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APRESENTAÇÃO

Encaminhamos a edição do mês de junho de 2022 do nosso Boletim
Informativo, na qual constam notícias, decisões jurisprudenciais e
novidades legislativas recentes em matéria de direitos humanos, as quais
podem auxiliar no nosso trabalho, bem como dicas culturais.
Aproveitamos para nos colocar à disposição para apoio e intercâmbio
de informações.
Boa leitura.

Aline Palermo Guimarães
Dirigente do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (NUDDH)
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NOVIDADES
LEGISLATIVAS
Decreto nº 11.106/2022
Institui o Programa Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos
Humanos dos Profissionais de Segurança Pública e Defesa Social e dos Profissionais do
Sistema Socioeducativo.

Leia +
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JURISPRUDÊNCIA
/
/
/
/
/ SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)/
/
/
/
/
/
Violação de direitos humanos e imunidade de jurisdição
A partir da fixação da tese vinculante pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de
que “Os atos ilícitos praticados por Estados estrangeiros em violação a direitos humanos
não gozam de imunidade de jurisdição” (Tema 944 da sistemática da repercussão
geral), a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, no RO
109-RJ, reformou a decisão extintiva de ação indenizatória decorrente de ofensiva
militar realizada durante a Segunda Guerra Mundial, determinando a continuidade do
seu julgamento.

Leia +
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NOTÍCIAS
Comitê Nacional PopRuaJud, instituído no começo de junho pelo
Conselho Nacional de Justiça, vai articular ações do Judiciário para
pessoas em situação de rua.

Leia +
O Ministério Público do Rio de Janeiro encaminhou ao governo do
estado um conjunto de propostas para reduzir a letalidade policial. Entre
outras medidas, o MP-RJ sugere que toda ação policial que gere lesões
ou mortes, independentemente da investigação criminal, seja avaliada
de acordo com os protocolos de atuação das forças de segurança.

Leia +

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro enviou ao governo do estado
propostas para a redução da letalidade policial em 70% em um ano.
Entre as medidas, a Defensoria pede ações de garantia de perícia
independente, o controle de armas e munições, o fortalecimento dos
programas de proteção e que o direito à participação das vítimas nas
investigações seja assegurado.

Leia +

Um terço do país já conta com a presença da Ação Nacional
de Identificação e Documentação Civil de Pessoas Presas, iniciativa
coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que tem como
objetivo criar uma rede nacional para promover a emissão de até 12
tipos de documentos a pessoas não documentadas do sistema prisional
brasileiro.

Leia +
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STJ decide que mera denúncia anônima, desacompanhada de
outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o
ingresso de policiais no domicílio indicado.

Leia +

TJ-RJ valida lei que instituiu política para a população em situação
de rua.

Leia +

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal,
pediu informações ao presidente da República, aos governadores dos
estados e aos prefeitos das capitais sobre a situação da população
em situação de rua. Os dados subsidiarão a análise das medidas
cautelares formuladas na arguição de descumprimento de preceito
fundamental nº 976, em que são pedidas providências para melhorar
as “condições desumanas de vida” dessas pessoas.

Leia +

A Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) lançou, em junho, o
livro “O ACNUR antes e depois da Operação Acolhida: uma análise à
luz da resposta humanitária brasileira”, que traz registro histórico e
cronológico das transformações pelas quais a agência passou desde
2017, contemplando a resposta emergencial às pessoas venezuelanas
no Brasil.

Leia +

A Agência da ONU para Migrações (OIM), em parceria com o
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou, no dia
23 de junho, o aplicativo “Guia de Direitos e Serviços para Migrantes
no Brasil”, que pretende facilitar o acesso da população migrante a
informações e orientações sobre direitos, serviços e políticas públicas
disponíveis no país.

Leia +
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Agências da ONU apoiam campanha de combate ao trabalho
escravo doméstico.

Leia +

Peru apresenta o lema da 52ª Assembleia Geral da OEA: “Juntos
contra a desigualdade e a discriminação”.

Leia +

Jovens com menos de 19 anos são os que mais morrem nas mãos
da polícia de SP, revela levantamento feito pelo Comitê Paulista pela
Prevenção de Homicídios na Adolescência (CPPHA). O estudo mostra
que 38,6% de todos os homicídios contra pessoas com menos de 19 anos
foram cometidos pela polícia.

Leia +

Iniciativa da Prefeitura busca recolocação de pessoas em situação
de rua no mercado de trabalho em Canoas.

Leia +

Durante o seminário “Panorama dos cinco anos da Lei de Migração”,
realizado pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara
dos Deputados, várias entidades defenderam a adesão do Brasil às
convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que
tratam da regulação de agências de emprego e das contratações
internacionais, além da convenção das Nações Unidas sobre os direitos
de trabalhadores migrantes, bem como criticaram a regulamentação da
Lei de Migração.

Leia +

Venezuelanos representaram maioria de pedidos de refúgio ao Brasil
em 2021. De acordo com levantamento divulgado pelo Ministério da
Justiça e Segurança Pública, os cidadãos da Venezuela fizeram 22,8 mil
solicitações, no ano passado, número equivalente a 78,5% do total.

Leia +
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Com aumento de conflitos, mundo tem uma em cada 88 pessoas
deslocada à força. Ainda sem contar efeitos da Guerra da Ucrânia,
relatório da ONU mostra que cifra mais que dobrou em 10 anos.

Leia +
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ATUAÇÃO EM DIREITOS
HUMANOS
DPE/RS PARTICIPA DE SEMINÁRIO SOBRE DIREITO À EDUCAÇÃO PARA
CRIANÇAS E ADOLESCENTES MIGRANTES OU REFUGIADOS
A defensora pública assessora administrativa, Samara Wilhelm Heerdt, representou
a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS), no dia 1º de junho,
no seminário Sensibilização sobre Direito à Educação para Crianças e Adolescentes
Migrantes ou Refugiados, ocorrido no auditório Mondercil Paulo de Moraes, na sede do
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MPRS), em Porto Alegre.
O seminário abordou o percurso para a garantia do acesso e da permanência
de crianças e adolescentes migrantes ou refugiados à educação, aprofundando a
discussão sobre esse fenômeno através de painéis e palestras ao longo da tarde.

Leia +

QUASE 25% DA POPULAÇÃO BRASILEIRA ESTÁ IMPEDIDA DE
REIVINDICAR SEUS DIREITOS, APONTA PESQUISA NACIONAL DA
DEFENSORIA PÚBLICA
Cerca de 25% da população brasileira está potencialmente à margem do sistema
de Justiça e impedida de reivindicar seus próprios direitos por intermédio da Defensoria
Pública. É o que aponta a Pesquisa Nacional da Defensoria Pública 2022. São 52.978.825
brasileiros sem acesso à assistência jurídica gratuita, sendo 48.467.198 economicamente
vulneráveis e com renda familiar de até três salários mínimos.

Leia +
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DPE/RS PARTICIPA DA III SEMANA ESTADUAL DO MIGRANTE
A defensora pública Aline Palermo Guimarães representou a Defensoria Pública
do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) na abertura da III Semana Estadual do
Migrante, ocorrida em 20 de junho, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa
do Estado do Rio Grande do Sul (ALRS). O evento foi promovido pelo Comitê Estadual
dos Migrantes, Refugiados e Apátridas, Secretaria de Justiça, Sistemas Penal e
Socioeducativo, Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa,
ONU Migração, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional
(USAID), Centro Ítalo Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações (CIBAI),
Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social (FGTAS) e outras entidades ligadas à
questão migratória.

Leia +
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DPE/RS PARTICIPA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE LIVRE CIRCULAÇÃO
DE PESSOAS NO MERCOSUL
O defensor público dirigente do Núcleo de Defesa da Igualdade Étnico-Racial da
Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (NUDIER – DPE/RS), Andrey Régis de
Melo, representou a DPE/RS em audiência pública sobre a Livre Circulação de Pessoas
no Mercosul. O evento ocorreu no dia 27 de junho de 2022 e teve como intuito debater
sobre a Decisão nº 64/10 do Mercosul, que estabelece a Livre Circulação de Pessoas
no bloco, e que se encontra em vigor desde 26 de março de 2021, mas ainda não foi
implementada.

Leia +

NÚCLEO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO SISTEMA PRISIONAL É
INAUGURADO OFICIALMENTE
Foi inaugurado oficialmente no dia 27 de junho de 2022 o Núcleo de Gestão
Estratégica do Sistema Prisional (NUGESP). A iniciativa é resultado de uma série de
reuniões e debates entre a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS),
Secretaria de Segurança Pública, Judiciário, Ministério Público e demais envolvidos no
sistema de Justiça. Localizado na rua Salvador França, 296, em Porto Alegre, o NUGESP
tem como objetivo amenizar o problema com a custódia de presos e desafogar as
delegacias, sendo um grande centro de triagem com capacidade para 708 vagas.

Leia +

DEFENSORIAS CRIMINAIS, CRDH E CÂMARAS DE CONCILIAÇÃO E
MEDIAÇÃO PASSAM A ATUAR EM NOVO ENDEREÇO
As Defensorias Criminais de 1º e 2º Grau, o Centro de Referência em Direitos
Humanos (CRDH) e as Câmaras de Conciliação e Mediação da Defensoria estão
atuando em novo endereço, localizado na Rua Múcio Teixeira, 110 – Menino Deus.

Leia +
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DICAS CULTURAIS
Em alusão ao Dia Mundial do Refugiado (20 de junho), as dicas culturais
deste mês tratam de temas correlatos.

/
/
/MINARI – EM BUSCA DA FELICIDADE/
/
/
Filme
Disponível no Amazon Prime Video
Minari se passa nos anos 80. David, um menino coreanoamericano de sete anos de idade, se depara com um novo
ambiente e um modo de vida diferente quando seu pai,
Jacob, muda sua família da costa oeste para a zona rural do
Arkansas. Entediado com a nova rotina, David só começa a
se adaptar com a chegada de sua vó. Enquanto isso, Jacob,
decidido a criar uma fazenda em solo inexplorado, arrisca
suas finanças, seu casamento e a estabilidade da família. O
filme concorreu a seis prêmios no Oscar 2021.

/
/
/PERSÉPOLIS/
/
/
Livro de Marjane Satrapi– História em quadrinhos
Editora Cia. das Letras
Marjane Satrapi tinha apenas dez anos quando se
viu obrigada a usar o véu islâmico. Nascida numa família
moderna e politizada, em 1979 ela assistiu ao início da
revolução iraniana e aos conflitos que dali se desdobraram.
Aos 14, foi enviada pelos pais para a Áustria, onde
descobriu um mundo diferente do seu e enfrentou inúmeras
dificuldades de adaptação – especialmente para uma
adolescente. Seus
amigos namoravam,
usavam drogas, iam
para festas, cultuavam
o punk, e Marjane, de repente, se viu lidando com
uma liberdade em muitos momentos contraditória
e com a qual não estava acostumada. Este
emocionante, e muitas vezes bem-humorado, livro
de memórias aborda a juventude sob o pano de
fundo de um regime fundamentalista. O livro recebeu
adaptação para o cinema, em animação.
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/
/
/REFÚGIO EM PAUTA/
/
/
Podcast
Disponível no Spotify
O podcast “Refúgio em Pauta” tem como
proposta apresentar e discutir os assuntos mais
atuais relacionados à integração das pessoas
refugiadas no Brasil, envolvendo em seu conteúdo
olhares técnicos e vivências cotidianas. A cada
episódio, um tema central conduz entrevistas com
especialistas e pessoas que vivem tais situações,
abordando conceitos, informações, projetos e a
perspectiva das pessoas refugiadas. O podcast
“Refúgio em Pauta” é uma realização da Agência
da ONU para Refugiados (ACNUR) em parceria com universidades que integram a
Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM), com a participação de estudantes e professores.
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