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Caminhos do Interior chega
a comarcas de Niterói e região

São Gonçalo, Alcântara, Magé, Vila Inhomirim, Guapimirim, Itaboraí,
Niterói e também dois municípios da Baixada foram vistoriados em julho

Porta principal da Defensoria Pública de São Gonçalo está interditada. Em São João de Meriti, não há sala de espera e assistidos aguardam no chão
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Editorial

Caro
Associado,

E nada melhor que poder conversar

com os Colegas sobre nossa nova feição.

A EC/ 80 trouxe para o texto consti-

tucional o que a Lei 132 já havia concluído: a Defensoria Pública é expressão e
instrumento do regime democrático. Ou
seja, ganhamos dimensão constitucio-

nal que nos empodera como Instituição

“Temos o direito
e o dever como
Defensores Públicos
de adotarmos postura
proativa para a defesa
da população”
e nos aproxima ainda mais da socieda-

de. Não estamos mais adstritos a nossos
gabinetes, aguardando as demandas

chegarem para agir. Temos o direito e
o dever como Defensores Públicos de
adotarmos postura proativa para a defesa da população.

Expediente
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Durante uma das visitas do projeto Ca-

minhos do Interior, esse tema foi abordado com alguns deles. Discutimos o papel

dos Núcleos Especializados diante do
acúmulo de trabalho de quem está nos

demais órgãos de atuação. Na ocasião,

debatemos o que motivou a criação des-

ses órgãos, que nada mais são do que instrumento da execução da política institu-

cional que a Defensoria Pública pretende
adotar em determinado momento.

Talvez o que nos falte hoje seja uma

forte e clara política institucional acerca

de temas sensíveis, o que certamente faria esses Núcleos brilharem ainda mais.
Talento dos colegas não falta. Ali, naque-

la tarde, refletimos em conjunto sobre
os rumos de nossa Instituição.

Dias depois, em conversa com outro

Colega, divagamos sobre o alcance da

expressão “acesso à Justiça”. “Justiça

não pode ser entendida apenas como
atividade jurisdicional”, disse-me ele. “A

Defensoria tem que ser promotora de

sa Instituição tem força para influenciar
na elaboração de políticas públicas, se
trabalhar sua atuação extrajudicial de
forma mais firme e consistente.

“Talvez o que nos
falte hoje seja uma
forte e clara política
institucional acerca de
temas sensíveis”
É maravilhoso atestar a qualidade
dos Defensores e constatar como todos
têm a contribuir para a Defensoria que
gostaríamos de ter, mas que hoje parece longe de ser alcançada. Em poucos
meses seremos chamados a escolher o
modelo de Defensoria que desejamos.
Basta olhar para nós mesmos para
percebermos que ela está dentro de
cada Defensor.

acesso à Justiça Social”. E mais uma vez

nos pusemos a refletir sobre como nos-
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Vencimentos

Alerj aprova reajuste para a Categoria
Aumento, entretanto, não repõe toda a inflação do período. Quadro de
apoio da DP também teve vencimentos corrigidos abaixo da expectativa

C

omeçou a vigorar em agosto a primeira parcela referente ao reajuste
de 29,5% concedido aos Defenso-

res Públicos e extensível a aposentados e

pensionistas. O Projeto de Lei 3033/2014,
aprovado pela Alerj no dia 23 de junho

sem emendas, determina que o aumento

seja dividido em 12 parcelas de 2,1776%.
Em virtude do teto constitucional, o au-

mento beneficia principalmente os Defensores em início de carreira.

Maria Carmen conversa com o deputado Bernardo Rossi (PMDB). Ao fundo, o deputado Marcelo Freixo (PSOL)

por todas as perdas inflacionárias desde

essas reivindicações sejam atendidas. “O

a importância da atuação conjunta da

atendidos e não vamos desistir do trata-

O índice de 29,5%, apesar de não re-

o último aumento, foi o mesmo conce-

dido aos Procuradores, corroborando

ADPERJ e da Associação dos Procurado-

res do Estado (APERJ) em prol de melhorias para ambas as Classes.

Apesar de terem sido prometidos pela

Chefia, os pleitos sobre a venda de férias e
licença não foram contemplados. A ADPERJ,
entretanto, continua mobilizada para que

trabalho na Casa Civil e na Alerj vai continu-

ar. Nossos pleitos não foram integralmente
mento igualitário”, diz Maria Carmen de Sá.

Servidores

No dia 27 de junho, a Alerj aprovou o

Projeto 3043/2014, que concede reajuste
de 10% aos servidores do quadro de apoio
administrativo da Defensoria. O aumento

não equipara o salário aos dos servidores

da PGE, pleito dos servidores e que poderia evitar a evasão de funcionários.

Embora o texto original do projeto previs-

se reajuste de 6,5%, uma emenda o elevou
para 10%, estabelecendo um prazo de até

três meses para envio à Assembleia do plano

de cargos e salários da categoria. O projeto

pode ser enviado pelo governador ou Defensor Geral, que, desde a promulgação da
Emenda 80/2014, possui iniciativa de lei.

ANADEP realiza cerimônia em
comemoração pelo seu 30º aniversário

P

ara comemorar seu 30º aniversário, a
ANADEP realizou no dia 5 de agosto
sessão especial na Câmara dos Deputados, em Brasília. Na ocasião foram homenageados os deputados autores do texto da PEC
Defensoria para Todos (atual EC 80/2014),
Alessandro Molon (PT/RJ), André Moura
(PSC/SE) e Mauro Benevides (PMDB/CE),
além de outros parlamentares que tiveram
importância na conquista da Proposta. A Presidente Maria Carmen de Sá participou da
cerimônia, durante a qual foi lançada ainda a
nova identidade visual da ANADEP.
Jornal do Defensor

Foto: ANADEP

Sessão especial na Câmara dos Deputados reuniu Defensores e parlamentares

As Presidentes da ADPERJ, Maria Carmen de Sá, e da ANADEP, Patrícia Kettermann,
entregam homenagem ao deputado Alessandro Molon

3

Inspeções

Caminhos do Interior chega às
comarcas de Niterói e região
Em sua quarta etapa, projeto já percorreu 29 municípios fluminenses

O único elevador da sede da Defensoria em São Gonçalo, no bairro
de Santa Catarina, está interditado há vários meses

E

m julho, o projeto Caminhos do
Interior visitou mais cinco municípios fluminenses e duas regionais que contam com órgãos da Defensoria Pública: São Gonçalo, Alcântara,
Magé, Vila Inhomirim, Guapimirim, Itaboraí e Niterói. Concluída a quarta fase
do projeto, o balanço é de 29 comarcas
vistoriadas.

Em Alcântara, um dos problemas
encontrados pela equipe da ADPERJ
foi a falta de acessibilidade no Núcleo
de Família, no Centro, que funciona no
3º andar de uma galeria comercial e o
único acesso é feito por meio de escada,
prejudicando o atendimento de idosos,
cadeirantes e gestantes. Na sede da De-

Acesso ao Núcleo de Família, em Alcântara, localizado no 3º andar,
é feito somente por escadas

fensoria em São Gonçalo, no bairro de
Santa Catarina, o único elevador estava
sem funcionar, situação que perdura
praticamente desde a inauguração do
prédio; a porta da entrada principal estava quebrada e interditada, há vários
meses, segundo relatos, obrigando os
assistidos a se afunilarem por uma entrada lateral; na garagem subterrânea
não havia espaço suficiente para todos
os carros de Defensores; e havia salas
com um forte odor de esgoto. A limpeza
do prédio também foi apontada como
deficiente pelos Colegas.
Em geral, outros problemas comuns
à maioria das comarcas já visitadas anteriormente pela ADPERJ foram detec-

tados, tais como: número insuficiente
(ou inexistência) de funcionários de

nível superior; falta de estrutura adequada para acomodar assistidos e De-

fensores; grande evasão de estagiários
e funcionários devido à remuneração
incompatível à de outras carreiras do

Judiciário; e falta de segurança própria
para a Defensoria.

Baixada

Ainda em julho, a equipe da ADPERJ

complementou as visitas da Baixada Flu-

minense (realizadas em abril), com as
Comarcas de São João de Meriti e Niló-

polis. Em São João de Meriti, a Associação constatou condições precárias para

Defensores e assistidos nas Varas de Família. Expulsa do Fórum, a DP funciona

em duas lojas comerciais e há total falta

de acessibilidade, pois os gabinetes dos
Defensores funcionam onde seria o estoque das lojas, com escada estreita e teto
baixo. Além disso, há vestígios nas paredes de um curto-circuito na instalação

elétrica de um dos ares-condicionados, e
o lugar sofre com constante falta d’água.

Em Nilópolis, após a visita da Associa-

Vestígio de um curto-circuito na instalação elétrica aguarda reparo na DP em São João de Meriti
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ção, foi inaugurado o novo Fórum com

espaço insuficiente para a DP. A situação
está sendo acompanhada pela ADPERJ.

ADPERJ

Comunicação

Novo site da ADPERJ amplia
serviços para os Associados
Newsletter, Facebook e jornal complementam gama de ferramentas informativas

A

ADPERJ estreou em julho o seu
novo site, com um layout mais
moderno e dinâmico e com novas
possibilidades para os Associados. Entre
as novidades estão as seções Memória
Digital, com fotos de momentos importantes das gestões passadas; Ações, com
a relação de ADIs de interesse dos Defensores; a listagem de Colaboradores de
fácil consulta; e a volta dos Classificados,
que permite aos Associados anunciar a
venda e a troca de bens móveis e imóveis
após um rápido cadastro.
Além do site, a Associação oferece outros canais de comunicação: o ADPERJ
Online, boletim eletrônico enviado periodicamente por e-mail, o JORNAL DO
DEFENSOR, publicação impressa bimestral com notícias, entrevistas e artigos de

interesse dos Defensores, e a página no
Facebook (www.facebook.com/adperj.
rio). Há também o envio de SMS, utilizado eventualmente como forma de mobilizar a presença dos Defensores em eventos importantes para a Categoria.
Em junho, foi realizada uma pesquisa
com Defensores que compareceram à AGE
e à festa dos aniversariantes para saber por
quais meios de comunicação os Associados mais se informavam sobre a ADPERJ. O
resultado apontou o ADPERJ Online como a
publicação de maior atenção.

Imprensa

A Presidente Maria Carmen de Sá tem
se reunido com jornalistas que cobrem
a área jurídica a fim de tornar a Asso-

ciação fonte respeitada e confiável de
matérias sobre Justiça e cidadania. Em
junho, o jornal O Dia publicou artigo da
Presidente sobre as videoconferências.
Leia: http://bit.ly/opiniaoodiaadperj

“Desde que assumimos, temos nos
preocupado em estabelecer uma comunicação ágil e eficiente com o Associado.
No mundo de hoje, em que todos têm
pouco tempo, é imprescindível que a
notícia chegue rápido e que seja a mais
esclarecedora possível. Por isso, estamos investindo em várias plataformas,
visando a abranger todas as gamas de
Associados, desde os mais conectados,
até aqueles que ainda preferem a notícia
impressa. Estamos abertos a sugestões
para cada vez mais dinamizar nossa comunicação”, afirma Maria Carmen.

Defensor Público é palestrante
em conferência da ONU

Encontro realizado na África do Sul tratou do acesso à assistência jurídica

Com mais de 250 participantes, a Conferência abordou a efetivação da Resolução da ONU “Princípios e Diretrizes sobre
Acesso à Assistência Jurídica nos sistemas
de Justiça Criminal”, aprovada em dezembro de 2012 pela Assembleia Geral,
Jornal do Defensor

primeiro documento de âmbito global a
abordar o assunto de forma específica.

Para Castro, a experiência foi única.
“Já havia participado de eventos sobre
acesso à Justiça e Defensoria Pública no
âmbito da OEA e em audiências na Corte e
na Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, mas esse evento foi bem
diferente, pois reuniu representantes de
67 países exclusivamente para tratar de
assistência jurídica gratuita”. Ele acrescenta que o evento apresentou um panorama amplo sobre a assistência jurídica no mundo, em especial nos países
em desenvolvimento.
“Minha exposição dedicou uma
atenção especial ao funcionamento da
Defensoria Pública em alguns estados
(como o Rio e Janeiro) e a luta pela
implantação tardia da DP em outros

Foto: acervo pessoal

O

ex-presidente da AIDEF, ANADEP e ADPERJ André Castro foi
um dos palestrantes na Conferência Internacional sobre o Acesso à Assistência Jurídica em Sistemas de Justiça
Penal, da ONU, realizada de 24 a 26 de
junho, em Joanesburgo (África do Sul).
Atual diretor de Assuntos Internacionais da ANADEP, Castro participou do
painel Financiamento dos sistemas de
assistência jurídica, com representantes
do governo dos EUA e da ONG Open Society, que debateu o custo-benefício dos
modelos adotados pelos países.

André Castro com Noor Bustami, advogada
na Cisjordânia, e Nicola Laino, defensor
público argentino, durante a Conferência

estados da federação, como Paraná,
São Paulo e Santa Catarina, onde a
mobilização da sociedade civil organizada e a luta judicial encabeçada
pela ANADEP cumpriram um papel
decisivo para a superação do modelo
de convênio para contratação de advogados”, explicou.
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Artigo

Reflexões para uma Defensoria
Pública mais democrática

T

Francisco Messias, Defensor Público
da 3ª Vara de Família – Niterói

erminado o prazo para oferecimento de PL à Alerj, em razão da
Lei de Responsabilidade Fiscal,
não foi possível obter a tão propalada
indenização integral pela venda de férias e licenças não gozadas.

Em que pese não podermos desprezar o que se alcançou, três considerações apresentam-se como inafastáveis:
a insuficiência do percentual de aumento obtido diante da inflação; o fato de
que parte dos Colegas não será beneficiada expressivamente, diante do teto
constitucional; e a circunstância de que
a recomposição obtida foi fruto da outorga e sensibilidade unilaterais do governo frente à expectativa geral de parcela do funcionalismo público estadual.
Reconhece-se, na história da Defensoria Pública (DP), a dificuldade em
se alcançar resultados e avanços que
não sejam decorrentes de intensa luta,
fato que reforça a necessidade de uma
revisão crítica e uma reflexão democrática sobre a nossa forma de atuação
político-institucional.

Essas considerações demonstram
que na política de hoje, e não é de agora,
não há mais espaço para “el amigo del
Rey”. Tal pensamento é página virada.
Fotografias, condecorações e afagos se
revelam insuficientes para deflagrar e
concretizar o processo político capaz de
gerar os avanços institucionais.

Por outro lado, uma relação dialogal de
respeito e parceria com o governo torna-se imprescindível. Essa relação deve estar
baseada na convergência da atuação da DP
com as políticas públicas do governo e em
tudo que a Instituição possa colaborar, em
harmonia com os princípios constitucionais que legitimam a sua existência.
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Sabemos, ainda, que em política não há
paternalismo institucional por parte da
classe dirigente. Com essa visão, perdemos algo de ingenuidade e caminhamos
para construir nossa inserção altiva no
quadro político-institucional do hoje chamado Sistema de Justiça, com tratamento
equiparado às demais carreiras jurídicas.
É necessário trabalharmos um processo político de convencimento, respaldado numa exposição coerente de
motivos políticos relevantes e na legitimidade obtida pela nossa credibilidade
social. Daí termos que zelar muito e incansavelmente por ela.

“O que se espera,
inclusive dos candidatos
a Defensor Público
Geral, (...) não é só a
apresentação de um
programa de campanha
com as metas a serem
alcançadas, mas
um plano de ação, a
demonstração de que os
objetivos apontados são
politicamente atingíveis”

É imprescindível a existência de uma
estratégia, de um trabalho conjunto e
ordenado com todas as instâncias envolvidas. Deve-se demonstrar que se
vale o que se pede, do ponto de vista político e social.
A elevação do teto para os Defensores Públicos, em novembro do ano pas-

sado (o chamado teto 100% do STF),
pode ser citada como exemplo de atuação conjunta e convergente, fruto de
uma parceria estabelecida pela ADPERJ
e a Associação dos Procuradores do Estado do Rio de Janeiro (APERJ).

O reconhecimento unânime, pela 14ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça,
do direito da DP de rodar sua folha de
pagamento, em maio deste ano, decorrente do Mandado de Segurança impetrado pela ADPERJ, é outro exemplo de
estratégia vitoriosa, pela escolha do momento e dos fundamentos certos para se
recorrer à via judicial.

Diante de tudo isso, o que se espera,
inclusive dos candidatos a Defensor Público Geral, tendo em vista a eleição que
se aproxima, não é só a apresentação de
um programa de campanha com as metas a serem alcançadas, mas um plano de
ação, a demonstração de que os objetivos
apontados são politicamente atingíveis.
É necessário assumir um compromisso de se instaurar um espaço de
discussão com independência, no qual o
Órgão Classista, o Conselho Superior e
a Chefia Institucional troquem opiniões
e tracem estratégias coordenadas, com
uma atuação política conjunta sobre
temas de interesse da Categoria. Não
basta o consenso, não basta a vontade
da maioria; será necessário o respeito
ao dissenso, às vozes contrárias e a própria verificação periódica do consenso,
para definir o regime democrático e os
rumos da Instituição.
Acredito que os desafios do futuro
nos reivindicam um novo modelo de
atuação política e institucional, que, em
razão de sua importância, merece a reflexão de todos.
ADPERJ

Entrevista | Bruno Dubeux, Presidente da APERJ

ADPERJ e APERJ unidas em prol
do fortalecimento das Categorias

E

mpossado como Presidente da
Associação dos Procuradores
do Novo Estado do Rio de Janeiro em abril deste ano, o Procurador Bruno Dubeux tem sido um aliado da ADPERJ
no trabalho pela conquista de pleitos importantes para ambas as Categorias. Em
entrevista ao JORNAL DO DEFENSOR, ele
afirma que acredita que Procuradores e
Defensores devem seguir dialogando com
representantes do Executivo e do Legislativo a fim de concretizar demandas ainda
almejadas pelas Classes.
Jornal do Defensor - ADPERJ e
APERJ têm unido esforços para a
aprovação de projetos de interesse
em comum, atuando tanto no Executivo quanto no Legislativo. Fale-nos um
pouco sobre essa atuação em conjunto. Qual a importância dessa união?

Bruno Dubeux - Ainda como Diretor
da última gestão da APERJ pude presenciar o estreitamento da relação e a
manutenção de um diálogo sadio com
a ADPERJ, em volta de uma agenda comum e de interesses convergentes. Já
como Presidente da APERJ tenho o prazer de manter uma excelente relação
com os Defensores Públicos do Estado,
especialmente com a Presidente Maria Carmen de Sá. Acredito que as duas
carreiras, ambas funções essenciais à
Justiça, possuem objetivos comuns, especialmente no que se refere aos aspectos remuneratórios e outros benefícios.
Tenho certeza de que a união de esforços das Associações e a manutenção do
diálogo sadio e prospectivo nos auxiliarão para cada vez mais buscar o fortalecimento institucional da PGE e da DPGE.
JD - De que outras formas as duas Associações podem atuar em conjunto?
Jornal do Defensor

Foto: APERJ

Presidente da Associação representativa dos Procuradores
defende manutenção do diálogo com governo e parlamentares

Para o presidente da APERJ, o desafio é manter a carreira unida e motivada

BD - A agenda comum nos oferece
um campo vasto de possíveis atuações.
É preciso que atuemos juntos no diálogo

“A união de esforços
das Associações e a
manutenção do diálogo
sadio e prospectivo
nos auxiliarão para
cada vez mais buscar
o fortalecimento
institucional da PGE e
da DPGE”
com o governador, com a Casa Civil, com
as chefias das instituições, com os secretários de Estado e com os parlamentares.
Penso que o diálogo permanente de ideias
e a mobilização contínua das carreiras são
os únicos caminhos que podem nos levar
às conquistas que tanto almejamos, como
por exemplo, a efetiva autonomia administrativa, orçamentária e financeira, e os
demais benefícios remuneratórios.
JD - Assim como na ADPERJ, a nova
diretoria da APERJ tomou posse este

ano. Que desafios os senhores têm
pela frente durante a gestão?
BD - Os desafios são muitos e o
maior deles é manter a carreira unida,
motivada e pronta para enfrentar os
debates em torno do que efetivamente
queremos. A luta que mais me chama a
atenção, nos dias de hoje, é a luta pela
autonomia, tanto no âmbito federal, que
a DPGE recentemente sagrou-se vitoriosa, como no âmbito estadual. Tenho
certeza de que em breve estaremos festejando a consagração da autonomia de
todas as carreiras essenciais à Justiça,
tal qual recomenda o espírito da Constituição da República.
JD - Que mensagem o senhor deixaria para os Defensores Públicos?

BD - A mensagem é de apoio às lutas e aos desafios que se apresentam,
mas também é o momento de se parabenizar os Defensores Públicos do
Estado pelo brilhante trabalho que desempenham diariamente, assim como
pelas recentes e expressivas vitórias
que conquistaram, como a aprovação
da Emenda 80/2014 no Congresso
Nacional e a sanção da Lei Estadual
3.033/2014. O momento é de trabalho
e de mobilização permanente.
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Com a palavra,
o Defensor
A história a seguir foi narrada por Eduardo Newton, Defensor Público designado para a 1ª Vara Criminal de Nova Iguaçu.
“Antes mesmo de se ouvir o apito final da Copa de
2014, era possível constatar uma incômoda verdade:
‘não vai ter atletismo na cidade do Rio de Janeiro’.
O que um dia abrigou o chamado Estádio de Atletismo Célio de Barros, atualmente, exerce a função de
estacionamento. A pista que recebeu tantos atletas, estrelas ou anônimos, já não mais existe. Restaram tão-somente as arquibancadas, que, a todo instante, ecoam o brado: ‘a Defensoria Pública atuou aqui’.

Nas promessas de intervenções urbanísticas, o Célio
de Barros e o conjunto aquático Júlio Delamare representaram um estorvo que deveria ser descartado. Para
um apaixonado pelas corridas aquilo doía muito. Para
quem viu seu filho, aos três anos, vencer a sua primeira
prova de 50m naquela pista, a ameaça de desmantelamento soava como algo insuportável. Restava buscar os
argumentos jurídicos para tentar manter aquele espaço.

A existência de estudo técnico que, ao tratar da circulação de pessoas, apontava para a desnecessidade da
demolição, o futuro prejuízo econômico causado nos processos de demolição e reconstrução em outro local, o fato
de projetos sociais serem afetados com a perda do espaço
e interrupção das atividades esportivas e recreativas e,
principalmente, a falta de informações sobre o processo
de destombamento foram o caminho adotado pela equipe
do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (NUDEDH).

A prepotência de determinadas autoridades públicas,
que veio acompanhada pela notória incapacidade de lidar
com uma cultura da transparência, impediu que a solução
administrativa fosse exitosa. A Defensoria Pública buscou
o Judiciário e, por meio de duas decisões judiciais, foi
proibida a demolição daquela praça de esportes. Alguns
equipamentos já não mais existiam no momento dos provimentos favoráveis. O impasse jurídico e a luta política fizeram com que o projeto de demolição fosse abandonado
de vez e feita pública promessa de reinauguração.
Superei aquele sentimento inicial de frustração ante
a ameaça de demolição. Com orgulho, meu filho sempre lembra que venceu naquele local. E eu penso comigo: continue com suas brincadeiras, Guilherme, nem
tudo está perdido; o Célio de Barros persiste e, quem
sabe, ainda não nos encontremos lá.”

Quer compartilhar
alguma história?
Envie sua experiência em seu órgão de atuação
para jornaldodefensor@adperj.com.br.
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Curtas

Concurso: prova será dia 25/01
A prova preliminar do XXV Concurso para ingresso na Classe Inicial da Carreira da Defensoria Pública será aplicada no
dia 25 de janeiro de 2015. As inscrições foram prorrogadas até
29 de setembro.

Reivindicações dos Substitutos
A presidente Maria Carmen de Sá, durante o Conselho Superior do dia 27 de junho, leu o ofício nº 29, no qual constam
as principais reivindicações dos Substitutos apontadas durante o II Encontro dos Defensores Substitutos, ocorrido na sede
da ADPERJ no dia 30 de maio.

O ofício solicita recomendação do Conselho Superior para que
a Administração Superior atenda de imediato as reivindicações
que não possuem impacto orçamentário e elabore proposta orçamentária para o próximo exercício para os demais pleitos.
O conteúdo do ofício está disponível em: bit.ly/oficiosubstitutos.

AGE debate PEC
proposta pela Chefia
No dia 6 de junho, foi realizada na ADPERJ Assembleia Geral Extraordinária para tratar da PEC Estadual nº 74/2014,
proposta pela Administração Superior. Os presentes votaram
a favor das alterações à redação no texto propostas pela Associação, apenas com a mudança de 15 para 5 dias no §2°do
art. 180 da Constituição Estadual, e lembraram a necessidade de inclusão de dispositivo da CE/RJ correlato ao art. 93, da
Constituição da República, tendo em vista a promulgação da
Emenda Constitucional 80/2014.

Programe-se
Setembro: próximos eventos
No dia 11 de setembro, a partir das 18h, será realizado um
evento especial, com a entrega do Colar do Mérito da ADPERJ ao
deputado federal Alessandro Molon, a inauguração do quadro da
Ex-presidente Maria Leonor Fragoso Carreira e a festa dos aniversariantes de julho, agosto e setembro.
No dia 18 de setembro, a partir das 15h, acontecerá a Homenagem aos Aposentados nos 60 Anos da Defensoria Pública – Lembrando todos que ajudaram a construir nossa Instituição.

Participe da seção de cartas!
Deseja enviar alguma sugestão, elogio ou crítica
ao JORNAL DO DEFENSOR? Encaminhe sua mensagem para a nossa seção de cartas pelo e-mail:
jornaldodefensor@adperj.com.br.
ADPERJ

