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MNDH quer saber como
o governo federal gasta a
verba contra no combate
ao novo coronavírus
O MNDH requereu ao Ministério
da Saúde informações sobre como
e onde estão sendo investidos os
recursos financeiros no combate à
pandemia. Página 2
Crédito foto: CUT Brasil / Reprodução

Sociedade civil promove
consulta pública sobre
liberdade sindical
Representações da sociedade civil
promoveram um debate sobre
liberdade sindical. Um documento
seria
enviado
à
Comissão
Internacional de Direitos Humanos.
Página 2
Crédito foto: Peter Linforth - Pixabay

O que você sabe sobre o
novo coronavírus?
O Projeto Legal pesquisou algumas
informações acerca do novo
coronavírus (Covid-19). Dois meses
após os primeiros registros da
doença no Brasil, ainda há muitas
pessoas com dúvidas sobre o
assunto. Alguns medicamentos
ainda estão em testes. Página 3

Projeto Legal: há 27 anos
atuando na defesa de crianças
e adolescentes e na promoção dos
direitos humanos no Brasil
A Organização de Direitos
Humanos Projeto legal, no Rio de
Janeiro, completa 27 anos no dia
3 de maio. São quase três décadas
atuando na defesa de crianças
e adolescentes em situação
de vulnerabilidade social e na
promoção dos direitos humanos,
não só no Rio, como no Brasil.
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Expressa Notícia do Legal traz
depoimentos de seus fundadores e
de algumas pessoas que passaram
pela instituição e/ou conhecem de
perto os trabalhos desenvolvidos.
Página 4

Adolescentes que cumprem medida
socioeducativa, no RJ, não podem mais
ser chamados por números,
determina Justiça
Crédito foto: Merio / Pixabay / Uso gratuito

Por decisão do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), os
agentes do Departamento
Geral de Ações Socioeducativas
(Degase), no Rio de Janeiro,
não podem mais chamar os
adolescentes internados por
ato infracional por números.
A Justiça atendeu a uma ação
civil pública protocolizada pelo
Projeto Legal, em 2017, por
entender que a forma como
os agentes se referiam aos
internos violava legislação e
também os direitos humanos.
Página 3
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A informação como meio
de proteção e garantia de
acesso à saúde

MNDH pede esclarecimentos ao Ministério da Saúde
sobre o uso de verba pública no combate ao coronavírus

A

Organização
de
Direitos
Humanos
Projeto
Legal
completa 27 anos no dia
3 de maio de 2020. São quase
três décadas, atuando na defesa
de crianças e adolescentes e na
promoção dos direitos humanos.
Esta edição nº 001/2020 da
Expressa Notícia do Legal conta
resumidamente
a
trajetória
institucional,
apresenta
alguns
fatos novos e/ou mais recentes. São
atividades feitas diretamente ou com
o apoio de parcerias institucionais.
Não são meras conquistas do Projeto
Legal, mas da sociedade em prol dos
direitos humanos e na reparação de
falhas e erros por parte do Estado.
Este informativo também traz
depoimentos de colaboradores,
ex-colaboradores e de usuários de
seus programas e projetos. São
palavras de algumas pessoas que
fizeram parte do Projeto Legal e
este, de suas vidas. Ademais, há um
artigo escrito por seu fundador, o
advogado Carlos Nicodemos.
Em
meio
à
pandemia
de
coronavírus, a instituição teve de
se adaptar à nova realidade para
continuar desempenhando seu
papel social de proteção a crianças
e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social. Suspendeu,
por tempo indeterminado, suas
atividades presenciais, mas seus
colaboradores continuam firmes
e fortes na luta pela promoção e
defesa dos direitos humanos.
O Projeto Legal sempre acreditou
na informação como um direito
humano. Na atual circunstância,
mais do que nunca o acesso
à informação é uma questão
de sobrevivência. Trata-se de
uma proteção e garantia à
saúde. Sob tal ponto de vista, a
instituição apresenta algumas
explicações sobre o coronavírus
e campanhas
virtuais acerca
de direitos constitucionais e/ou
recomendações de organismos
internacionais quanto à saúde,
assistência social e aos direitos e
cuidados com a criança.
O Movimento Nacional de Direitos
Humanos (MNDH), por meio do
Projeto Legal, protocolizou ao
Ministério da Saúde brasileiro
pedido de informações acerca de
como os recursos no combate à
doença serão distribuídos nas 27
unidades da federação.
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nacional do MNDH, Monica Alkmim, que
também é coordenadora executiva do
Projeto Legal.

“O MNDH é uma
instituição com 38
anos de atuação na
promoção e defesa
dos direitos humanos
e das populações
consideradas
v u l n e r á v e i s
socialmente. Diante do
momento complicado
que o país vive,
não
poderíamos
ficar
indiferentes.
Questionamos
o
governo
federal,
pensando nas crianças
e adolescentes, nos
MNDH atua desde 1982 em defesa dos direitos humanos no Brasil idosos, nas mulheres,
na população negra,
na população LGBT,
Movimento Nacional de Direitos nas pessoas com deficiência, nas pessoas
Humanos (MNDH), por meio que vivem em comunidades e em todas as
do Projeto Legal, requereu que estejam em situação de vulnerabilidade
ao Ministério da Saúde informações social. Essa pandemia está servindo para
acerca de como os recursos públicos no mostrar o quanto é importante termos
combate ao coronavírus (Covid-19) serão um país forte e um governo que respeita,
distribuídos nas 27 unidades da federação. acredita e investe em ciência e nas pesquisas
Na documentação, a entidade indagou em universidades públicas. Mais do que isso:
se haveria destinação de verba para o que seria de todos se não tivéssemos um
organizações da sociedade civil. Caso sim, sistema de saúde como o SUS, apesar dos
como ocorreria esse o chamamento.
problemas?”, justificou a coordenadora

O documento, de sete páginas, foi
protocolizado no dia 20 de março e assinado
pela coordenadora nacional, Monica
Alkmim, pelo advogado Carlos Nicodemos e
pela estagiária de Direito Pietra Amarante.
“Como é de conhecimento público, o
Congresso autorizou o presidente da
República a decretar estado de calamidade
pública, por conta da gravidade do
coronavírus. E no dia 13 de março, o governo,
em medida provisória, autorizou crédito de
mais de R$ 5 bilhões para os ministérios
da Saúde e da Educação, para ações que
auxiliem e minimizem os impactos da
doença nos âmbitos de saúde e social. Com
isso, a União está desobrigada a cumprir a
Lei de Responsabilidade Fiscal. E com base
na Lei de Acesso à Informação, pedimos ao
Ministério da Saúde informações sobre a
destinação e o uso dos recursos”, explicou o
advogado Carlos Nicodemos.

O

O Projeto Legal é um parceiro do MNDH
no Rio de Janeiro.

Sociedade Civil promove consulta pública sobre liberdade sindical

R

epresentações da sociedade civil
organizada se reuniram para
promover uma consulta pública sobre
liberdade sindical, cuja documentação será
enviada à Comissão Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH) da Organização
dos Estados Americanos (OEA). O tema do
debate foi ‘As garantias à liberdade sindical
no Sistema Interamericano de Direitos
Humanos da OEA, sua relação com os
outros e sua aplicação numa perspectiva de
gênero. O evento aconteceu no auditório
da filial fluminense da Central Única dos
Trabalhadores (CUT-Rio), no último dia 13
de março.
Participaram do debate o coordenador
do Núcleo Interamericano de Direitos
Humanos da Universidade Federal do
Rio de Janeiro (NIDH-UFRJ) e professor
de Direito Constitucional da Faculdade
Nacional de Direito da UFRJ, Siddharta
Legale (foto), a pesquisadora do NIDHUFRJ, Tainá Mamede, o assessor jurídico da
CUT Brasil, Fábio Bon, e a vice-presidenta
da CUT-Rio, Duda Quiroga (foto).

Crédito foto: CUT Brasil / facebook / Reprodução

A liberdade sindical e a liberdade de associação são direitos previstos na Constituição

O debate é uma parceria entre o MNDH,
a CUT, a UFRJ e a seccional fluminense da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ),
esta por meio das comissões de Direito
Internacional e de Direitos Humanos.

era fazer com a presença de público,
mas devido aos riscos do coronavírus,
os organizadores optaram realizá-lo sem
espectadores presenciais.

O evento foi transmitido ao vivo pelo
facebook da CUT Brasil e os internautas
puderam debater e comentar. A ideia

A consulta pública sindical está disponível
na internet. Para assistir, acesse este link:
www.facebook.com/cutbrasil.

Expediente
Presidente: Carlos Nicodemos
Coordenadora Executiva: Monica Alkmim

Organização de Direitos Humanos
Projeto Legal

Jornalista Responsável: Diego Francisco

Endereço: Rua México, 119 / 1401 Centro - Rio de Janeiro/RJ
Contato:
comunicacao@projetolegal.org.br
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Adolescentes em medida socioeducativa no RJ não podem mais ser
chamados por números, determina STJ
Crédito foto: Merio / Pixabay / Uso gratuito

Imagem ilustrativa: nome é identidade

A

dolescentes que cumprem
medida socioeducativa em
unidades
de
internação
no estado do Rio de Janeiro, o
Departamento Geral de Ações
Socioeducativas (Degase), não poderão

mais ser chamados por números. A
decisão é do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) em favor de uma ação civil
pública protocolizada pelo Projeto
Legal, em 2017. A decisão foi proferida
no último dia 7 de fevereiro.
Com isso, os agentes do Degase terão
de chamar os adolescentes internados
por seus nomes. Para a ONG carioca,
referir-se unicamente aos internos por
números representa uma violação ao
Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) – Lei nº 8.069/1990 – e aos
direitos humanos.
“Chamar um adolescente autor
de ato infracional por número é
um desrespeito à sua condição de
indivíduo, pois viola o artigo 17 do
Estatuto da Criança e do Adolescente,

além de violar o artigo 1º da
Constituição Federal, que estabelece
o princípio da dignidade humana, e
o artigo I da Declaração Universal
dos Direitos Humanos que estabelece
a igualdade de direitos para todas
as pessoas. Quando deixam de ser
chamados por nomes, eles têm esse
direito violado. É o Estado dizendo
para aquele adolescente que ele
não existe”, explicou o advogado do
Projeto Legal Carlos Nicodemos.
“Quando o Estado passa a identificar
os
adolescentes
internados
exclusivamente por números ou
matrículas, em detrimento dos nomes,
deixa, em parte, de cumprir com seu
papel de ressocialização na educação
dos mesmos, para que possam retornar
ao convívio social. Isso não só viola

legislações e os direitos humanos, como
também provoca a baixa autoestima
deles. Imagine se um agente passasse
a ser chamado também por número
por seus superiores! Essa mudança
tem que começar de cima para baixo,
já que não acontece apenas numa
unidade de internação, mas de forma
generalizada. É preciso haver uma
nova orientação para os agentes
mudarem a forma de atuação e de
lidar com os adolescentes”, avaliou a
coordenadora executiva do Projeto
Legal, Monica Alkmim.
O governo fluminense tinha recorrido
da decisão em instâncias anteriores,
mas teve o pedido negado em todas
quanto à forma de chamar um
adolescente internado.

O que você precisa saber sobre o coronavírus para se proteger?

A

comunidade internacional lida
com uma pandemia provocada
pelo coronavírus (Covid-19). Sim,
uma pandemia, porque é a evolução de
uma epidemia e já atingiu escala global.
Se fosse apenas numa cidade ou região,
seria surto. Quando esse surto se espalha
para mais de uma cidade ou até mesmo
para todo o estado, então considera-se a
doença como epidemia.

Crédito foto: Peter Linforth - Pixabay - Creative Commons

saúde, para tentar conter o avanço do
Covid-19 e proteger a família: evitar ao
máximo sair de casa; evitar ambientes
aglomerados; limpar as mãos com água
e sabão ou álcool 70 ou em gel; evitar
colocar as mãos na boca, nariz e olhos e em
determinados objetos de uso público; tapar
o nariz ao espirrar; evitar abraços e apertos
de mão; e manter ambientes ventilados.
Pouco ou quase nada se conhece sobre
este novo tipo do coronavírus. O que se
lê nos noticiários é que o mesmo tem
atacado, principalmente, idosos e pessoas
com baixa imunidade. E também que tem
pessoas que podem ter o vírus, mas não
manifestarem a doença. Sem saber disso,
podem contaminar outras pessoas.

Quando a doença se repete com certa
frequência e num intervalo de tempo, dizse então que há uma endemia.
O que é o coronavírus?
O coronavírus é uma família de vírus que
provoca infecções respiratórias. O novo
agente é chamado de Covid-19, porque
foi descoberto no ano de 2019. As versões
oficiais contam que o primeiro caso de
paciente com a doença foi registrado em
31 de dezembro de 2019, na província de
Wuhan, na China.

Números de casos registrados e óbitos
Imagem ilustrativa: o coronavírus tem sintomas parecidos com o de uma gripe

Os sintomas são parecidos com o de uma
gripe, podendo se tornar uma pneumonia
e, consequentemente, levar à morte.

de alguns países, entre eles o Brasil,
estariam testando a eficácia do Sulfato
de Hidroxicloroquina - ou do Diofosfato
de Cloroquina - junto com a Azitromicina
contra o coronavírus.

Os
primeiros
coronavírus
foram
descobertos em 1937 no ser humano,
tendo recebido tal nome em 1965, depois
de uma análise microscópica revelar que
ele tinha o formato de uma coroa.

A Hidroxicloroquina e a Cloroquina são
utilizadas contra alguns tipos de malária,
lupus e artrite reumatoide.

Ao longo da vida, muitas pessoas se
infectam com os tipos mais simples de
coronavírus.
Tratamento e prevenção
Até a publicação desta edição, não existia
nenhuma vacina ou cura contra o vírus. A
comunidade internacional está unida num
esforço de tentar conter os avanços da
propagação da doença.
Os noticiários recentes informam que
cientistas e profissionais de saúde

Especialistas em saúde são receosos quanto
ao uso da cloroquina, porque provocar
arritmia cardíaca.
A Azitromicina é um antibiótico usado
contra infecções respiratórias e algumas
doenças sexualmente transmissíveis como
gonorreia e clamídia, por exemplo. Por
enquanto são testes. Não há nenhuma
comprovação científica.
Recentemente, a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) publicou um estudo, destacando
que o uso concomitante do Atazanavir com

Ritonavir contra o coronavírus teve mais
êxito em comparação à Hidroxicloroquina.
Os dois antirretrovirais são usados contra
o HIV e fabricados pela própria instituição.
Algumas nações também estão testando
dois antivirais: Favipiravir e Remdesivir. O
primeiro é usado para alguns tipos de gripe,
enquanto que o segundo, no tratamento
contra o ebola.
Os Estados liberaram oficialmente o uso do
Remdesivir contra o coronavírus. O Brasil já
cogita adotar a mesma medicação.
Os órgãos de saúde pedem que a população
faça quarentena e só vá aos hospitais se
apresentarem problemas respiratórios por
14 dias seguidos. É um modo de evitar
contaminação e superlotação na rede
pública de saúde.
Enquanto não há nenhuma cura, resta
seguir as recomendações dos órgãos de

Muitos brasileiros não se deram conta da
gravidade da situação que o país enfrenta e
estão subestimando o coronavírus.

Até o dia 22 de março, o Brasil já havia
registrado 1.546 casos e 25 óbitos, sendo
22 no estado de São Paulo e três no Rio de
Janeiro. Naquela ocasião, o vírus já tinha
provocado a morte de 12.944 pessoas em
186 países, segundo a Organização Mundial
de Saúde (OMS). Ao todo, tinham mais de
294 mil casos registrados.
Já no dia 2 de maio, pouco mais de dois
meses, o Brasil contabilizava 96.559 casos
confirmados e 6.750 óbitos em todas as
unidades federativas. No mundo todo, há
mais de 3,2 milhões de casos confirmados
e 230.104 mortes.
Estados Unidos, Espanha, Itália, Reino
Unido, Alemanha e França lideram o
ranking nos casos de Covid-19.
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Projeto Legal completa 27 anos
São quase três décadas, atuando na defesa de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social
e na promoção dos direitos humanos, com denúncias na Justiça brasileira e em organismos internacionais
Crédito foto: Roberto Pastryck - Pixabay - Creative Commons

A principal missão é proteger e
defender crianças e adolescentes

A

Organização
de
Direitos
Humanos
Projeto
Legal
completa 27 anos no dia 3
de maio. São quase três décadas,
atuando na defesa de crianças
e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social e na promoção
dos direitos humanos, não só no Rio
de Janeiro, como no Brasil.
Foram
inúmeros
projetos,
programas, denúncias e processos
judiciais em prol dos usuários que
recorreram ao Projeto Legal em
busca de auxílio contra violações de
direitos humanos sofridas.
Entre os programas, vale salientar
o
Atendimento
Jurídico-social
gratuito, com consulta a advogados e
estagiários. Alguns deles atuam como
voluntários.
Entre as ações judiciais, vale destacar
as cometidas por agentes públicos
contra adolescentes, ademais o
questionamento ante o Judiciário
acerca de assuntos relevantes e de
interesse público.
Parcerias = Sucesso
O resultado do sucesso do Projeto
Legal e de sua sobrevivência
institucional se deve às várias
ações desenvolvidas por meio de
parcerias com outras instituições
da sociedade civil dentro e fora do
país. O trabalho em equipe resultou
também em denúncias e processos
judiciais tanto na Justiça brasileira incluindo o Supremo Tribunal Federal
(STF) - quanto em organismos
internacionais, tais como a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos
(CIDH) da Organização dos Estados
Americanos (OEA) e o Comitê da
Criança das Nações Unidas, por
exemplo.
Por meio de parcerias institucionais,
via Movimento Nacional de Direitos
Humanos (MNDH), por exemplo,
o Projeto Legal tem contribuído
em outras frentes de promoção e
de defesa dos direitos humanos,
em ações judiciais diretas ou como
‘amicus curiae’ (amigo da corte).
Entre os casos, é possível exemplificar
o rechaço ao pacote anticrime
sugerido pelo atual governo brasileiro
e contra a extinção dos conselheiros

Para o Projeto Legal, defender crianças e adolescentes é uma
missão de vida

federais de direitos por parte do
atual presidente da República.
Atualmente, o Projeto Legal tem
entre seus principais parceiros
institucionais: a Associação de ExConselheiros e Conselheiros da
Infância (AECCI), no Rio de Janeiro;
a Family for Every Child, uma
associação, com sede no Reino
Unido, que reúne organizações de
vários países que atuam na proteção
de crianças e adolescentes; a Rede
Latino-americana
e
Caribenha
pela Defesa dos Direitos Meninos,
Meninas e Adolescentes (Redlamyc),
na Argentina; e o Movimento Nacional
de Direitos Humanos (MNDH), com
sede no Distrito Federal.
Ao longo de quase três décadas, o
Projeto Legal também promoveu
cursos com assuntos relativos
aos direitos humanos, palestras,
seminários e outros eventos
destinados a servidores públicos, a
universitários, à sociedade civil e ao
público em geral.
Ante a sociedade civil, o Projeto
Legal já assumiu, por meio de
seus colaboradores, o comando
de instituições como o Conselho
Estadual de Defesa da Criança e
do Adolescente do Rio de Janeiro
(Cedca-RJ) e o Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos Humanos do Rio
de Janeiro (CEDDH).
Um legado social e de cidadania
As poucas páginas deste boletim
informativo não são suficientes
para narrar um legal social e de
cidadania de 27 anos. A instituição

é uma referência no
país e no exterior na
proteção, promoção e
na defesa de crianças
e adolescentes. Mais
do que defender
esses públicos-alvo,
o Projeto Legal tem
como
perspectivas
em suas ações e
atividades a reparação
de falhas e de
violações cometidas
por parte do poder
público, a defesa do
Estado democrático
de
direito,
bem
como a dignidade,
a valorização e a
ressocialização do ser
humano.

A instituição acredita que investir em
educação de qualidade é o melhor
caminho para a socialização e/ou
ressocialização, não só para autores
de atos infracionais e detentos, como
para o cidadão de modo geral.
Por acreditar na capacidade de
regeneração do ser humano, o
Projeto Legal mantém uma parceria
com a Justiça, em que acolhe para
trabalhos voluntários pessoas com
sentenças judiciais convertidas em
prestação de serviço à comunidade.
O Projeto Legal foi, é e continuará
sendo uma ‘escola’ para estagiários
de Direito, Pedagogia, Serviço Social,
Psicologia, Comunicação Social e
algumas outras áreas afins em que se
pode conciliá-las com a atuação dos
direitos humanos. Um ambiente de
aprendizado em que esse laboratório
é o cotidiano de cidadãs e cidadãos
que instam por proteção, justiça
social e igualdade de direitos. São
experiências e vivências que nenhum
dinheiro do mundo é capaz de
pagar, que é o de poder conhecer e
tentar ajudar pessoas em situação
de vulnerabilidade social, vítimas de
violências e de violações de direitos,
de diferentes culturas e classes sociais
e com realidades distintas e adversas.
O Projeto Legal nasceu do sonho de
defensores e militantes de direitos
humanos,
alguns anos após a
redemocratização do país, a partir
da atual Constituição Federal de
1988. E tem entre seus fundadores o
advogado Carlos Nicodemos.

Ao longo de todos esses anos, a
instituição tem resistido ao tempo e
às adversidades. Precisou se adaptar
para continuar resistindo e, assim,
cumprir com seu papel social em
defesa da cidadania.
Um passado que fala por si só
Como foi dito aqui, o legado
social vai além destas páginas. No
passado, o Projeto Legal realizava
atendimento psicossocial gratuito,
com consultas com psicólogos, a
crianças e adolescentes vítimas de
violência sexual e doméstica.
Além disso, a instituição participava do
Programa de Proteção e Adolescentes
Ameaçados de Morte (PPCAAM),
do governo federal. Como o próprio
nome diz, o objetivo era garantir a
proteção de crianças e adolescentes
que sofriam ameaças de morte em
decorrência de testemunhar ou de
participar de algum crime.
Por meio do Projeto Trama, o Projeto
Legal atuava no enfrentamento ao
tráfico internacional de pessoas e
na proteção das vítimas.
Em 2013, por exemplo, o Projeto
Legal tinha um programa semanal
na Rádio Manchete AM 760, no Rio
de Janeiro, chamado ‘Na Onda da
Cidadania’. O mesmo trazia debates
acerca de temas atuais sobre direitos
humanos, sempre com um convidado
especialista, além de reportagens e
dicas culturais e de entretenimento.
De 2018 a 2019, o Projeto Legal
manteve um programa semanal
chamado ‘Direitos em Movimento’,
em parceria com o MNDH e a
Central Única dos Trabalhadores
do Rio de Janeiro (CUT-Rio). O
mesmo era transmitido ao vivo via
facebook na página da entidade
sindical. Em cada edição, havia
um convidado especialista sobre o
assunto a ser debatido.
Para dar maior transparência
às suas ações, o Projeto Legal
relançou, em 2019, a Expressa
Notícia do Legal, um boletim com
informações de sua atuação e com
um artigo com temática atual e
específica, com o intuito de propor
um debate e a reflexão.

Boletim Informativo
nº 001/2020

5

MAIO/2020

Notícias

O que pensam sobre o Projeto Legal

E

xpressa Notícia do Legal traz
os depoimentos de algumas
pessoas que conhecem de
perto o trabalho desenvolvido pelo
Projeto Legal ao longo de 27 anos.

São de alguns colaboradores, excolaboradores e de usuários de
projetos e programas. De algum
modo, a instituição marcou a vida
deles e eles, a do Projeto Legal.

A instituição agradece a cada uma
dessas pessoas e a tantas outras
por sua contribuição durante toda
essa jornada em prol dos direitos
humanos e por um mundo melhor.

O êxito institucional se deve a
objetivos comuns entre seus
colaboradores e apoiadores, em
defesa de uma causa, por algo
muito além de nós mesmos.

Crédito foto: Diego Francisco - NN Advogados

Crédito foto: Diego Francisco - Projeto Legal

Crédito foto: Alesp / Reprodução

Crédito foto: Cedida por Deize de Carvalho

Frans Nederstigt
Ex-estagiário de Direito
e um dos fundadores
“O ano de 1993 é conhecido
mundialmente como o ano da Chacina
da Candelária, e logo depois a Chacina
de Vigário Geral. Foi o momento que eu,
como estudante de Direito na Holanda,
achei que não poderia mais só ouvir,
olha e ficar me omitindo diante de tanta
injustiça. Então, em 1994, alguns meses
depois, comecei a estagiar no Projeto
Legal, que foi recém-criado pelo meu
sócio e grande amigo Carlos Nicodemos.
Foram nesses primeiros anos que a prática
de direitos humanos foi se mostrando,
não só a assistência jurídica, mas
também a assistência social e a tentativa
para mudar a estrutura da sociedade.
Então, o jornalismo, a assistência social e
o serviço jurídico foram combinados para
criar o Projeto Legal para aqueles que
não tinham voz na sociedade brasileira.
Essa luta ainda se mostra necessária
diante da pandemia e da atual
configuração política no Brasil. As grandes
diferenças sociais e econômicas, a busca
pela justiça verdadeira, uma justiça
econômica e social continuam sendo
muito importantes. E nesse sentido, ainda
acredito no projeto do Projeto Legal”.

Monica Alkmim
Coordenadora Executiva

Fábio Simas
Ex-colaborador

Deize de Carvalho
Usuária

“Hoje o Projeto Legal faz 27 anos. São 27
anos de diferença no município do Rio, no
estado do Rio de Janeiro, no Brasil e em
algumas instâncias internacionais.

“O Projeto Legal realiza um trabalho
bem relevante e histórico na defesa
da criança e do adolescente. O mais
interessante nesse trabalho é que o
Projeto Legal sempre atuou com crianças
e adolescentes pertencentes a grupos
discriminados sociais, como, por exemplo,
o adolescente autor de ato infracional e
adolescente ameaçado de morte. E isso se
constitui, como uma defesa intransigente
dos direitos humanos, um legado.

O Projeto Legal vem me acompanhando
há 12 anos, resistindo nessa luta judicial
em relação ao caso do meu filho Andreu.
O papel do Projeto Legal é dar essa
assistência judicial aos familiares. É
importante, mas, infelizmente, se nós
familiares não tivermos juntos lado a
lado com os organizadores [do Projeto
Legal], as coisas não andam, porque o
Judiciário não foi feito para o pobre.

Há 27 anos, o Projeto Legal está sempre
atento às violações, às possibilidades de
defesa, aos caminhos da promoção dos
direitos humanos e sempre presente nos
espaços de controle social, colocando
experiência, rediscutindo política e
deliberando políticas públicas.
Há 9 anos, o Projeto Legal faz parte
da minha vida. E ser parte do Projeto
Legal é ser parte da construção de uma
sociedade que sempre lutei. É ser parte de
um coletivo que atua junto na promoção
dessa sociedade que para mim é um
sonho, é um ideial, e que dia a dia a gente
vai construindo um pouquinho mais, às
vezes com um pouquinho de dificuldade,
às vezes não conseguindo construir, mas
sempre juntos. Sempre de forma coletiva
e pensando que é possível”.
Crédito foto: Cedida por Diego Francisco

Anúncio

Curta as nossas
redes sociais
@projetolegal

@projetolegalodh

@projetolegalodh

Diego Francisco
Colaborador
“Esta é a terceira vez que trabalho no
Projeto Legal. A primeira como estagiário
de jornalismo e as outras duas como
jornalista. A instituição foi e continua
sendo uma ‘escola’ para mim.
Eu tinha uma visão distorcida e errônea
acerca dos direitos humanos. Achava que
só defendia bandido. Contudo, dentro do
Projeto Legal pude compreender melhor o
sentido dessa luta de ativistas e militantes
e o quanto eu estava enganado.
Serei eternamente grato à oportunidade de
poder contribuir e com todo o aprendizado
que adquiri. Isso me tornou mais humano.

Outra coisa que é muito importante nesse
sentido é o trabalho que o Projeto Legal
sempre realizou com conselhos tutelares
no estado do Rio de Janeiro. Trabalho
histórico e de formação de conselheiros
tutelares e a participação do Projeto Legal
nos espaços de representação de política
como os conselhos de direitos e comitês.
Trabalhei na instituição por 5 anos e meio,
entre 2005 e 2010. Salvo engano, foi o
momento que o Projeto Legal teve o maior
número de projetos desenvolvidos, desde
a prestação de assessoria jurídica e social
a adolescente no sistema socioeducativo,
como também atuando no Projeto Trama
na prevenção contra o tráfico de seres
humanos, atuando no centro de referência
de atendimento à população LGBT.
Uma coisa que acho é muito importante
do Projeto Legal que pude perceber, no
tempo que atuei, é a formação políticoprofissional. No meu caso, entrei já
formado. O mais importante legado
que fica é a nossa formação política
de cunho mais crítico em relação à
sociedade capitalista em geral e essa
visão crítica em relação à sociedade
como um todo. A participação tanto nos
conselhos de política e nos movimentos
sociais foi um dos maiores aprendizados
que eu tive e que carrego para toda
minha trajetória profissional.
Com a conjuntura do mundo e do país
cada vez mais complexa, o que alimenta
cada vez mais instituições críticas e
propositivas para resistir a todo esse
processo e opressão com que passam
trabalhadores, especialmente crianças e
adolescentes pobres e negros no Brasil,
desejo vida longa à Organização de
Direitos Humanos Projeto Legal.

Venho pesquisando no Google alguma
notícia ou caso de uma mãe oriunda de
favela que tenha vencido algum caso do
Estado no Degase. E a única organização
que percebi e que luta e vem buscando
justiça no caso de adolescentes autores
de ato infracional é o Projeto Legal. Não
sei o que seria de mim se não tivesse essa
assistência jurídica, porque o Projeto
Legal atua como assistente de acusação.
Eu parabenizo os 27 anos do Projeto
Legal, na presença do Carlos Nicodemos,
da Monica Alkmim e de toda a equipe,
que vêm desempenhando para as
coisas correrem. Espero que através da
resistência, não só no meu caso, mas no
de muitas pessoas, o Projeto Legal venha
conseguir êxito nos seus trabalhos.
O Projeto Legal teve altos e baixos,
mas permanece firme, tentando fazer o
que o Estado deveria automaticamente
fazer, que era justiça. Espero que nesses
27 anos, cada vez mais o Projeto Legal
venha ganhar forças para lutar contra o
sistema, para ir até à OEA e à Comissão
Interamericana de Direitos Humanos
para que o Brasil seja punido por seus
crimes hediondos.
Quando vi o Carlos Nicodemos pela
primeira vez, há 12 anos, apresentando
um caso do Projeto Legal, eu estava com
muita dor e muita revolta. Eu lembro que
olhei para ele falando do caso de um
jovem, aí eu disse a mim mesma: ‘esse é
o cara que vai levar os assassinos do meu
filho à condenção’. A fala dele foi muito
contundente. Eu chorei e falei: ‘estou com
a pessoa certa no caso do meu filho, que
não vai esmorecer mediante as propinas,
mediante o corporativos mediante as
dificuldades que o Judiciário colocar’. Ele
me fez acreditar que eu estaria amparada
pelo Projeto Legal.
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Projeto Legal: alguns capítulos de uma luta sem
tréguas na defesa dos direitos humanos
São quase três décadas, atuando na defesa de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social
e na promoção dos direitos humanos, com denúncias na Justiça brasileira e em organismos internacionais
Crédito foto: Diego Francisco - Projeto Legal

voltou a ter visibilidade política e a estar
mais atuante e militante.
Crédito foto: TV Justiça / Reprodução

Conselheiros e Conselheiros da Infância
(AECCI), via Projeto Legal, promoveu
estudos dirigidos a candidatos que
disputariam o cargo de conselheiro
tutelar, em virtude do processo
eleitoral de outubro do mesmo ano,
nos municípios de Volta Redonda e
de Bom Jesus de Itabapoana. As aulas
foram realizadas pela assistente social
Amanda Gonçalves.

Érica Del Giudice, militante e mestranda
em Direitos Humanos e Intolerância
Religiosa pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ).
Crédito foto: Diego Francisco / Projeto Legal

Encontro na Defensoria Pública do RJ
Crédito foto: Divulgação

Vinte e sete anos não são 27 dias.
Durante todo esse período, o Projeto
Legal atuou em inúmeras frentes
políticas, sociais e jurídicas tanto
diretamente quanto por meio de
parcerias e representações.
Visita do presidente do Comitê da
Criança da ONU ao Brasil
Em agosto de 2019, por exemplo, foi
responsável pela agenda do presidente
do Comitê da Criança da ONU, Luis
Pedernera, junto com o MNDH, ao
Brasil. A vista aconteceu, devido à
celebração dos 30 anos da Convenção
dos Direitos da Criança da ONU. Na
ocasião, foram entregues denúncias de
violações de direitos cometidas contra
crianças e adolescentes.

O advogado Carlos Nicodemos atua pelo
MNDH no Supremo Tribunal Federal

Também em 2019, o MNDH denunciou
o governo federal ante a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos
(CIDH), também devido à extinção dos
conselhos de direitos.

Contra a extinção dos conselhos de
direitos
Em meados de 2019, o MNDH, por
meio do Projeto Legal, atuou como
‘amicus curiae’ junto ao STF contra
a extinção dos conselhos federais de
direitos por parte do atual governo.
A ação judicial foi proposta pelo
Partido dos Trabalhadores (PT). Na
ocasião, o advogado Carlos Nicodemos
representou o movimento social.
Com o Projeto Legal atuando em
parceria com o MNDH, este movimento

É impossível contar toda a trajetória de
uma instituição antiga como o Projeto
Legal em tão poucas páginas.
Estudo ocorrido em Volta Redonda, no RJ

X Conferência do Cedca-RJ
Em julho do ano passado, a
coordenadora executiva do Projeto
Legal, Monica Alkmim, foi uma das
palestrantes da X Conferência Estadual
do Cedca-RJ, no Centro do Rio.
Crédito foto: Diego Francisco / Projeto Legal

Em Brasília, o representante das
Nações Unidas participou de encontros
no Congresso Nacional, no Supremo
Tribunal Federal (STF).
Em São Paulo, participou de um debate
promovido pelo Fórum Paulista de
Prevenção e Erradicação do Trabalho
Infantil – GT Crianças e Adolescentes no
Esportes, no Serviço Social do Comércio
(SESC), em Bom Retiro.
E no Rio de Janeiro, participou de eventos
na Defensoria Pública, na seccional
fluminense da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB-RJ) no Instituto dos
Advogados Brasileiros (IAB).

Contação de histórias para crianças e
adolescentes em comunidade quilombola

Em março de 2019, por exemplo, o
Projeto Legal participou de um colóquio
no Quilombo Santa Justina / Santa
Justina, em Mangaratiba, na região
da Costa Verde. O evento ocorreu
em celebração ao Dia Internacional
da Mulher. Além do bate-papo com o
advogado Carlos Nicodemos, houve
uma oficina de contação de histórias
para crianças por parte da colaboradora

Com a impossibilidade de poder estar
na sede da instituição, Expressa Notícia
do Legal optou por contar fatos mais
recentes, porém relevantes. Devido à
pandemia de Covid-19, não foi possível
estar na sede do Projeto Legal para
fazer um levantamento de dados e
fatos que marcaram a história dos
direitos humanos e a vida de muitas
pessoas que deixaram um pouco de si
e levaram um pouco do Projeto Legal
em sua essência.

Anúncio

A coordenadora executiva do Projeto Legal,
Monica Alkmim, discursa para o público
formado por adolescentes, conselheiros
tutelares e representantes da área da infância
e adolescência

Movimento cobra explicações acerca
de declaração de Damares Alves
No ano passado, o MNDH, via Projeto
Legal, cobrou, por meio do STF, que a
ministra da Mulher, Família e Direitos
Humanos, Damares Alves, se explicasse
acerca da polêmica declaração de que
meninas e mulheres da Ilha de Marajó
(PA) seriam vítimas de estupro devido
à suposta falta de calcinha.
As lutas do Projeto Legal acontecem
nos campos teórico e prático, com
ideias e ações concretas.
Entre junho e julho de 2019, por
exemplo, a Associação de Ex-

Boletim Informativo
nº 001/2020

7

MAIO/2020

Notícias
Projeto

O

Legal promove Atendimento
Jurídico-social virtual

Projeto
Legal
está
promovendo
Atendimento Jurídicosocial virtual gratuito, com foco
em denúncias de violências e de
violações de direitos cometidas
contra crianças e adolescentes.

crianças e adolescentes, tendo
em vista que com a quarentena
e com o isolamento social
recomendado por organismos
nacionais
e
estrangeiros
de saúde, os agressores e
abusadores permanecem mais
tempo em casa com as vítimas.

Coronavírus: Projeto Legal promove
campanhas de conscientização sobre
direitos nas redes sociais

C

omo já foi dito anteriormente
nesta edição da Expressa
Notícia do Legal, o Projeto
Legal atua em outras frentes
políticas por meio de parcerias
institucionais. Mas, pode, a
depender do caso, agir diretamente.

Quanto
à campanha sobre
assistência social, vista na página
6, o intuito é alertar que o Auxílio
Emergencial disponibilizado pelo
governo federal não é nenhum
favor, e sim um dever do Estado,
tendo em vista que a assistência
social é um dos tripés da
É
possível
contatar
a
Por conta da pandemia de Seguridade Social, assim como a
instituição
no
e-mail Os colaboradores do Projeto coronavírus, o Projeto Legal tem saúde e a previdência.
a t e n d i m e n t o j u r i d i c o @ Legal entenderam que, mais promovido algumas campanhas
projetolegal.org.br ou em do que nunca e em momentos de conscientização, em suas redes Já a campanha sobre os direitos
sua página no facebook www. como esse, é que o trabalho sociais, sobre direitos humanos da criança durante a pandemia
facebook.com/projetolegal, institucional se faz necessário com focos no direito à saúde, à traz recomendações do Comitê
assistência social e das crianças.
da Criança da ONU e de mais 10
por conversa privada.
para
tentar
garantir
a
instituições do mesmo organismo.
integridade física e psicológica No caso dos banners digitais sobre
de crianças e adolescentes.
saúde, o intuito é conscientizar Embora a principal área de
A decisão de continuar atuando
o cidadão sobre os deveres do atuação seja a de proteção
na promoção e defesa dos
Estado, que deve garantir acesso de crianças e adolescentes, o
direitos humanos de crianças e Quando essa crise mundial
universal e gratuito aos serviços Projeto Legal entende que a luta
adolescentes, mesmo durante passar,
os
atendimentos de saúde, conforme estabelecido contra a pandemia é de toda a
a pandemia de coronavírus, voltarão a ser presenciais pela
Constituição
Federal, sociedade e que isso começa com
se deve aos noticiários a ou por telefone. Participam independentemente de gênero, a conscientização e o acesso à
respeito do aumento de casos desse programa advogados e idade, raça, credo, cultura, classe informação sobre direitos e deveres
social ou ideologia política.
garantidos constitucionalmente.
de crimes cometidos contra estagiários de Direito.

Opinião

Projeto Legal: 27 Anos de história pelos direitos humanos
e o ‘possível transformador’
Crédito foto: Diego Francisco - NN Advogados

brasileiro, especialmente quanto
ao redimensionamento dos direitos
humanos infantojuvenis.

Carlos Nicodemos
Fundador e Advogado

A

Organização de Direitos
Humanos Projeto Legal
completa 27 anos de vida
institucional dedicada à luta pelos
direitos humanos das minorias
sociais e dos grupos em situação
de vulnerabilidade, em especial de
crianças e adolescentes, no dia 3
de maio de 2020.
A história do Projeto Legal se
confunde com o processo de
redemocratização
do
Estado

O fortalecimento da democracia e
dos direitos humanos sempre foi
premissas éticas na construção
das ações do Projeto Legal,
tanto no campo das
parcerias governamentais,
especialmente com os
governos
populares,
assim como com as
demais representações da
sociedade civil organizada.
Ao longo desses 27 anos, vários
foram os momentos institucionais,
que permitiram uma incidência em
defesa dos direitos fundamentais.
Estes momentos foram resultados
de uma caminhada marcada
por muitos acertos e equívocos,
naturalmente, que acabaram por
dar o contorno das ações em larga

escala ou mesmo em dimensões
menores, mas, estratégicas.
Desenvolver ações no cenário atual,
contando com voluntários que se
alinham aos ideais da transformação,
sempre na defesa da
democracia e dos
direitos humanos,
é o tom daquilo
que
chamamos
de
‘possível
transformador’.
A Organização de
Direitos
Humanos
Projeto Legal, ao longo
destes 27 anos, vem se recriando e
superando os desafios que lhe são
impostos para seguir em frente,
como um legado de compromisso
social na democracia.
Enfrentar
o
atual
cenário
institucional do Estado brasileiro,
no qual colocam a democracia e

os direitos humanos num status de
relativização, desmonte e descarte,
é um desafio permanente.
A atuação em rede, com
uma incidência na agenda
internacional de direitos humanos
e a judicialização das violações
para fazer funcionar o sistema
de freio e contrapeso do Estado
brasileiro, são as determinantes
estratégicas para seguir em
frente naquilo que denominamos
‘possível transformador’.
O horizonte que se anuncia, entre
pandemias e o surgimento de um
Estado mínimo, com aumento da
miséria, coirmã das violações de
direitos, é bastante preocupante e
ao mesmo tempo provocador, capaz
de nos levar a reeditar sempre a
máxima de que é preciso seguir
lutando e, para tanto, acreditar que a
manifestação organizada é a melhor
forma de evitar o desrespeito.

