ACADEMIA NORTE-RIO-GRANDENSE DE LETRAS
EM DIA COM A ACADEMIA ANO V Nº 176 DE 28-05-2019
ACONTECEU
Dia 24 de maio 2019

“Literatura e Direito: diálogos possíveis”

Destacamos que o evento foi inscrito no banco nacional de projetos do Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP) e já se encontra como o mais curtido, ocupando o 1º lugar na portal do CNMP,
contando, até o momento, com 235.470 curtidas.

O evento em formato mesa-redonda, acontece em parceria coma a ANRL e o MPRN, por meio da
Assessoria Técnica de Editoração do Ceaf/MPRN, e nessa que foi a 6ª edição, discutiu-se, a partir da obra
literária, indicada pelo acadêmico Lívio Oliveira, "Garotas mortas", da escritora Selva Almada, a temática do
feminicídio, o seu impacto na sociedade , como também foram abordadas formas de reconhecimento dos
sinais de possível situação de risco em que uma mulher se encontre, em decorrência de violência doméstica. A
discussão enfatizou, ainda, a representação da mulher e os lugares por ela ocupados no mundo atual e as
construções históricas a esse respeito.
O evento aconteceu na na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, do Ministério Público do RN. Para a
discussão, compuseram a mesa mestres, doutores, especialistas em Literatura e operadores do Direito.
Destacamos que, por meio da literatura para debater questões do Direito, aguça-se a percepção na busca por
soluções viáveis para problemas concretos.
Para Nouraide Queiroz, a literatura tem um papel fundamental de humanizar o direito. Ela nos oferece
diversas possibilidades para refletir a realidade e nos viabiliza pensar nos vários problemas que chegam ao
Ministério Público. E o tema discutido, adquire ainda mais relevo, no contexto atual em que vivemos, pois o
feminicídio decorre de uma construção cultural bastante arraigada em nossa sociedade desde os primórdios da
criação do homem.

Alguns registros fotográficos da 6ª edição do Literatura e Direito: diálogos possíveis, em parceria frutífera do MPRN e da Academia
Norte-rio-grandense de Letras”.
Acadêmico Lívio Oliveira
Representando a Academia Norte-rio-grandense de Letras

Compuseram a mesa: da direita para a esquerda as promotoras de justiça Dra. Danille Fernandes (atua no
Tribunal do Júri); Dra. Emília Zumba e Dra. Luciana D’Assunção (promotorias da da mulher contra a
violência doméstica); Profa. Dra. Mariana de Sigueira ( pesquisadora da temática na UFRN); Profa.
Doutoranda Nouraide Queiroz (Mestre em Literatura Comparada, e Assessora de Editoração no Centro de
Estudos/MPRN); promotores de justiça Dr. Marcus Aurélio (Coordenador do Centro de Estudos /MPRN);
Procurador Federal Dr Lívio Oliveira (imortal da ANRL); os promotores de justiça do MPRN, Dr Mariano
Lauria e Dr. André Mauro; e o coordenador da Escola da AGU Dr. Rodrigo Passos.

O público estimado foi de cerca de100 pessoas no evento, presencialmente, e 29 no Ambiente virtual de
aprendizagem – por transmissão simultânea.

Banner produzido, exclusivamente, para o evento, pela designer gráfico: Megg Thurnner

Elas: Luciana D’Assunção; Nouraide Queiroz; Emília Zumba; Mariana de Siqueira; e Danielle Fernandes.
Eles: Lívio Oliveira; Rodrigo Passos; André Mauro; Marcus Aurélio: e Mariano Lauria.

OBJETO DO PROJETO
“ O objeto do presente Acordo de Cooperação é a conjugação de esforços
dos partícipes no sentido de promover e difundir conhecimentos, utilizando a
literatura como ferramenta para debater questões do Direito, aguçando a
percepção na busca por soluções viáveis para os problemas afetos à sociedade,
em prol do bem comum”.

GESTORES DO CONVÊNIO
Representando o MPRN: Nouraide Fernandes Rocha (Assessora Técnica de
Editoração, do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funciona ( CEAF)
Representando a ANRL: Acadêmico e Procurador Federal Lívio Oliveira
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