 
Janeiro, nos termos do art. 40, §1º, inciso I da CRFB/88 c/c artigos 
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40, §2º, CRFB/88, artigo 89, §2º, Constituição Estadual e artigo 12, 
§1º, Lei Estadual 5.260/08. TORNO SEM EFEITO o Ato de 
Aposentadoria de 03/05/2022, publicado no Diário Oficial 
Eletrônico de 04/05/2022.

Id: 202200726 - Protocolo: 0842730

Ato de Fixação de Proventos

| De 05.05.2022

NOME: CARLA BEATRIZ NUNES MAIA

MATRÍCULA: 8179111

ID FUNCIONAL: 19250460

PROCESSO: E-20/001.004281/2020

ATO: Considerando o Despacho Decisório 0836374 e o Despacho 
NUDIR 0840897, ficam fixados os proventos mensais de 
inatividade da Defensora Pública CARLA BEATRIZ NUNES 
MAIA em R$ 43.228,27, fundamentados pelo art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 47/2005, a partir de 01.08.2020. TORNO SEM 
EFEITO o Ato de fixação de proventos de 27.07.2020, publicado 
no Diário Oficial Eletrônico de 28.07.2020.

Proventos Base do Defensor Público (Lei Complementar 112/06 
e Lei 6812/14) .... R$ 8.659,51

Representação - 212%  (Leis 573/82 e 1294/88) 
..................................................... R$ 18.358,16

Triênio - 60% (Art. 3º Lei Complementar 68/90) 
..................................................... R$ 16.210,60

                                                                                                           
TOTAL ......................... R$ 43.228,27

Id: 202200726 - Protocolo: 0842302

NOME: ROSANA DE FATIMA ROSA LEAL

MATRÍCULA: 8169740

ID FUNCIONAL: 19300263

PROCESSO: E-20/001.000794/2021

ATO: Considerando o Despacho Decisório 0828391 e o Despacho 
NUDIR 0531644, ficam fixados os proventos mensais de 
inatividade da Defensora Pública ROSANA DE FATIMA ROSA 
LEAL em R$ 43.228,27, fundamentados pelo art. 3º da Emenda 
Constitucional nº 47/2005, a partir de 01.03.2021. TORNO SEM 
EFEITO os Atos de fixação de proventos de  25.02.2021, de 
29.04.2022,  este devido a erro material, e  de 
03.05.2022, publicados, respectivamente, nos Diários 

Oficiais Eletrônicos de 26.02.2021, de 02.05.2022 e de 04.05.2022.

Proventos Base do Defensor Público (Lei Complementar 112/06 
e Lei 6812/14) .... R$ 8.659,51

Representação - 212%  (Leis 573/82 e 1294/88) 
..................................................... R$ 18.358,16

Triênio - 60% (Art. 3º Lei Complementar 68/90) 
...................................................... R$ 16.210,60

                                                                                                              
  TOTAL ........................ R$ 43.228,27

Id: 202200727 - Protocolo: 0842815

Secretaria de Orçamento e 
Finanças - SECOF

Ato de Reconhecimento de Dívida

| De 04.05.2022

Referência: Processo nº E-20/001.004324/2022 

Reconhece a dívida no valor de R$ 2.208,94 
(dois mil duzentos e oito reais e noventa e quatro centavos), em 
favor da Fernanda Maia Do Couto, referente ao auxílio saúde. 

Id: 202200720 - Protocolo: 0842243

Referência: Processo nº E-20/001.004323/2022 

Reconhece a dívida no valor de R$ 2.700,00 
(dois mil e setecentos reais), em favor do Flávio Alexandre Barbosa 
Cabral, referente ao auxílio saúde. 

Id: 202200720 - Protocolo: 0842250

Referência: Processo nº E-20/001.003900/2022 

Reconhece a dívida no valor de R$ 5.400,00 
(cinco mil e quatrocentos reais), em favor da Denise Sclebin Costa 
Martins, referente ao auxílio saúde. 

Id: 202200720 - Protocolo: 0842240

Referência: Processo nº E-20/001.003517/2022 

Reconheço a dívida no valor de R$ 224,00 
(duzentos e vinte e quatro reais), em favor do Valmery Jardim 
Guimarães, referente ao auxílio livro. 

Id: 202200720 - Protocolo: 0842230

Referência: Processo nº E-20/001.001181/2022 
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Reconhece a dívida no valor de R$ 19.410,76 
(dezenove mil quatrocentos e dez reais e setenta e seis centavos), 
em favor da Renata Cristina Faria de Affonso, referente ao auxílio 
saúde. 

Id: 202200720 - Protocolo: 0842257

Coordenação de Movimentação - 
COMOV

Ato de Deferimento

| De 05.05.2022

Referência: Processo nº E-20/12147/2007 - Interessado(a): 
DARLINGTON BRANT DO COUTO, matrícula: 9308545

Considerando a titularidade do Interessado, bem como a ausência 
de dificuldades na elaboração do mapa de movimentação, além da 
ausência de prejuízo para o serviço público, notadamente em razão 
da indicação e concordância expressa de quem acumulará o órgão, 
DEFIRO o gozo de férias antigas no período de 22.08.022 a 
26.08.2022.

Id: 202200725 - Protocolo: 0843371

Referência: Processo nº E-20/001/3062/2013 - Interessado(a): 
CAROLINE XAVIER TASSARA, matrícula: 30321673

Considerando que a Requerente se encontra cedida, não havendo 
prejuízo para o serviço público, nem para a elaboração do mapa de 
movimentação, DEFIRO o gozo de férias pelo período 
compreendido entre 30.05.2022 a 31.05.2022.

Diante do requerido, ACOLHO o pedido de CANCELAMENTO 
de férias no período de 18.06.2022 a 30.06.2022, e excluo a 
Requerente da tabela de afastamentos no mencionado, podendo 
gozá-las oportunamente.

Id: 202200725 - Protocolo: 0843388

Referência: Processo nº E-20/10584/1999 - Interessado(a): 
CLEBER FRANCISCO ALVES, matrícula: 8157513

Considerando a titularidade do interessado, bem como a ausência 
de dificuldades na elaboração do mapa de movimentação, além da 
ausência de prejuízo para o serviço público, notadamente em razão 
da concordância expressa da respectiva coordenação, DEFIRO o 
gozo de licença prêmio no mês de AGOSTO de 2022, referente ao 
período aquisitivo de 13.04.2014 a 11.05.2019.

Id: 202200725 - Protocolo: 0843415

Coordenação Geral de Programas 

Institucionais

Aviso Geral

| De 05.05.2022

Referência: Processo nº E-20/001.000147/2018 

A COORDENAÇÃO GERAL DE PROGRAMAS 
INSTITUCIONAIS (COGPI), NÚCLEO DE TERRAS E 
HABITAÇÃO (NUTH) e COORDENAÇÃO CÍVEL (COCIV) 
AVISAM às Defensoras e Defensores, bem como servidoras e 
servidores, que estarão abertas no período compreendido entre 08 a 
23 de maio de 2022, até às 12h, as inscrições para participar do 
projeto “MUTIRÃO DE ATENDIMENTOS DEFENSORIA 
PÚBLICA E COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO 
RIO DE JANEIRO - CEHAB", que consiste em ações sociais que 
serão realizadas no ano de 2022, em parceria com a CEHAB, com 
atendimentos voltados a promover a regularização de imóveis dos 
moradores de conjuntos habitacionais do Estado do Rio de Janeiro. 
Será realizada reunião prévia com as equipes designadas para as 
ações sociais para apresentar os detalhes do fluxo de atendimento. 
Os casos que serão atendidos no dia da ação serão enviados 
previamente pela CEHAB. Poderão se inscrever defensoras e 
defensores que atuam ou atuaram nos últimos 12 meses em Núcleos 
de Primeiro Atendimento ou Varas Cíveis. O sorteio será realizado 
no dia 23 de maio de 2022, às 15h, e a partir das demandas 
levantadas as equipes serão designadas. O resultado será hospedado 
no acesso restrito. Os requerimentos deverão ser enviados 
exclusivamente por meio eletrônico (cogpi@defensoria.rj.def.br), 
cabendo salientar que e-mails enviados antes ou após os dias e 
horários estipulados ou para outros endereços eletrônicos serão 
automaticamente desconsiderados. Há transporte institucional.

Id: 202200721 - Protocolo: 0843209
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