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APRESENTAÇÃO

 Pela primeira vez em sua história, dedica-se a Revista de Direito da Defensoria 
do Estado do Rio de Janeiro a um tema prefixado. Todos os artigos doutrinários e 
peças processuais da Revista nº 30, ora apresentada, relacionam-se com a pandemia 
do coronavírus, seguramente o evento planetário mais dramático desde a Segunda 
Guerra Mundial. Essa inédita opção editorial justifica-se plenamente, tamanho tem 
sido o impacto da pandemia sobre as experiências jurídicas brasileira e universal.
 A própria Defensoria Pública fluminense viu-se forçada a reformular por 
completo o seu modelo de funcionamento a partir de março de 2020, após a chegada 
da pandemia ao país. Em poucos dias, décadas de atendimento quase inteiramente 
presencial deram lugar a uma assistência predominantemente remota, em respeito às 
exigências sanitárias estabelecidas para a preservação de vidas humanas. Reinvenção 
passou a ser a palavra de ordem da instituição. Logo de início, em imenso esforço 
de adaptação ao contexto adverso, ocorreu a criação de 110 Polos de Atendimento 
Remoto, migrando-se praticamente todo o atendimento para o celular, o WhatsApp e 
o e-mail, ficando reservada a modalidade presencial apenas para os casos urgentes ou 
para as pessoas desprovidas de meios hábeis ao atendimento não presencial. Alguns 
meses depois, em outubro, lançou-se o aplicativo DefensoriaRJ, outro grande marco 
do processo de transformação, projetando de vez a instituição na era tecnológica.  
Em meio a tanta dor, uma nova Defensoria Pública foi ganhando corpo.
 A Revista de Direito nº 30, ao captar reflexos expressivos da pandemia na 
vida da Defensoria Pública e das/os suas/seus usuárias/os, torna-se assim um 
documento histórico.
 O trabalho que abre a Revista ocupa-se dos impactos da Covid-19 sobre os 
sistemas de justiça no globo terrestre. Assinado por especialistas mundiais na questão 
do acesso à justiça – Alan Paterson, Anna Barlow, Bryant Garth, Earl Johnson Jr., 
Kim Economides, Peter Biggelaar e os defensores públicos brasileiros Cleber Francisco 
Alves, Diogo Esteves, Franklyn Roger Alves Silva e Júlio Camargo de Azevedo –, trata-
se de texto apoiado em pesquisa empírica, conduzida pelo Global Access to Justice 
Project em parceria com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a qual coletou dados 
quantitativos e qualitativos de 51 países, no primeiro semestre da pandemia.
 Três artigos focalizam diretamente a Defensoria Pública, envolvendo tanto as 
atividades-meio quanto as atividades-fim: “Um olhar sobre os efeitos da pandemia do 
coronavírus frente à organização funcional, administrativa e financeira da Defensoria 
Pública do Rio de Janeiro”, de Luciene Torres Pereira, Secretária de Engenharia da 
Defensoria fluminense; “A pandemia de Covid-19 e a necessidade de dar efetividade 
de título executivo ao instrumento de transação referendado pelo defensor público 
quando o acordo é celebrado e documentado exclusivamente por meio virtual”, de 
Cintia Regina Guedes; e “Proporcionalidade, colisões entre direitos fundamentais e 
argumentação jurídica: a utilização subversiva pela Defensoria Pública em tempos de 
pandemia”, de Lucas Figueiredo de Sant’Anna e Luís Henrique Linhares Zouein.
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 Ao lado de trabalhos centrados em aspectos institucionais da Defensoria 
Pública, a Revista nº 30 oferece vários escritos voltados às matérias e às pessoas 
costumeiramente atendidas pela instituição. Esses textos, em sua maioria, sublinham 
o agravamento, durante a pandemia, da vulnerabilidade das/os nossas/os usuárias/
os preferenciais. Uma calamidade social dentro da calamidade sanitária. Nada a 
estranhar. Em um país tão brutalmente desigual como o Brasil, o acirramento de 
vulnerabilidades acontece com insuportável naturalidade.
 Forte nesse sentido, vemos na Revista o artigo “Pandemia desigual e direitos 
LGBTQIA+”, de Thiago Carvalho de Oliveira Garcia e Thiago Percides Pereira.  
A vulnerabilidade digital, particularmente, é enfrentada em “O acesso à justiça e a 
hipossuficiência digital: reflexos sobre a Defensoria no decurso e no pós-pandemia”, 
de Luís Eduardo Carvalho Peres, vencedor do IV Prêmio Jurídico Fabiano de Carvalho 
Oliveira para Estagiárias/os da Defensoria Pública (edição 2020). A sociedade digital é 
objeto, também, de “O princípio da solidariedade digital em tempos de pandemia”, 
escrito por Felippe Borring Rocha e Pedro Dalese. Por sua vez, “Acesso à documentação 
civil no contexto da pandemia da Covid-19 no estado do Rio de Janeiro”, de Tula 
Vieira Brasileiro e Letícia Chahaira, aborda questão muito sensível a usuárias/os  
da Defensoria.
 No que toca a crianças e adolescentes – titulares de direitos a serem 
efetivados, nos termos do art. 227 da Constituição, “com absoluta prioridade” –, 
temos “A alimentação escolar na pandemia, desenvolvimento infantil e igualdade 
de oportunidades”, de Beatriz Carvalho de Araujo Cunha; e “A intensificação da 
hipervulnerabilidade dos adolescentes submetidos ao sistema socioeducativo de 
internação do estado do Rio de Janeiro em época de Covid-19”, da autoria de 
Amanda Raquel Pinheiro da Rocha e Ana Caroline Simões dos Santos. Cuidando 
especificamente do direito de família, com a mesma preocupação de salvaguardar os 
direitos de crianças e adolescentes no curso da pandemia, encontramos na Revista o 
artigo “Convivência familiar em tempos de pandemia: o excesso da falta e o risco da 
presença”, de Gabriele Premoli.
 O direito do consumidor marca presença com “A possibilidade de revisão 
dos contratos de prestação de serviços educacionais de ensino superior no curso da 
pandemia da Covid-19: uma análise constitucional”, de Eduardo Resende Rapkivcz e 
Jaime Leônidas Miranda Alves.
 Não poderia faltar na Revista nº 30, evidentemente, o processo penal, matéria 
essencial para a instituição. À luz das garantias fundamentais de acusadas/os, três 
textos questionam a virtualização de audiências e sessões – movimento estimulado 
pela pandemia –, quais sejam: “A videoconferência como fator de descolamento 
emocional e agente facilitador de arbitrariedades”, de Fernando Antunes Soubhia; 
“A proposta de júri virtual e a necessidade de garantia de direitos dos acusados”, de 
Francisco Alves da Cunha Horta Filho; e “Pandemia como pretexto para a realização 
de audiências criminais virtuais: quem nos protege da bondade dos bons?”, de 
Helena Morgado. A questão da liberdade, por seu turno, aparece em “Pandemia 
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e prisão: uma análise de decisões judiciais em pedidos de liberdade formulados 
com base na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça”, de Isabel de 
Oliveira Schprejer.
 Duas são as peças processuais de defensoras/es selecionadas para a Revista: 
“Habeas corpus coletivo visando à suspensão dos mandados de busca e apreensão 
de adolescentes na pandemia da Covid-19: o controle da porta de entrada como 
medida mitigadora da aglomeração de pessoas em um sistema estruturalmente 
superlotado”, de Angélica Rodrigues da Silveira e Beatriz Carvalho de Araujo Cunha; 
e “Agravo de instrumento com elementos de visual law interposto contra liminar 
que determinou a desocupação de loteamento público ocupado por coletividade de 
pessoas em situação de vulnerabilidade em plena pandemia”, de Diogo Esteves.
 Ao final da Revista, exibem-se os apontamentos da palestra de abertura do II 
Seminário de Tecnologia e Defensorias Públicas (promovida pela Defensoria do Rio 
de Janeiro em outubro de 2020), “Covid-19, tecnologia e acesso à justiça”, proferida 
pelo renomado jurista Roger Smith. Tais apontamentos foram elaborados pelo próprio 
autor da palestra e depois traduzidos por Cleber Francisco Alves e Anna Carolina 
Mendes da Silva, a quem agradecemos pelo meritório trabalho.
 Como se vê, a Revista nº 30 proporciona amplo panorama das repercussões, 
no mundo jurídico, da pandemia do coronavírus, sempre com o olhar voltado para 
quem mais sofre com a tragédia: as pessoas e grupos vulneráveis. Seja qual for o 
contexto, essa é uma perspectiva irrenunciável para defensoras e defensores.
 Boa leitura e cuidem-se!
 Parafraseando o poeta Milton Nascimento, na belíssima “Coração de 
estudante”, há que se cuidar – mais do que nunca – da vida e do mundo.

JOSÉ AUGUSTO GARCIA DE SOUSA 
Diretor-Geral do Centro de Estudos Jurídicos (CEJUR)

RODRIGO BAPTISTA PACHECO
Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro
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