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Eleições apontam novo 
rumo ao País, gera a maior 
renovação do Congresso 
desde a redemocratização 
e demanda novas 
estratégias associativas. 

Evento em Belo Horizonte 
reuniu colegas da região 
mais populosa do Brasil 
para troca de experiências 
e debates sobre a  
atuação institucional.

Congresso Nacional das 
Defensoras e Defensores 
Públicos, que acontece 
este ano no Rio de  
Janeiro, já tem data e  
local marcados!

•   PÁGINA 4  •

Em tempos de crise, parceria com deputados estaduais e federais garante mais recursos para 2019.
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Expediente

O trabalho  
que se avizinha

Muito da atuação da ADPERJ em 2018 foi 
pensada a partir dos desafios que certa-
mente chegariam em 2019. Ao longo do 
período eleitoral, conversamos com can-
didatos a cargos no Legislativo e Execu-
tivo. Após os resultados da eleição, junto 
com as Associações fluminenses dos Ma-
gistrados (AMAERJ), Ministério Público 
(AMPERJ) e dos Procuradores (APERJ), 
nos reunimos com o governador eleito 
Wilson Witzel. Este se dispôs ao diálogo 
com as categorias durante sua gestão.

Ainda pensando em 2019, também con-
quistamos emenda de R$13,7 milhões 
que incrementará o orçamento da Defen-
soria Pública. Além disso, conseguimos 
outros R$ 900 mil em emendas federais 
para o projeto de educação em direitos 
da DPRJ e para a compra de um novo 
ônibus para atendimento itinerante. 

Em junho passado, lançamos a Cam-
panha de adesão de novos associados 
“ADPERJ 100% - Unidos para o Forta-
lecimento da Defensoria Pública”. Tudo 
foi pensado para estarmos fortes nesse 
ano que se inicia. Isso porque, dentro do 
discurso em voga de “Estado mínimo”, as 

pautas que prometem se destacar são de 
corte de gastos e de flexibilização dos di-
reitos dos servidores públicos. Mais do 
que nunca, precisaremos estar mobiliza-
dos contra retrocessos.  

A última eleição renovou quase metade 
do Legislativo, tanto estadual quanto 
federal. Vemos nessa mudança, a maior 
desde a redemocratização, uma oportu-
nidade de estabelecer novas parcerias 
no Congresso Nacional e na ALERJ, sen-
sibilizando parlamentares sobre a im-
portância das Defensoras e Defensores 
Públicos para a população. 

Estar do lado dos mais vulneráveis tam-
bém significa lutar contra pautas que os 
atinjam diretamente, como a diminuição 
da maioridade penal, a liberação do por-
te de armas, a criminalização dos movi-
mentos sociais, entre outros projetos de 
lei que devem tramitar ao longo do ano. 
Atuaremos junto à ANADEP na chama-
da “pauta do bem”, produzindo notas 
técnicas, participando de audiências 
públicas e debatendo tais temas com  
os parlamentares. 

Além disso, em maio, em meio a uma 
agenda repleta de eventos, lançaremos 
a Campanha Nacional que terá como 
tema o direito das Mulheres. Em no-
vembro será a vez do XIV Congresso Na-
cional das Defensoras e Defensores Pú-
blicos (CONADEP), que acontecerá no  
Rio de Janeiro, e será uma oportunida-
de única de debatermos novas estraté-
gias de atuação em todo o País. Estamos  
trabalhando para que tudo seja real-
mente inesquecível.

O ano promete! Sigamos juntos e fortes. 

Fraternalmente,
Juliana Bastos Lintz.

“As pautas que prometem 
se destacar são de corte  

de gastos e de 
flexibilização dos direitos 
dos servidores públicos. 

Mais do que nunca, 
precisaremos  

estar mobilizados  
contra retrocessos”
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Eleições

Novo Governador promete gestão de 
diálogo com Entidades de Classe

No dia 1º de janeiro, no plenário da ALERJ, a ADPERJ participou da posse do 
novo governador do estado do Rio de Janeiro Wilson Witzel. Em seu discur-
so, o chefe do Executivo cumprimentou a categoria de Defensoras e Defen-

sores Públicos. “É uma imensa alegria poder citar, neste momento, a Instituição à 
qual pertenci e que muito contribuiu para minha formação jurídica” - falou.

Em novembro de 2018, logo após o resultado da eleição,  
a Presidente da ADPERJ Juliana Lintz e demais representan-
tes do sistema de Justiça se reuniram com o Witzel para uma 
conversa sobre diversos temas de interesse das categorias. 
“Vocês têm o diálogo aberto comigo” - disse na ocasião, tam-
bém afirmando que defenderá a Defensoria Pública nos pró-
ximos quatro anos.

O encontro aconteceu na sede da Associação do Ministério Pú-
blico (AMPERJ) e teve a participação da ADPERJ e das Associa-
ções dos Magistrados (AMAERJ) e dos Procuradores (APERJ).

DPRJ sob nova gestão
No último dia 7 de janeiro, Rodrigo Pa-
checo tomou posse como Defensor Pú-
blico-Geral para o biênio 2019-2020. 
Em novembro de 2018, Pacheco foi o 
mais votado pela categoria com 552 
votos, seguido por Laura Júlia, com 225 
votos, e Eduardo Quintanilha, com 215.

ANADEP elege 
nova diretoria para 
biênio 2019/2021
O Defensor Público do Espíri-
to Santo Pedro Paulo Coelho é o 
próximo presidente da ANADEP 
durante o biênio 2019/2021. A 
eleição da chapa única “ANADEP 
forte: experiência e diálogo para 
garantir direitos” ocorreu em de-
zembro. Dentro da nova Diretoria 
eleita, a Presidente da ADPERJ Ju-
liana Lintz será a Coordenadora 
da Região Sudeste e a Defensora 
Pública Maria Carmen de Sá será 
Diretora de Assuntos Legislati-
vos. A posse dos novos integran-
tes dos Conselhos será no dia 13 
de fevereiro de 2019, em Brasília.

Na sede da AMPERJ: Associações do Sistema de Justiça participam de 
primeira conversa com Wilson Witzel. 

Pedro Paulo Coelho está em seu 2º 
mandato à frente da Associação dos 
Defensores Públicos do Estado do 
Espírito Santo.

De 2015 a 2018, 
Pacheco ocupou 
o cargo de 2º 
Subdefensor 
Público-Geral do 
Estado.

Debate na ADPERJ

Em outubro, a ADPERJ promoveu debate com os candidatos a DPG. O evento, 
que também foi transmitido ao vivo pela internet, lotou a sede associativa. “Fi-
camos contentes em ver um processo eleitoral respeitoso e qualificado, algo 
importantíssimo para o desenvolvimento crítico e democrático da Instituição 
como um todo” - afirmou a Presidente da ADPERJ, Juliana Bastos Lintz.
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No Legislativo

ADPERJ incrementa orçamento da 
Defensoria Pública de 2019

E m dezembro, a Assembleia Legis-
lativa do Rio de Janeiro aprovou o 
orçamento do estado para 2019 

com emenda no valor de R$ 13,7 milhões 
para a Defensoria Pública. A emenda foi 
trabalhada pela ADPERJ junto à Comissão 
de Orçamento da ALERJ. Com o acrésci-
mo, a receita da DPRJ será de cerca de R$ 
760 milhões para esse ano.

De acordo com a Presidente da Associa-
ção, Juliana Lintz, a manutenção do pata-
mar orçamentário coroa o intenso traba-
lho associativo na Casa Legislativa. “Nos 
inúmeros encontros com parlamentares 
divulgamos e disseminamos nossa reali-
dade nesse momento de crise, na qual a 
Defensoria Pública teve significativo au-
mento de sua demanda, o que pressupõe 
recursos compatíveis” – afirmou.

Emendas Federais

Em Brasília, a Associação também 
conseguiu aprovar três emendas fe-
derais que beneficiam a Defensoria 
Pública do Rio. As emendas somam 
R$ 900 mil e são voltadas para a 
ampliação do projeto de educação 
em direitos e a compra de uma 
nova unidade móvel para atendi-
mento itinerante.

A Associação se reuniu com o Presidente 
da Comissão de Orçamento da ALERJ, o 
deputado Gustavo Tutuca, que apoiou as 
emendas de investimento à DPRJ.

Na ALERJ: Defensores Públicos acompanham 
sessão que aprovou PLOA 2019.

A ADPERJ trabalhou com uma cartilha 
contendo dados sobre o trabalho da DPRJ, 
bem como as necessidades financeiras para 
manutenção de serviço digno à população.

Os deputados responsáveis pelas emen-
das foram Chico Alencar (R$ 400 mil), 
Alessandro Molon (R$ 300 mil) e Jean 
Wyllys (R$ 200 mil). As emendas estão 
ligadas ao Programa de Apoio às De-
fensorias Públicas Estaduais, promovi-
do pelo Ministério da Justiça, que, em 
2018, abriu edital para captação de re-
cursos dentro do Legislativo.

Antes de percorrer os gabinetes em Bra-
sília, a ADPERJ procurou a Administra-
ção Superior para saber quais projetos 
necessitavam de incremento. “Busca-
mos programas bem específicos, com 
maior capacidade de implementação 
no futuro” – explica Juliana Lintz. Ain-
da segundo ela, as emendas mostram o 
reconhecimento dos parlamentares ao 
trabalho realizado pelas Defensoras e 
Defensores Públicos. 

O deputado Chico Alencar destinou 
emenda para projeto de educação  
em direitos.

Já o deputado Alessandro Molon propôs 
emenda para compra de novo ônibus de 
atendimento para a DPRJ.

O Defensor Público-Geral, Rodrigo Pa-
checo, parabenizou o trabalho associa-
tivo. “Exalto a atuação da ADPERJ, que 
foi incansável na luta por mais recursos 
para nossa Instituição - falou.
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No Legislativo

Guinada à direita: Panorama 
da próxima legislatura

Conservador nos costumes e li-
beral quanto à economia. Esse 
é o perfil do Congresso Nacional 

eleito sob o efeito da chamada “onda 
bolsonarista”, que não apenas apontou 
o País para a direita como revelou a 
forte rejeição dos brasileiros aos par-
tidos e políticos tradicionais. Prova 
disso foi a renovação de quase metade 
dos assentos na Câmara dos Deputados 
(47%). No caso do Senado a renovação 
foi de 85%. Apenas oito renovaram 
seus mandatos.

“O novo Congresso é o mais conserva-
dor desde a redemocratização e será 
composto por militares, religiosos e 
profissionais neoliberais. Além disso, há 
um grande número de parlamentares 
novos que sequer têm conhecimento 

sobre o funcionamento das instituições”, 
explicou o Jornalista sócio fundador da 
Queiroz Assessoria Parlamentar e Sindi-
cal, Antônio Augusto de Queiroz, em sua 
palestra no Encontro da Região Sudeste. 

Segundo a Presidente da ADPERJ, Julia-
na Lintz, a próxima legislatura tem uma 
forte tendência a aprovar pautas de re-
trocessos de direitos e de cunho puni-
tivista, o que atinge em cheio o público 
alvo da atuação da Defensoria Pública. 
“Projetos que limitam gastos públicos, 
a reforma da previdência, e as pautas 
que flexibilizam direitos da população 
e a estabilidade do funcionalismo che-
garão com tudo” – afirma Juliana, que 
já discute estratégias com a ANADEP 
e demais Associações Estaduais para 
atuar dentro desse novo Legislativo.

Principais 
projetos
Entre as pautas de cunho asso-
ciativo prioritárias das entidades, 
estão: a reforma da previdência, a 
PEC 63/2013 (Adicional por Tem-
po de Serviço), o PL 6726/2016 
(Extrateto) e o PL 116/2017, que 
permite a demissão de servidores 
por insuficiência de desempenho. 
Também serão trabalhadas as 
pautas de cunho jurídico/social 
como a reforma do Código Penal, a 
Lei de Execuções Penais e mudan-
ças nos Estatutos da Criança e do 
Adolescente (ECA) e da Família. 

“São muitas as pautas. No entanto, 
grande parte dos parlamentares é 
novata. A bancada fluminense, por 
exemplo, teve uma renovação na 
ordem dos 65% dos deputados. 
Podemos encarar esse fato como 
uma oportunidade de mostrar o 
trabalho das Defensoras e Defen-
sores em primeira mão, sensibi-
lizando-os, desde o início, sobre 
nossa atuação apartidária e fun-
damental para a população mais 
pobre do nosso estado e do País” 
– afirmou a Presidente. 

Legislativo em números Perfil da nova Assembleia 
Legislativa do Rio
O número de deputados estaduais eleitos com discurso foca-
do na segurança pública ou em valores sociais conservado-
res duplicou na ALERJ. Enquanto na atual legislatura há sete 
parlamentares vindos das polícias civil e militar, na próxima 
serão 12. Dos 70 candidatos recém-eleitos, ao menos 17 de-
putados, 25% da Casa, se dividem entre evangélicos e adep-
tos da chamada “defesa da família tradicional”.

Renovação na Câmara dos 
Deputados. 

PSL foi o partido que mais 

cresceu na Casa, passando de 

uma cadeira para 52. 

47%

85%
Renovação no Senado. 

2/3 do Congresso  

Nacional são de  

direita/extrema direita.
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Atuação estratégica

Encontro do Sudeste debate caminhos  
da Defensoria Pública na região mais 
populosa do País

Nos dias 29 e 30 de novembro, 
aconteceu em Belo Horizonte 
(MG) o Encontro das Defenso-

ras e Defensores Públicos da Região 
Sudeste. O evento promoveu uma opor-
tunidade para se discutir estratégias de 
atuação institucional.

Na palestra de abertura do Encontro, 
o Defensor Público-Geral do Estado do 
Rio de Janeiro André Castro criticou 
a EC 95, que institui o teto dos gastos 
públicos, afirmando que a emenda terá 
efeitos desastrosos às pessoas carentes 
em médio prazo. 

Dentro desse contexto, segundo ele, a 
Defensoria Pública ganha maior res-
ponsabilidade nos próximos anos. “A 
Instituição terá que ser um ator deci-
sivo na formulação e execução de po-
líticas públicas em diversas áreas, seja 
saúde, educação e outros. Teremos que 
ter um olhar coletivo e amplo sobre a re-
alidade” – disse. Por fim, o Defensor res-
saltou a necessidade de se investir em 
pesquisas e em uma política nacional de 
comunicação que evidencie a Institui-
ção na opinião pública.

No segundo dia do Encontro, a tragédia 
de Mariana foi destaque no painel que 
tratou sobre a atuação conjunta de ór-
gãos e instituições em um sistema de 
Justiça inclusivo. Também ocorreu um 
debate sobre os aspectos polêmicos 

Mais de 200 pessoas participaram da abertura oficial do evento.

A Presidente da ADPERJ e a Defensora Pública fluminense, Renata Tavares, conduziram o debate.

da partilha de bens, além da discussão 
sobre o papel da Defensoria Pública no 
chamado “estado pós-democrático”.

Sob o tema “Sistema de Justiça Pe-
nal, branquitude e decolonialidades”, 
a advogada, mediadora e doutoranda  
pela UFRJ, Ana Míria Carinhanha, en-
cerrou a programação do Encontro da 
Região Sudeste. 

A palestrante fez duras críticas à seleti-
vidade do sistema de Justiça, que trata 
dos crimes sob viés do racismo estru-

tural e institucionalizado. Ela exempli-
ficou as consequências da escravidão 
no Brasil citando o crime de vadiagem e 
mendicância. Ao citar esses casos, inda-
gou à plateia por que no País a popula-
ção de rua e carcerária, por exemplo, são 
pessoas negras. “A realidade da popula-
ção negra é extremamente diferente da 
população branca no Brasil. É difícil de 
acreditar que ainda temos que construir 
dados para mostrar esse abismo. Além 
disso, o racismo não é só uma ‘coisa de 
preto’. É um assunto de todos nós.  - falou.

Direitos das Mulheres é o tema  
da Campanha Nacional de 2019

Em Belo Horizonte, a ADPERJ também 
participou da AGE da ANADEP que de-
finiu “Defensoria Pública e os direitos 
das mulheres” como tema da Campa-
nha Nacional de 2019. Com o slogan 
“Em Defesa Delas”, o mote foi proposto 
e defendido pela Comissão Temática 
da Associação Nacional. A Campanha 
será lançada em maio.
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Foco na defesa

Atuação na área criminal é tema de  
debate na sede associativa

No Seminário “Defesa Pública e 
o Tribunal do Júri”, que aconte-
ceu no início de dezembro na 

ADPERJ, Defensores Públicos fluminen-
ses, da União e advogados discutiram os 
desafios da defesa criminal gratuita.

“Estar no Tribunal do Júri é fazer o exer-
cício da retórica todos os dias. É ser um 
encantador de serpentes, com o objeti-
vo de mostrar aos jurados a humanida-
de de quem está ali no banco dos réus” 
– afirmou a Defensora Pública Glauce 
Maués. Na ocasião, ela falou sobre a 
formulação de uma boa teoria do caso, 
dentro de uma defesa proativa, que in-

clui o sistema Cross Examination - quan-
do a defesa inquere diretamente à teste-
munha da acusação.

O Defensor Público Denis Sampaio 
seguiu trazendo a necessidade de se 
produzir prova em prol dos assistidos 
da Instituição. “Temos que pensar que 
quem forma a prova são as partes. A 
defesa também tem que investigar, mes-

Pela presunção de inocência

“A base da sociedade é a dignidade da 
pessoa humana. Ao relativizar a presun-
ção de inocência, o STF nega dignidade 
aos seus jurisdicionados”. Foi com essas 
palavras que o Coordenador de Defesa 
Criminal da DPRJ, Emanuel Queiroz, fi-
nalizou sua fala no ato público contra a 
decisão do STF - de 2016 - que permitiu 
a prisão a partir da segunda instância.

Intitulado “Não há Culpa Enquanto Hou-
ver Dúvida – Em Defesa da Presunção 
de Inocência”, o evento, promovido pela 
DPRJ, reuniu Defensores Públicos, ju-
ristas e sociedade civil, marcando clara 
posição quanto ao tema. “Não se flexi-
biliza uma garantia, ainda mais quando 

se trata de cláusula pétrea. Essa decisão 
do STF foi um retrocesso” – resumiu o 
Diretor 2º Vice-Presidente da ADPERJ, 
André De Felice.

Na ocasião, foram apresentados dados 
das Defensorias Públicas do Rio de Ja-
neiro e de São Paulo que apontam que 
as audiências de custódia também fo-
ram influenciadas pela nova orientação 
do STF. Após a admissão da execução 
da pena privativa de liberdade antes do 
fim definitivo da ação penal, o índice de 
prisões provisórias decretadas durante 
o procedimento subiu, em média, 20% 
e 18% no estado do Rio e na capital de 
São Paulo. 

Debate sobre a 
Lei de Drogas

Em dezembro, na Câmara dos De-
putados, a coordenadora da Comis-
são Temática de Política Criminal 
da ANADEP e representante da 
ADPERJ, Lúcia Helena de Oliveira, 
fez brilhante explanação na audi-
ência pública que debateu a moder-
nização da Lei de Entorpecentes 
(11.343/2006).

Em sua fala, a Defensora mostrou 
dados do DEPEN/MJ que revelam 
que, entre 2006 e 2012, a popula-
ção carcerária cumprindo pena por 
tráfico de drogas no estado do Rio 
aumentou 111% após a implemen-
tação da Lei de Drogas. “Podemos 
perceber que a lei falhou. Temos 
que ter uma política de coragem 
para tentar trilhar um outro cami-
nho” – falou.

mo com menos recursos para perícia” – 
afirmou. Segundo ele, há a possibilidade 
de, em breve, ser formado um núcleo 
investigativo da defesa dentro da Defen-
soria Pública. 

O evento também contou com o lança-
mento da obra coletiva “Tribunal do Júri 
e a Defensoria Pública” e do livro “Entre 
putas, ratos e juízes”, de Tiago Abud.

Defensores Glauce Maués e Denis Sampaio contam o dia dia da defesa no Tribunal do Júri.
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Pílulas ADPERJ

Campanha humanitária apoia 
famílias refugiadas
Ao longo do segundo semestre de 
2018, a ADPERJ arrecadou e entregou 
à Caritas-RJ enxovais de bebês para 20 
grávidas, atendidas pela Cáritas, que 
precisavam urgentemente de doações. 
A maioria delas veio do Congo e da Ve-
nezuela e hoje vive no Rio de Janeiro em 
situação de extrema vulnerabilidade.

A Associação também arrecadou brinque-
dos para o Dia das Crianças Refugiadas e 
dinheiro para a ceia de natal das famílias. 

Os colegas arrecadaram fraldas, produtos 
de higiene para bebês, além de mamadeiras, 
chupetas, jogo de cama/banho e roupinhas.

A Defensora Pública Fátima Bessa, sua filha 
Giuliana Bessa e algumas amigas embalaram 
os brinquedos que recebemos para doação.

Congresso da AIDEF reúne colegas no Chile
Em setembro, a Presidente da ADPERJ e Diretora de Articulação Social da ANADEP, 
Juliana Lintz, esteve em Santiago, no Chile, participando do VIII Congresso da Asso-
ciação Interamericana de Defensorias Públicas (AIDEF). Colegas de diversas partes do 
Brasil e América Latina debateram o tema “40 anos depois da Convenção e da Corte 
Interamericana: uma nova era para os direitos humanos”. 

Aperfeiçoamento da rede de proteção dos vulneráveis em todo o continente americano  
foi tema do evento.

Terapias alternativas na prevenção de doenças
Em agosto passsado, a CAMARJ e a 
ADPERJ promoveram a primeira Sema-
na da Saúde e do Bem-Estar, que ofere-
ceu palestras e aulas, sessões de yoga, 
shiatsu, acupuntura, cromoterapia, aro-
materapia e muito mais. 

“Oferecemos uma pausa na vida de 
nossas associadas e associados para 
reenergizar o corpo e a mente. Na roti-
na atribulada dos colegas isso é, muitas 
vezes, deixado de lado, mas é primor-
dial” - falou a Presidente da ADPERJ 
Juliana Lintz. 

As sessões de terapia integrativa são con-
veniadas da CAMARJ e os associados dela 
têm desconto. Em 2019 teremos mais!

A Defensora Pública Márcia Gomes promoveu um aulão de yoga e uma palestra sobre  
chakras e meditação. 
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E mais eventos

Foi em uma ADPERJ lotada que aconte-
ceu a exibição do poderoso documen-
tário “Auto de Resistência”. A discussão 
girou em torno da truculência policial 
nos territórios urbanos mais pobres 
do estado e teve a participação da di-
retora do filme Natasha Neri e dos 
Defensores Públicos Daniel Lozoya e 
Renata Tavares.

Em agosto

2ª edição do Cine Debate Thais Moya

A Associação promoveu jantar de confraternização com os 
associados da região 4. A visita fez parte do projeto ADPERJ 
no Interior.

Visita a Volta Redonda

A obra “Direito e Sociedade - Reflexões sobre Questões Con-
temporâneas”, com textos escritos por alunos do mestrado 
da Universidade Católica de Petrópolis (UCP), e organizados 
pela colega Alessandra Bentes e o professor Marcelo Chaves 
foi lançada na sede associativa.

Lançamento de livro

As publicações “Vade Mecum da Defen-
soria Pública” e “Princípios Institucio-
nais da Defensoria Pública”, dos colegas 
Diogo Esteves e Franklyn Roger, tam-
bém tiveram noite de autógrafos.

Em setembro

Lançamento de livro

Finalizando 2018, o colega Adolfo Fil-
gueiras Etienne lançou sua publicação 
“Defensoria Pública - Excelência no Aten-
dimento e nas Postulações Judiciais”.

Em dezembro

Lançamento de livro
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Eventos

Comemoração dos aniversários  
de julho a dezembro reúne colegas  
na sede associativa 

Em setembro, comemoramos a 
entrada da primavera com muita 
música, comidinhas e bebidas na 

Festa dos Aniversariantes do 2º Semes-
tre. A ADPERJ também sorteou presen-
tes e passagens aéreas. As fotos da noite 
estão no Flickr e facebook da Associação.
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Festa de Final de Ano reúne associados  
na Mansão Botafogo

A confraternização de fim de ano 
da ADPERJ, que aconteceu no dia 
15/12, teve ares futuristas, mui-

tas cores e neon! Os convidados foram 
recebidos pelo buffet especial de Ecila 
Antunes e a animação ficou por conta 
de Mary Dee, DJ oficial da champanhe-
ria Jazz In, e da banda do cantor Rodrigo 
Santos. Em breve, todas as fotos estarão 
no nosso Flickr, no site da ADPERJ.
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XIV CONADEP

Congresso Nacional das Defensoras  
e Defensores Públicos de 2019 já tem  
data e local!

O XIV CONADEP, maior evento 
institucional da Defensoria Pú-
blica do País, acontecerá no Rio 

de Janeiro, entre os dias 12 e 15 de no-
vembro. O local do Congresso também  
já está fechado. Será no Teatro Riachue-
lo, que fica na Cinelândia, região central 
da cidade. 

As Associações Nacional e do Rio de Ja-
neiro estão trabalhando em conjunto 
para promover o evento que debaterá o 
passado, presente e futuro da Defenso-
ria Pública.

Com aproximadamente 3.500m² de área construída, plateia para 1.000 pessoas e inovações digitais, 
o Teatro Riachuelo está a poucos passos da estação do metrô e do VLT, na Rua do Passeio. 

Teatro 
Riachuelo: 
passado e 
presente 
juntos
Um dos espaços mais tradicionais do 
País, tombado pelo patrimônio histórico, 
o antigo Cine Palácio passou por intenso 
trabalho de restauração e intervenções 
modernas. Hoje é um espaço plural de ex-
pressão de arte e conhecimento. 

Bancas Examinadoras dos Concursos  
de Teses e Práticas Exitosas 
Em novembro, a Comissão de Seleção dos Concursos do CONADEP divulgou os 
nomes das Defensoras e Defensores Públicos que irão compor as bancas julga-
doras das práticas e teses inscritas. Três colegas escolhidos são do estado do Rio. 

Ponto alto dos Congressos, os concursos são ferramentas para o intercâmbio de 
ideias e a troca de informações acerca da atuação dos colegas em todo o País. 
Confira os indicados:

Práticas 
Defensores Públicos Bruno Barcala 

Reis (MG) Lívia Casseres (RJ) e Marina 

Magalhães Lopes (RJ).

Teses 
Defensores Públicos José Augusto 

Garcia de Sousa (RJ), Mariana Py Muniz 

Cappellari (RS) e Mônica de Melo (SP).


