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BIBLIOTECA BENEDITO GOMES FERREIRA 

SERVIÇOS PRESTADOS (empréstimos, renovação/reserva de exemplares, pesquisa, sala de estudos 

e outros) – clique aqui  

 

RECESSO PARA INVENTÁRIO – A Biblioteca Benedito Gomes Ferreira realizará inventário do seu 

patrimônio bibliográfico nos meses de dezembro/2013 e janeiro/2014. Durante este período, prazo 

máximo para a realização dos trabalhos, a Biblioteca estará aberta somente para devolução de livros e 

expedição de quitação (nada consta), não funcionando para nenhum outro serviço. Solicitamos a 

compreensão de todos quanto aos transtornos que esta medida poderá causar e nos comprometemos 

a agilizar ao máximo tal procedimento, com o intuito de voltarmos a prestar serviços da melhor 

qualidade possível aos nossos usuários, razão maior do nosso fazer. 

 

Seção Resenha de Livros e Artigos 

 
Título: DEFENSORIA: FUNDAMENTOS, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
Autor: AMÉLIA SOARES DA ROCHA 
Material: LIVRO 
Gênero: Direito Constitucional/Defensoria Pública 

 

 A Constituição de 1988, por ser uma Constituição que aponta para as novas exigências do 

Direito, mostra-nos o quanto avançamos na criação de um discurso jurídico voltado para uma 

pragmática emancipatória e para os Direitos Humanos Fundamentais. Muitas são as garantias 

processuais, institucionais e materiais de Direitos albergadas pela nossa Constituição, mas 

nenhuma delas se equipara à Defensoria Pública, a primeira entre todas as garantias e o único 

entre todos os órgãos do Estado a quem foi confiada a missão de viabilizar o acesso à Justiça, 

premissa fundamental. Antes de qualquer discussão acerca da Defensoria Pública, importa que 

possamos dirigir a ela um olhar diferenciado. Não se trata de instituição imparcial, assim como o 

Poder Judiciário, ou de órgão de defesa da sociedade ou Estado, tais como o Ministério Público ou 

as Procuradorias dos entes federados. O princípio da Defensoria Pública e as suas linhas de 

atuação, o seu funcionamento institucional, sua estrutura orgânica, quer aquela prevista na 

file://172.28.123.247/srvarq2/DPU%20-%20Categoria%20Especial%202012/Secretaria%20Administrativa/Biblioteca/Projetos%20Biblioteca/Vitrine%20do%20Livro/serviços%20e%20procedimentos.docx
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Constituição Federal de 1988, quer aquela atinente às leis orgânicas estaduais e nacional, estão sistematizados neste livro em linguagem 

bastante acessível e em uma abordagem pioneira. Parte dele é dedicada à prática da Defensoria Pública, na qual se destacam questões 

de concursos estaduais e federais atinentes ao Direito institucional da Defensoria Pública, aplicadas não apenas em provas para ingresso 

na Defensoria Pública, mas também em certames da Magistratura e do Ministério Público. O objetivo do livro é mostrar um dos 

ingredientes da receita constitucional, a Defensoria Pública, buscando contribuir para a afirmação e consolidação da identidade 

institucional, discutindo os meios de crescer sem se perder. Livro-texto para as disciplinas Direitos Humanos, Direito Constitucional e 

Direito Institucional. Leitura complementar para Direito Administrativo. Obra recomendada tanto para o estudante da graduação quanto 

para o profissional do direito investido na Defensoria, na Magistratura, no Ministério Público e na Advocacia que queira conhecer mais 

sobre a prática do acesso à Justiça às pessoas em condição de vulnerabilidade. Indicado também em cursos preparatórios para concursos 

públicos. 

O livro foi publicado em 2013, tem 400 páginas. Amélia Soares é Defensora Pública titular do Núcleo de Direitos Humanos e Ações 
Coletivas e Professora-pesquisadora da Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Também é membro eleita do Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Ceará para o biênio 2012/2014 e membro do Conselho Consultivo da Escola Nacional de Mediação e Conciliação 
- ENAM do MJ/CNJ. 

 

 

Título: JURISPRUDÊNCIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
Organizador: ROBSON DE SOUZA  
Material: LIVRO 
Gênero: Direito 

 

Acabo de receber um mandado judicial determinando a minha atuação obrigatória em um processo. Será que 

há alguma decisão do CSDPU que me ampare caso me recuse a atuar? Onde encontro aquela decisão do 

Conselho Superior que trata da ajuda de custo para remoção a pedido? Estas e outras perguntas, que 

sempre nos envolvem no nosso trabalho diário, podem ser respondidas rapidamente com este ementário de 

Jurisprudência do CSDPU. Trata-se de coletânea dos principais temas, devidamente indexados, desde 2001 

até março de 2010, registrando o que mais interessa ao Defensor Público Federal para o seu trabalho e, 

também, para os seus requerimentos administrativos. Nada mais apropriado para se ter conhecimento das 

decisões do órgão mais prestigiado da estrutura da Defensoria Pública da União. Boa leitura, ou melhor, boa 

pesquisa! 

O livro foi publicado em 2010, tem 148 páginas. Robson de Souza é Defensor Público de Categoria 
Especial, doutor em Direito – Ciências Criminais, pela Universidad del Museo Social Argentino e autor de diversos artigos publicados.  
 

 

Título: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU 
Organizadores: FLAVIA CRISTINA MOURA DE ANDRADE E LUCAS DOS SANTOS PAVIONE 
Material: LIVRO 
Gênero: Direito/Direito Administrativo 

 

Elaborados por especialistas, os volumes da Coleção Carreiras Específicas apresentam as matérias divididas 
em temas e subtemas, com gabaritos e comentários em todos os capítulos. Para cada questão, há ainda uma 
informação extra, chamando a atenção do candidato para aspectos relevantes sobre o tema. Ao final dos 
capítulos, tópicos que farão a diferença na sua preparação: Raio-X, Importante saber, Súmulas e legislação 
pertinentes, Jurisprudência selecionada e Bibliografia recomendada. Esta obra credencia-se a enriquecer não 
só a bibliografia relativa à Defensoria Pública, mas também a biblioteca atinente ao processo coletivo 
brasileiro. 

 
O livro foi publicado em 2013, tem 839 páginas e conta com artigos de diversos Defensores Públicos 
Federais de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, tais como André Bevilacqua Piccolo, André Luiz 
Ferraz, Fernanda Marques Cornélio, entre outros.  
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Seção Novidades 

 

CONSULTA ONLINE DO ACERVO DA BIBLIOTECA  
 

 

Sistema Open Biblio 

 
 

O que é? 
É um link para acesso online ao acervo da biblioteca. 
 
Para quê?  
Para saber se há o livro que você precisa em nossa biblioteca. 
 
Como acesso o link? 
O link está localizado no canto esquerdo do site da intranet - ou clique aqui:  http://intranet.dpu.gov.br/  
 
 Como pode ser feita a pesquisa? 
A busca pode ser realizada por título, autor e assunto. 
 
Se encontrar o livro no acervo, como posso emprestá-lo?  
Solicite o empréstimo pessoalmente, por e-mail ou via telefone.   
 
Qual horário de atendimento e contatos? 
A biblioteca está localizada no segundo andar, do Edifício Sede da Defensoria Pública da União de 
Categoria Especial – SBS – Setor Bancário Sul, quadra 02, Lote 13 – Asa Sul. Atende a outras categorias e 
ao público em geral, das 9h às 18h. E-mail: biblioteca.especial@dpu.gov.br e telefones: (61) 3241-1782 / 
3214-1783. 
 
 
 

http://intranet.dpu.gov.br/
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Seção   

A propósito....o que você está lendo??  

 

 

 Dr. Gustavo Zortea – Defensor Público Federal de Categoria Especial está lendo “o Guia do 
Imperador”, de Marco Aurélio, e nos conta sua impressão:  
 

“O Guia do Imperador” é um livro de meditações, escrito pelo Imperador Marco Aurélio. Frequentemente, é 
mal denominado como obra de autoajuda. Porém, na verdade, cuida-se de livro de filosofia 
moral, mais propriamente de filosofia estoica, que examina a Filosofia como um instrumento 
para o aprimoramento pessoal, reputando-a indissociável da conduta individual.    
Estou encantado com a obra. Esse encantamento decorre não apenas do conteúdo lúcido das 
meditações lançadas no livro, mas do próprio contexto em que a obra foi escrita. O Imperador 
Marco Aurélio esteve por longos anos em campanha militar, dividindo ombros com seus 
comandados. Durante seu império, Roma foi assolada por inundações, fome e invasões militares externas. 
Afirma-se que o império de Marco Aurélio foi um dos mais conturbados da história. Por outro lado, 
curiosamente, as meditações não fazem alusão alguma ao contexto político conturbado de Roma, mas 
deixam transparecer uma equilibrada vida mental acalentada pelo Imperador, imune às dificuldades e 
desafios externos. 
 

 

   Alexandre Schirmbeck, servidor requisitado lotado na DPGU, está lendo  “Geografia de Dona 

Benta", de Monteiro Lobato, e nos conta sua impressão: 

Relembrar a infância é sempre muito gostoso. Assim estou lendo o grande clássico da 
literatura infanto-juvenil brasileira - Monteiro Lobato e seu Sítio do Pica-pau Amarelo 
- coleção que está sendo integralmente relançada pela editora Globo, 21 volumes até 
a presente data. Li recentemente Geografia da Dona Benta, livro lançado 
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originalmente no começo do século XX. Além da diversão propiciada pelas personagens, foi muito 
interessante verificar as mudanças geopolíticas e sociológicas ocorridas nos últimos 100 anos, muito 
presentes nos conceitos e valores da época expressos nas falas de Dona Benta. 
 
 

Seção Você Sabia que? 

Você sabia que há uma biblioteca online multiplataforma que disponibiliza os arquivos educacionais sem a 

necessidade de download?   

A falta de espaço nas residências e em 65% das escolas públicas e privadas do Brasil dificulta a 
implementação de uma biblioteca física, mas isso não é uma barreira para a disseminação do 
conhecimento, segundo o empresário Jonas Suassuna, criador da biblioteca online Nuvem de Livros, que 
disponibiliza mais de 10 mil conteúdos para computadores, tablets e celulares dos cerca de 1 milhão de 
assinantes. O acervo da Nuvem de Livros apresenta material didático, livros selecionados por uma 
curadoria sob o comando do respeitado autor Antônio Torres, audiolivros, vídeos e teleaulas (em parceria 
com a Fundação Roberto Marinho), notícias produzidas em vários países pela Agência Efe, que compõem 
os mais de 10 mil conteúdos que estão disponíveis na internet, em tablets e celulares, e disponibiliza 
conteúdos de ensino profissionalizante e games educacionais. Os usuários da biblioteca online Nuvem de 
Livros podem fazer a busca nos livros por capítulo ou por termo, marcar as páginas e estudar mapas 
interativos.  

Segundo a empresa, o plano era criar uma plataforma de conteúdos protegidos contra a pirataria, que 
pudessem atender à demanda de cerca de 15 milhões de alunos de escolas que não possuem biblioteca e 
de 3 milhões de universitários de cursos à distância que também não têm onde fazer suas pesquisas, além 
de famílias que não contam com espaço para estantes de livros em casa e de indivíduos que queiram 
acessar conteúdos literários de qualidade, produzidos pelas 150 mais importantes e respeitadas editoras 
do mercado brasileiro e mundial. 

"Na biblioteca virtual, você pode conferir a qualidade da informação que seus filhos estão buscando. Hoje, 
em um site de busca, não há segurança alguma sobre a confiabilidade do conteúdo, pois você encontra de 
tudo ali. A Nuvem de Livros traz qualidade, pluralidade, segurança e bom preço", explicou Jonas. A 
assinatura escolar custa cerca de R$ 2,00 mensais por aluno, e os clientes particulares pagam cerca de R$ 
8,00 por mês para ter acesso ilimitado aos conteúdos, em quaisquer plataformas. "Acho que o grande 
charme da Nuvem, além do acervo, é a portabilidade. Você pode ler um livro ou assistir a uma aula em 
qualquer lugar, é uma forma interessante de ter acesso a um conhecimento seguro", disse Jonas. 

A Nuvem de Livros conta com mais de 150 profissionais espalhados 
pelo mundo, entre professores, pedagogos, bibliotecários e curadores 
de conteúdo. Em paralelo, mantém equipe de 80 professores que se 
responsabilizam, nos ambientes escolares, pela capacitação e 
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motivação dos educadores, engajando-os no processo, de modo a permitir que a Nuvem de Livros seja 
utilizada, eficientemente, como ferramenta pedagógica em salas de aula. A Nuvem de Livros já está 
presente também na Argentina, e deve começar a operar em outros países da América Latina e na 
Espanha a partir de setembro. 

    http://www.nuvemdelivros.com.br/ 

 

 

Seção Curiosidades 

 Na Idade Média, os livros eram produzidos por monges copistas que, como o próprio nome indica, 

copiavam os manuscritos página por página. Detalhe curioso: muitos monges copistas eram 

excelentes desenhistas, mas analfabetos. 

 Foi com suas últimas economias que o escritor colombiano Gabriel Garcia Márquez publicou sua 

obra-prima Cem Anos de Solidão. A primeira tiragem de oito mil exemplares se esgotou em 15 dias. 

 

Quem passa pela orla de Copacabana, na 

cidade do Rio de Janeiro, vê uma estátua 

do poeta Carlos Drummond de Andrade. 

Ele está sentado em um banco, com as 

pernas cruzadas, e de óculos - isto é, se 

ninguém os tiver roubado, pois até março 

deste ano, haviam tirado as hastes do 

poeta oito vezes. Drummond está de 

costas para o mar. Ele raramente fica 

sozinho. Tiram foto, sentam, conversam, 

pedem conselhos. Drummond era muito 

ligado aos amigos - talvez não se importe, aliás, até goste das visitas. Mas o poeta não gostava de 

aparecer. Dizia que tudo o que tinha a dizer já estava em sua obra. 

 

 

FIM 

http://www.nuvemdelivros.com.br/

