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Eventos no mês de maio celebram 
o Dia da Defensoria Pública
Sessão solene realizada na Câmara dos Deputados, 
no dia 20, homenageia Defensores Públicos
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Defensores Públicos, entre eles a Presidente Maria Carmen de Sá, com o deputado federal Alessandro Molon, propositor da homenagem na Câmara
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EC é oriunda da PEC 04/2014, que foi votada por 
unanimidade e com quebra de interstício no Senado 
Federal. Proposta traz importantes avanços para a 
Defensoria Pública. Na foto, o senador Renan Calheiros com 
as presidentes da ADPEP-PA, ADPEC, ADPERJ e ANADEP

Caminhos 
do Interior

Artigo: Mobilização  
pela PEC

Entrevista com  
Raul Portugal

Congresso Nacional promulga 
Emenda Constitucional 80/2014

•   PÁGINA 5 • •   PÁGINA 6 • •   PÁGINA 7 •
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ADPERJ visita mais oito 
municípios, somando  
19 comarcas cobertas

Diretora Vívian Gonçalves 
analisa a importância  
da união para a aprovação

2º Vice-Presidente da 
ADPERJ relembra fatos nos 60 
anos de Defensoria Pública
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Caro  
Associado,

O mês de maio trouxe bons ventos para 
a Defensoria Pública. No dia 20, obtive-
mos uma grande vitória com a aprovação 
da PEC 04 no Senado. Já promulgada, a 
Emenda Constitucional 80/2014 cons-
titui um marco contra o câncer da falta 
de acesso à Justiça em nosso país. Além 

disso, passamos a ter iniciativa de lei e a 
possibilidade de uma remuneração digna, 
com o parâmetro do art. 93 da CR/88.

Como consolidação política da Defen-
soria Pública em nível local, devemos fazer 
a adequação da Constituição Estadual ao 

diploma federal, reafirmando a possibili-
dade de o Defensor Geral enviar projeto de 
lei que verse sobre a criação de cargos e a 
fixação de nossa política remuneratória.

Com vistas a essa adequação, a ADPERJ 
articulou a apresentação da PEC 73 na 
ALERJ. A PEC 74, cuja redação foi propos-
ta pela Chefia, além do artigo 179 da CE/
RJ, altera artigos que precisavam ser mais 
bem discutidos com a Categoria, o que foi 
feito na AGE que se realizou no dia 6 de 
junho. Ser Defensor é antes de tudo lutar 
pela democracia e isso inclui nossa casa, 
pois uma instituição democrática pressu-
põe que a Classe seja ouvida e possa in-
fluir naquilo que repercutirá para todos. 
A redação aprovada será enviada aos de-
putados para que seja votado o que é con-
senso na Defensoria Pública.

Para completar as conquistas de maio, 
no dia 28, o TJ/RJ reconheceu que a De-
fensoria Pública deve rodar sua folha de 
pagamento, concedendo a ordem no Man-
dado de Segurança impetrado pela ADPERJ. 
Trata-se de mais um tijolo na efetivação de 
nossa autonomia, já assegurada em lei, mas 
ainda pendente de concretização plena.

Junho chegou e seguiremos lutando 
pelas conquistas vencimentais que tan-
to almejamos.

Desde que começaram as negocia-
ções, venho aprendendo que ao não 
trabalharmos melhor nosso orçamento 
nos deixa sem argumento para a alega-

da falta de dinheiro para a concessão 
de nossos pleitos. Mas tenha certeza de 
que a ADPERJ não aceitará menos do 
que merecemos e continuará brigando 
por você, caro Associado, que diuturna-
mente briga por quem procura a Defen-
soria Pública em busca de Justiça. 

Um grande abraço,

Maria Carmen de Sá, 
Presidente

Conquistas 
de outono
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Expediente

“Ser Defensor é antes 
de tudo lutar pela 
democracia e isso 
inclui nossa casa, 

pois uma instituição 
democrática 

pressupõe que a Classe 
seja ouvida”

“Para completar as 
conquistas de maio, 

no dia 28, o TJ/RJ 
reconheceu que a 

Defensoria Pública 
deve rodar sua folha de 

pagamento, concedendo 
a ordem no Mandado de 

Segurança impetrado 
pela ADPERJ”
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O Congresso Nacional promulgou 
no dia 4 de junho a Emenda Cons-
titucional 80/2014, oriunda da 

PEC 04/2014 (aprovada pelo Senado em 
20 de maio). A EC determina que em até 
oito anos União, estados e Distrito Federal 
devem possuir Defensores Públicos em 
todas as unidades jurisdicionais. Outra 
medida inovadora da Proposta é a altera-
ção do Art. 134 da Constituição: o § 4º fixa 
para a Defensoria Pública simetria consti-
tucional com a Magistratura e o Ministé-
rio Público no âmbito da política remune-
ratória. O § 4º cria ainda iniciativa de lei 
ao Defensor Público Geral para criação de 
cargos e fixação da política remuneratória 
de seus membros e quadro de apoio.

No Senado, a PEC Defensoria para Todos 
(votada em dois turnos sem a necessidade 
regimental de cinco sessões de discussão 
entre as votações) obteve no primeiro tur-
no 61 votos a favor e no segundo turno, 59 
votos – não houve voto contra ou absten-
ções. Defensores Públicos de todo o país 
acompanharam a votação em Brasília.

Presidente do Senado, Renan Calhei-
ros (PMDB-AL) destacou a importância 
da aprovação da PEC. “O Senado hoje dá 
mais um passo no reconhecimento da 

No dia 28 de maio, a 14ª Câmara 
Cível do TJ/RJ acatou o pedido 
do Mandado de Segurança im-

petrado pela ADPERJ, reconhecendo o 
direito da Defensoria Pública de rodar 
sua folha de pagamento. A Presidente 
da ADPERJ, Maria Carmen de Sá, e a 

TJ reconhece direito da Defensoria 
Pública de rodar sua folha de pagamento
Advogado da ADPERJ destaca a violação de prerrogativa

Defensores Públicos comemoram ao lado de senadores e dos deputados federais autores da PEC
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importância da Defensoria Pública. O 
Senado valoriza a missão primordial da 
Defensoria Pública brasileira de prestar 
assistência jurídica gratuita e de quali-
dade àqueles que não podem pagar por 
serviços advocatícios. Ao fortalecer a 
independência do Defensor, criamos 
verdadeiramente as condições para que 
o Defensor se torne efetivamente um 
agente da transformação social no Bra-
sil”, afirmou.

Tramitação

A PEC 247/2013, de autoria dos depu-
tados federais Alessandro Molon (PT-RJ), 
Mauro Benevides (PMDB-CE) e André 
Moura (PSC-SE), foi apresentada na Câ-
mara dos Deputados em março de 2013. 

Mas foi votada apenas este ano, em dois 
turnos, em fevereiro e março, quando se-
guiu para o Senado.

Nos últimos meses, ANADEP, ANA-
DEF e demais Associações Estaduais, 
como a ADPERJ, realizaram um intenso 
trabalho de mobilização com deputados 
federais e senadores a fim de garantir a 
aprovação da Proposta nas duas Casas. 

 “Trabalhamos intensamente para a 
aprovação da PEC no Senado e a mobi-
lização de todas as Associações coman-
dadas pela ANADEP resultou na votação 
em tempo recorde. Os DPs do Rio pre-
sentes no dia 20 puderam ver isso de 
perto”, diz a presidente da ADPERJ, Ma-
ria Carmen de Sá. 

Ex-Presidente Leonor Fragoso, além 
de vários Defensores, acompanharam 
o julgamento. 

Na sustentação oral do advogado que 
representa a ADPERJ, Nelson Ribeiro Al-
ves, foi destacada a violação de prerro-
gativa dos Defensores Públicos quando 

Defensoria

Congresso promulga Emenda 
Constitucional 80/2014
Proposta, votada em dois turnos no Senado, não teve voto contrário

o Estado nega que a Instituição gerencie 
sua folha de pessoal, argumento acata-
do pela Câmara, que a todo momento 
reafirmou a autonomia da Instituição. 
A ADPERJ aguarda a publicação do acór-
dão para tomar as providências cabíveis 
à efetivação da sentença mandamental.  
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Mês do Defensor

No mês em que se comemora 
o Dia Nacional da Defensoria 
Pública, celebrado no dia 19 

de maio, a ADPERJ promoveu diversos 
eventos para celebrar a data. A Associa-
ção realizou ainda atividades em prol da 
Campanha Nacional 2014 da ANADEP, 
Defensor Público. Transformando a cau-
sa de um no benefício de todos. 

A primeira atividade foi o encontro 
inter-religioso Defensores Públicos que 
experimentam a fé, no dia 9, com os pa-
lestrantes Ana Flávia Szuchmacher Lo-
pes, Fredderico Bizzotto, Glauce Mendes 
Franco, Luiz Paulo Vieira de Carvalho, 
Paula Ross e Sérgio Fraga, que explica-
ram a importância de suas respectivas 
religiões para o trabalho na Defensoria.

O seminário 60 anos de Defensoria 
Pública – o Desafio da Valorização da De-
fesa, no dia 23, contou com Pedro Car-
riello, Ex-Presidente da ADPERJ; Edu-
ardo Pinheiro, Presidente da ADEP-MG; 
Fabio Bittencourt, Presidente da ADE-
PES; e Rafael Português, Presidente da 
APADEP, que falaram sobre como atuam 
pela valorização da classe em seus esta-
dos. A palestra Direito, Mídia e Crimina-
lização da Defesa abordou a cobertura 
da mídia que muitas vezes prejulga 
acusados e seus respectivos Defenso-
res, além da necessidade do Judiciário 
de não se pautar pela opinião pública. 
Participaram: o juiz Marcelo Semer e os 
professores Ignacio Cano (Uerj), José Ri-
cardo Ferreira Cunha (Uerj) e Sylvia Mo-
retzsohn (UFF). Um coquetel encerrou o 
dia de palestras.

No dia 29, Defensores Públicos e seus 
convidados participaram de confrater-

Dia da Defensoria Pública é celebrado 
com diversos eventos em maio
Defensores são homenageados em sessão solene na Câmara

Defensores acompanhados do propositor da homenagem, o deputado federal Alessandro Molon

Defensor João Helvécio palestra em Mendes Diretoria da ADPERJ reunida na festa no Cais
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nização no restaurante Cais. O II Encon-
tro de Defensores Públicos Substitutos, 
no dia 30, encerrou as comemorações. 

Sessão solene

Iniciativa do deputado Alessandro 
Molon (PT-RJ), no dia 20, a Câmara dos 
Deputados realizou sessão solene em ho-

menagem ao Dia da Defensoria Pública. 
A ADPERJ sorteou dez passagens de ida e 
volta a Brasília com hospedagem para os 
Associados participarem da festividade. 

Campanha ANADEP

Contemplando a Campanha da ANA-
DEP, no dia 20, o Defensor João Hel-
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Após percorrer 11 municípios 
do Norte e da Baixada Flumi-
nense, em março e abril, o pro-

jeto Caminhos do Interior visitou oito 
comarcas do Sul do estado, em maio. 

No dia 6 de maio, a equipe da 
ADPERJ esteve em Itatiaia, Resende 
e Porto Real. No dia 7, em Rio Claro, 
Barra Mansa e Volta Redonda. Já no 
dia 8 foram visitados os Defensores 
de Barra do Piraí e Valença. Em Volta 
Redonda, a Presidente Maria Carmen 
de Sá participou de confraternização.

Caminhos do 
Interior chega ao 
Sul Fluminense
Nessa etapa do projeto  
foram visitados oito 
municípios. Já são 19  
as comarcas cobertas Defensores do Sul Fluminense durante confraternização em Volta Redonda 

com a Presidente Maria Carmen de Sá

Na região, a equipe da Associação 
constatou problemas comuns aos de 
outros locais visitados, como falta de 
pessoal, suprimentos e infraestrutura. 
Em Volta Redonda, por exemplo, pro-
jeto de construção de sede própria, 
cujo terreno está localizado atrás do 
prédio do Ministério Público, não saiu 
do papel. Os Defensores aguardam 
definição para que possam atender 
melhor os assistidos, pois o espaço 
atual não acompanhou o crescimento 
da demanda dos últimos anos.

Na próxima etapa, serão visitadas 
as comarcas das regiões Serrana e 
dos Lagos. O Caminhos do Interior 
tem entre suas metas conhecer a 
realidade de cada região e ajudar a 
encontrar soluções para possíveis 
problemas. A ADPERJ elabora um re-
latório com o panorama de todos os 
locais visitados e o divulgará em bre-
ve. Além disso, com base nas infor-
mações colhidas, foi possível encami-
nhar à ALERJ sugestões de emendas 
à LDO, para melhorar o orçamento da 
Defensoria para 2015. 

Mês do Defensor

Ignacio Cano, José Ricardo Ferreira Cunha, Maria Carmen de Sá, Marcelo Semer e Sylvia Moretzsohn

Cartilhas 

A ADPERJ imprimiu 3 mil car-
tilhas, produzidas pela ANADEP, 
que explicam as frentes de atua-
ção da Defensoria em prol do cida-
dão. Os Associados interessados 
podem entrar em contato pelo 
e-mail <adperj@adperj.com.br> 
ou telefone (21)2220-6022 para 
solicitar exemplares e distribuí-
-los aos assistidos.

vécio Carvalho palestrou, com o apoio 
da ADPERJ, no Senai de Mendes para 
professores, assistentes sociais, peda-
gogos e convidados. Os temas foram 
criança, adolescente, cultura de paz e 
direitos humanos.  
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Em janeiro deste ano, fui designada 
para ocupar a Diretoria de Assun-
tos Legislativos da ADPERJ. No mês 

seguinte (apesar de estar de férias), fui 
para Brasília. A missão era me unir aos di-
retores das outras Associações Estaduais 
e dar continuidade às articulações políti-
cas iniciadas pela ANADEP e pela ADPERJ. 

Até esse dia eu sabia que “João de 
Santo Cristo” não teve muita sorte quan-
do resolveu ir até Brasília “falar com o 
Presidente para ajudar toda essa gente 
que só faz sofrer”. Sabia que, como João, 
eu também estava indo a Brasília para 
lutar pela então PEC 247/2013, que 
da mesma forma pretendia “falar” em 
nome dessa gente que só faz sofrer: os 
destinatários dos serviços da Defenso-
ria Pública. 

Na ANADEP havia Defensores de 
todo o Brasil, entre eles Patrícia Ketter-
mann, a Presidente, e Stéfano Pedroso, 
o Vice. Discutimos a estratégia e sou-
be que deveríamos nos reunir com os 
líderes dos partidos na Câmara para 
pressionar e nossa PEC ser pautada em 
Plenário. Existia uma pressão forte do 
Governo Federal para não pautar. 

Fui com outros colegas das Asso-
ciações para a Câmara. Precisávamos 
convencer os deputados para que pres-
sionassem o Presidente a pautar a PEC 
e explicar por que ela era importante. 
Mais tarde soubemos que a PEC não se-
ria votada naquele dia.

Como um choque de realidade, surge 
minha nova amiga de Brasília: a nuvem. 
Quem me apresentou a ela foi Eduardo 

Cavalieri, presidente da ADEP-MG. Ele 
me explicou que era a nuvem da políti-
ca! “Um político mineiro disse uma vez 
que a política é como uma nuvem, e em 
Brasília venta muito!”, disse. Parecia que 
ia votar a PEC naquele dia, mas bateu 
um vento e mudou tudo, assim como 
uma nuvem muda de lugar.

O final dessa parte da história todos 
conhecem. A PEC 247 foi aprovada em 
primeiro e segundo turno na Câmara 
por unanimidade e depois virou a PEC 
04/2014 no Senado, também recen-

temente aprovada, nos dois turnos e 
com quebra de interstício, e promul-
gada como a Emenda Constitucional 
80/2014, no dia 4 de junho. 

Esse foi o resultado que compensou 
todo o esforço do caminho e ele só foi 
possível graças à união da ANADEP e 
dos Defensores das Associações dos Es-
tados. Vi aquela nuvem e que a ventania 
não afeta uma estrutura sólida, formada 
por esses colegas guerreiros. Esse é um 

trabalho de formiguinha, mas é forte 
porque não é solitário e tem um objetivo 
maior: o amor pela Defensoria Pública.

“Política é como nuvem. Você olha e 
ela está de um jeito. Olha de novo e ela 
já mudou”. Alguns atribuem essa frase 
ao político Magalhães Pinto, enquanto 
outros, a Tancredo Neves. Seja quem 
for o autor, serei sempre grata a quem 
me apresentou à nuvem e acabou com 
minha inocência política.

Tomei um choque de realidade em 
Brasília. Aprendi que muito mais im-
portante do que o resultado é o cami-
nho percorrido. Quando vemos a PEC 
04/2014 promulgada como a Emenda 
Constitucional 80/2014, poucos imagi-
nam quantas pessoas lutaram por ela. 

Procurei citar acima algumas des-
sas pessoas que atuaram de forma 
fundamental para essa PEC ser uma 
realidade, que podemos considerar 
como um dos maiores avanços le-
gislativos para nossa instituição nos 
últimos tempos. Peço desculpa aos 
outros colegas e políticos que direta 
ou indiretamente lutaram e apoiaram 
essa PEC, mas não foram aqui citados.

A nuvem não está só em Brasília. 
Aqui no Rio de Janeiro também venta 
muito, por isso precisamos da união 
de todos. Espero que essa lição de 
Brasília nos ajude na tarefa de forta-
lecimento da Defensoria Pública e do 
Defensor também em nível estadual. 
Precisamos criar nosso abrigo à prova 
de ventos e seguir o nosso caminho. 
Um dia o resultado chega. 

Por Vívian Baptista Gonçalves, Defensora 
Pública da 9ªDP do Sistema Penitenciário

Uma nuvem 
chamada Brasília: 
bons ventos a levem

Artigo

“Quando vemos a PEC 
04/2014 promulgada 

como a Emenda 
Constitucional 

80/2014, poucos 
imaginam quantas 

pessoas lutaram  
por ela”
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No ano em que a Defensoria Pú-
blica do Estado do Rio de Janei-
ro completa 60 anos, o JORNAL 

DO DEFENSOR entrevista o 2º Vice-
-Presidente da ADPERJ, Raul Portugal. 
Defensor que ingressou na Instituição 
em 1962, ele relembra fatos memorá-
veis da Classe e analisa o atual momen-
to pelo qual passam os Defensores.

Jornal do Defensor - Quando o se-
nhor ingressou na carreira? Como era a 
DP naquela época?

Raul Portugal - Ingressei na Defenso-
ria Pública no dia 6 de julho de 1962. Os 
Defensores Públicos na época eram nome-
ados pelo Governador do Estado. Não ha-
via concurso público e pertenciam a uma 
carreira isolada e subordinada à Procura-
doria Geral da Justiça.

JD - Em 2014, a Defensoria Pública do 
Estado do Rio de Janeiro comemora 60 anos. 
Que fatos marcantes o senhor testemunhou?

RP - Inegavelmente a criação da Defenso-
ria Pública Geral do Estado e a edição da Lei 
Complementar nº 6 (dispõe sobre a organi-
zação da Assistência Judiciária do Estado do 
Rio de Janeiro e estabelece o regime jurídico 
de seus membros, entre outras providências).

JD - Quais foram os principais avan-
ços nesses 60 anos?

RP – Sou um Defensor Público do sé-
culo passado. A realização de concursos 
públicos foi um grande avanço. No en-
tanto, precisamos de apoios técnicos in-
dispensáveis à nossa organização. Existe 
a imperiosa necessidade de se criar uma 
estrutura técnico-científica com médicos 
legistas, peritos criminais, engenheiros, 

economistas, assistentes sociais, psicólo-
gos e topógrafos.

JD - Como foi sua experiência como 
Presidente da ADPERJ?

RP - Como Presidente de nossa Asso-
ciação criei a Medalha do Mérito da De-
fensoria Pública para agraciar cidadãos 
que prestam relevantes serviços à Classe. 
Instituí a Medalha de Mérito ao Defensor 
Público que se aposentava. Mantivemos 
um grupo de Defensores Públicos em Bra-
sília quando da discussão da Constituição 
Federal, com enormes inserções na Carta 

Magna. Planejei a criação da Caixa Mútua 
e convidei para organizá-la o ilustre Defen-
sor Walter Faria sob o comando do Presi-
dente Adilson Macabu, que me sucedeu. 
Hoje, a Caixa é a nossa fortíssima e bem 
administrada Cooperativa. 

JD – E como Ouvidor da DP?

RP - Como Ouvidor, verifiquei a neces-
sidade de maior diálogo entre o Defensor 
Público e a Administração Superior. A Ou-

Ex-Presidente da ADPERJ recorda 
momentos históricos da Categoria

A Defensoria Pública do 
Rio de Janeiro sob a ótica 
da experiência

Defensor ingressou na DP em julho de 1962

Raul Portugal, 2º Vice-Presidente da ADPERJEntrevista |

“Não precisamos 
de um estadista 

para chefiar nossa 
Instituição. (...) somos 

todos Defensores 
Públicos irmanados 

pelo mesmo 
ideal de servir os 
desafortunados”

vidoria é o grande laboratório onde nossa 
Instituição pode encontrar caminhos para 
melhor acesso à Justiça. É a voz do assis-
tido batendo à porta para ser ouvido e, 
sobretudo, a Ouvidoria independente da 
Administração é o elemento moderador 
entre a Administração Superior, o Defen-
sor Público e o nosso assistido.

JD - Como o senhor analisa o atual 
momento da DP? Que desafios a Insti-
tuição ainda tem pela frente?

RP - Não precisamos de um estadista 
para chefiar nossa Instituição. Neste an-
gustiante momento que ora atravessamos 
sinto a absoluta falência de nossa chefia. 
Necessitamos, sim, de diálogo franco, 
tratamento fraterno e governo democrá-
tico. O que não podem existir são amigos 
e inimigos do rei, posto que somos todos 
Defensores Públicos irmanados pelo mes-
mo ideal de servir os desafortunados, os 
sedentos de Justiça, os que procuram a 
tranquilidade e a paz em seus lares.

JD - Que mensagem o senhor deixaria 
para a Classe?

RP - Sejam técnicos sem esquecer que 
nossos assistidos precisam de ternura e 
amor, pois talvez sejamos o último elo en-
tre eles e a humanidade.  
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No dia 6 de junho foi realizada na sede da ADPERJ a fes-
ta dos aniversariantes de abril, maio e junho. A temática foi 
a Copa do Mundo. Fique de olho no nosso site para saber as 
datas das próximas comemorações. 

Aniversariantes em clima de Copa

No dia 6 de junho, Defensores Criminais se reuniram na 
sede ADPERJ para tratar da preservação do direito de defesa, 
discutindo formas de resistência ao fim da entrevista prévia 
com os réus e à instalação da videoconferência no estado, en-
tre outros temas. 

Encontro de Defensores Criminais

Curtas

A história a seguir foi narrada por Henrique 
Guelber, Defensor Público atualmente em exercício 
nas Comarcas de Natividade e Porciúncula.

“Em sombrios tempos da História, marcavam-se as 
casas dos indesejados... 

Essa foi a primeira frase utilizada na narrativa fática 
daquela que chamamos de ‘ACP da Pichação’. 

O Município do Rio, no exercício de sua questionável 
política habitacional, valeu-se de uma lata de spray para 
pichar as casas sem números que se situam em ruas sem 
nomes nos morros da cidade. A pichação, que conta com 
aberrante déficit de transparência sobre seus motivos, é 
ato atentatório à dignidade dessas e de quaisquer famí-
lias. É exposição ao ridículo e a invocação de um totali-
tarismo que, quando se pensava adormecido, ressurge. 

Há quem diga que a pichação é necessária para a mar-
cação das casas, assim como há quem cogite que os di-
reitos dos cidadãos não devem morar no alto do morro 
do Pavãozinho. A pretexto de uma reconstrução estética, 
ressoa evidente que noções de cidadania se fazem ruir.

Na ACP não se entrou propriamente no mérito da 
reurbanização. Berrou-se contra a vergonhosa ‘tacha-
ção’ dos moradores mais humildes. Uma política com 
CEP: Casas Exclusivas de Pobres.

O ideal democrático, seja no plano teórico, seja como 
fruto da marcha de grandes revoluções, desmantelou 
o totalitarismo em sua mais grave essência: a subser-
viência indigna do povo. Ocorre que há um ranço que 
perdura seletivamente sobre minorias acanhadas em 
sua miséria e se reveste de uma disfarçada política 
de estado que, no manto de legítimos propósitos, tece 
uma rede de arbitrariedades. Mas aqui não. Não no Rio. 
Aqui é só a marcação de casas sem número, em ruas 
sem nome.

O recurso de apelação interposto pelo Município 
nos autos do processo 0369904-46.2011.8.19.0001 dá 
o tom de que essa visão ainda está bem assentada no 
mundo de pessoas que veem com naturalidade o spray.

Em primeiro grau, julgou-se em parte procedente o 
pedido para que o Município deixasse de pichar e lim-
passe a sujeira que fizera. Não foi mero ‘libelo ideológi-
co’. Uma brisa tímida, mas uma brisa. Em outro giro, no 
ritmo de hoje, imagino que a pichação seja secundária. 
Primeiro terei que torcer, na Copa, para as casas per-
manecerem de pé. Jogo difícil.” 

Com a palavra,
o Defensor

Envie sua experiência em seu órgão de atuação 
para jornaldodefensor@adperj.com.br.

Quer compartilhar 
alguma história?

De 30 de abril a 4 de maio diversos Associados participa-
ram do XXV Encontro Estadual dos Defensores Públicos, no 
Portobello Safári & Resort, em Mangaratiba (RJ). No local, os 
Defensores desfrutaram de variadas opções de lazer e gastro-
nômicas, além de reencontrar os colegas. 

Defensores confraternizam  
em encontro

A Defensora Eufrásia Souza das Virgens, Titular da 1ª DP da Co-
ordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CDEDICA), foi homenageada com a Medalha Pedro Ernesto no dia 
29 de abril. A condecoração foi entregue à Defensora no Plenário 
da Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo vereador Tio Carlos 
(SDD). Na ocasião, a CDEDICA também recebeu moção pelo traba-
lho realizado em prol dos direitos da criança e do adolescente. 

Defensora da CDEDICA 
recebe Medalha Pedro Ernesto
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