24/05/2021

SEI/DPGERJ - 0576248 - Edital

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Avenida Marechal Câmara, 314, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20020-080
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - www.defensoria.rj.def.br

EDITAL Nº 0576248/2021
Processo nº E-20/001/452/2017
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, através do Presidente do Conselho Superior, no
âmbito do Procedimento Administra vo E-20/001/452/2017, CONVOCA Audiência Pública com a ﬁnalidade
de tratar da questão da atribuição para a elaboração de pe ções iniciais com valor de até 20 salários
mínimos dirigidas aos Juizados Especiais Cíveis. A forma de par cipação dos presentes será através de
inscrição prévia na Secretaria do Conselho, por meio do e-mail: secs@defensoria.rj.def.br.
Poderão intervir até 6 (seis) integrantes da carreira, devendo haver equidade entre quem defenda a atuação
da Defensoria Pública para elaboração de pe ções iniciais com valor inferior a 20 salários mínimos perante o
JEC e que a atribuição deva ser alterada para afetá-la aos Núcleos de Primeiro Atendimento, segundo a
matéria, e quem entenda que as referidas peças devam ser produzidas por quem es ver designado perante
o respec vo órgão jurisdicional, sem prejuízo do debate acerca da responsabilidade ins tucional para
atendimento de tal demanda, à luz do disposto na Lei 9099/95, ao disciplinar que nas causas de menor
complexidade, cujo valor não ultrapasse a quan a de 20 salários mínimos, não é necessária capacidade
postulatória, podendo a demanda ser apresentada diretamente pela parte, cuja compreensão da mesma
estará sob encargo do Juízo, dispensadas as formalidades próprias dos textos jurídicos.
A Audiência Pública será gravada em áudio e vídeo, sendo ambos disponibilizados aos interessados, no sí o
eletrônico da DPGE.
Data/Horário: 28 de maio de 2021 (sexta-feira) às 10:00 horas
Link: Join Zoom Mee ng
h ps://us02web.zoom.us/j/83305381776?pwd=YS9rZVNMRDdZMFlOa3BWd0VtTlo0UT09
Mee ng ID: 833 0538 1776
Passcode: 135570
Documento assinado eletronicamente por RODRIGO BAPTISTA PACHECO, Defensor Público Geral do
Estado, em 07/05/2021, às 11:57, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
https://sei.rj.def.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=782646&infra_sistema=1000…
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.rj.def.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0576248 e o
código CRC 30B2BC06.

Referência: Processo nº E-20/001/452/2017
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