A pandemia do século nos desafia a encontrar o caminho da esperança a partir
da fraternidade, da consciência social e da inovação.
Encerramos este ano percebendo a necessidade de ressignificação da nossa
atuação e o quanto buscar assegurar a dignidade, a liberdade e a saúde das pessoas
é celebrar a Defensoria Pública.
Na condição de órgão incumbido da missão de desenvolver pessoas por meio da
educação, a Easjur buscou superar as dificuldades e oferecer novas possibilidades aos
colegas da instituição e à população, especialmente considerando a suspensão logo em
março deste ano de todas as atividades educacionais presenciais então previstas, o que se
estende até o momento.
Agradecemos aos defensores, servidores, estagiários e colaboradores da
instituição, à população do Distrito Federal e às instituições, entidades e empresas
parceiras pela participação, pelo interesse, pela colaboração e, principalmente, por dar
sentido prático ao trabalho desempenhado pela Easjur.
O nosso trabalho também não parou e você nos acompanhou.
O presente ano representa o aprimoramento de novas tecnologias institucionais
e a oportunidades de novas interações que nos permitem buscar a atuação estratégica
junto ao sistema de Justiça e a transformação social.
Representa, ademais, a consolidação do fluxo eletrônico de alimentação coletiva de
documentos jurídicos, a realização inédita de cursos de qualificação institucional
totalmente on-line, um novo paradigma com a reformulação da portaria de gratificação
por encargo de curso e do primeiro edital de seleção de conteudistas com o
desenvolvimento de cartilhas, a publicação do informativo de jurisprudência exclusivo da
DPDF, a implantação do estúdio audiovisual.
Com a necessidade de atenção à transformação digital e de compartilhamento
de dados entre instituições, foi viabilizada cooperação técnica no âmbito do Centro de
Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, que proporcionará à DPDF o acesso
completo e detalhado da atuação defensorial, o que será crucial para a tomada de decisões
na política de qualificação interna e para a adoção de procedimentos e intervenções mais
eficientes, adequadas e preventivas na Justiça. As atividades já começaram.

O Sistema Integrado de Trabalho (SIT) foi de 700 arquivos em abril a 8.000
arquivos no presente momento, tendo cerca de 1.157 colaboradores inscritos e o grande
objetivo institucional é o seu refinamento tendo sido apresentado o mapeamento de todas
as peças jurídicas lá disponíveis.
O Boletim EASJURIS, informativo periódico exclusivo de jurisprudência e
atualização legislativa relacionados à Defensoria, têm as suas edições publicadas em nosso
site.
Buscando evoluir na utilização das ferramentas virtuais para a educação,
foram promovidos os primeiros cursos de qualificação jurídica inteiramente on-line:
Execução Penal na visão da Defensoria Pública e; Prática Defensiva no Tribunal do Júri e
Técnicas de Oratória. Ambos foram gravados e estarão na Easjur Digital.
O Estúdio Audiovisual da DPDF, já instalado e lançado, foi viabilizado junto ao
Ministério Público do Trabalho com o direcionamento de recurso para a instalação de
espaço totalmente equipado e estruturado com isolamento acústico para gravações
audiovisuais, com o propósito de promover a educação em direitos.
Contamos com a publicação tanto da nova portaria de Gratificação por Encargo
de Curso, de nº 58/2020, que passou a prever as atividades de instrutoria, palestra,
tutoria, geração de conteúdo e preceptoria, quanto do primeiro edital de seleção de
defensores para a atividade de conteudista, pela qual estão sendo desenvolvidas cartilhas
informativas.
O Programa de Atendimento Integrado teve o reconhecimento do TJDFT, a partir
da direção desta Easjur, com o Selo de Qualidade da Segunda Vice-Presidência do Tribunal,
especialmente pelo trabalho extrajudicial desenvolvido.
Novas conexões foram feitas e ressaltamos, entre outras, com a rede nacional de
bancos de alimentos, o Mesa Brasil SESC, e com organização brasileira reconhecida
internacionalmente pelo empoderamento de jovens da periferia, a Central Única das
Favelas (CUFA), o que motivou a criação do Programa Vozes da Favela.
Houve a arrecadação e distribuição de mais de 400 kits de materiais escolares para
crianças carentes do DF, pela campanha NATAL ESCOLAR, campanha para arrecadação de
centenas de cestas básicas destinadas a mães solteira e filhos das comunidades do DF, o
primeiro webinário da Comunidade, a 1ª Capacitação das Lideranças Comunitárias
CUFA/DF, e o curso Cidadania, Política e Engajamento Social pelo CUFA EMPREENDA.

Também na perspectiva de política de cooperação, reunindo inúmeras entidades
representativas da mulher, foi realizado o I Café das Mulheres, além do curso de
informática exclusivo para mulheres em parceria com o SENAI.
Um novo site para a evoluir a experiência em educação foi desenvolvido, com
um visual moderno, layout prático, focado na experiência do usuário e com versão mobile,
além de sistema on-line de reserva de espaço.
Também foram realizadas lives/eventos nos canais virtuais da Easjur e da
Defensoria, com temas diversos, entre outros, pacote anticrime, violência doméstica e
familiar, acordo de não persecução penal, sistema penitenciário, justiça criminal,
educação em direitos, direito e literatura, saúde, libras, pessoas com deficiência, setembro
amarelo, execução de alimentos, direito do consumidor, crise urbana, adoção, conselhos
tutelares.
Para janeiro de 2021, já estão previstos: o lançamento da Easjur Digital,
plataforma on-line exclusiva desenvolvida para a qualificação institucional; a
continuidade do Curso de Formação dos(as) novos(as) defensores(as) com diversos eixos
de qualificação; a primeira jornada de qualificação da política de atendimento ao Idoso; a
campanha do app de cidadania e acesso à Justiça, da DPDF e Mesa Brasil SESC.
Longe de expor todas as atividades do ano que finda – o que será formalmente feito
em relatório anual –, nossa intenção apresentando-lhe essa carta é agradecer e renovar a
certeza da capacidade que temos de transformar juntos!
Estamos cientes de que temos muito a melhorar e contamos com você. Desde já,
fica para o ano de 2021, a esperança de que a potência coletiva possa superar a realidade
atual.
Desejamos a todos um Feliz Natal e um Ano Novo de saúde e prosperidade.
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