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Café da manhã com Parlamentares
debate desafios da Defensoria
Encontro realizado coroou o sucesso do trabalho de aproximação
da ADPERJ com a ALERJ, que vem sendo feito desde o ano passado

Presidente da ADPERJ mostra balanço dos problemas enfrentados pela Defensoria Pública fluminense

• PÁGINA 4 •
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ANADEP elege novo presidente
e diretoria para biênio 2015/2017

No dia 23 de março, a chapa “União e Trabalho” foi eleita.

Pela primeira vez, os associados efetivos puderam votar
Presidentes de Associações de todo país e presidente eleito, Joaquim Neto

nas eleições para o Conselho Diretor, inclusive através
da internet, durante a transmissão online da AGO

• PÁGINA 3 •

Caminhos
do Interior

Artigo:
Maioridade Penal

Entrevista com
Presidente do TJRJ

ADPERJ entrega primeiro balanço
do projeto ao Defensor Geral,
André Castro. Em abril começou
a segunda fase do projeto

Defensora Márcia Cristina
Fernandes analisa as causas
da violência e o compromisso
do Estado com os adolescentes

Desembargador Luiz Fernando
Ribeiro aborda os gargalos que
atravancam primeira instância em
todo estado do Rio de Janeiro
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Editorial

Enormes desafios
Caro
Associado,
O Estado do Rio de Janeiro passa
pela pior crise de sua história. Essa é
a avaliação da maioria dos deputados
com quem estamos conversando desde
o início do ano. A atividade econômica
no estado tende a diminuir, na esteira da
diminuição das operações do COMPERJ,
e a arrecadação de royalties e ICMS vão
despencar.

“No momento certo
chamaremos a
Categoria para informar
como avançaremos
rumo a uma Instituição
mais moderna
com profissionais
valorizados e
motivados”
Nesse cenário, os projetos que precisamos ver aprovados esse ano na
ALERJ demandarão enorme articulação
e criatividade de nossa parte. A sensação, quando analisamos a situação or-

Expediente

No momento certo, teremos que tratar dos nossos pleitos e chamaremos a
Categoria para informar em que pé estão as negociações e como avançaremos
rumo a uma Instituição mais moderna e
adequada aos novos tempos, com profissionais valorizados e motivados.
A superação do clima de beligerância
com a Chefia Institucional, que tanto nos
prejudicou por ocasião da aprovação do
nosso último aumento, certamente torna
as coisas mais fáceis, pois uma Instituição partida no Governo e Parlamento já
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entra enfraquecida para a luta. Isso ficou
claro no ano passado, quando podíamos
ter obtido a tão sonhada indenização por
férias e licenças não gozadas, pleito de
quase 10 anos.

“Precisamos que
toda a Categoria
esteja irmanada
e compreenda as
dificuldades do
momento e a enorme
disposição da ADPERJ
de conquistar nosso
espaço de vez”

A construção do Plano Plurianual da
Defensoria Pública vai se encaminhando para a sua fase final, assim como em
breve a minuta de reforma da Lei Complementar 06/77 será discutida com a
Classe. Isso sem falar na LDO e na LOA
para o ano de 2016, em que tentaremos
aprovar um orçamento compatível com
a Instituição. Como todos esses projetos
tratam de mais verba para a DP em um
ano com poucos recursos, sabemos que
não obteremos tudo que pedirmos. Prioridades terão que ser traçadas.
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çamentária da Defensoria Pública em
comparação com as demais carreiras, é
que não aproveitamos os anos de “vaca
gorda” do estado para melhorar nossa
estrutura e obter a equiparação salarial
que tanto almejamos. Agora certamente será mais difícil.
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Mas mais que união entre as instâncias de representação da Defensoria Pública, precisamos que a toda a Categoria
esteja irmanada e compreenda as dificuldades do momento e a enorme disposição da ADPERJ de conquistar nosso
espaço de vez.
O desafio nos moverá rumo a dias
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#ANADEPemMovimento

Novo presidente da ANADEP quer
Defensoria Pública forte e autônoma
Foto: ASCOM/ANADEP

da e presente em todas as unidades jurisdicionais desse país” – falou o presidente
em seu discurso de posse.

Novidades no processo eletivo

Joaquim Neto posa com presidentes de Associações no dia de sua posse

A

Chapa “União e Trabalho”,
única inscrita para concorrer à
direção da Associação Nacional,
tomou posse em Brasília, no dia 31 de
março. Encabeçando a nova Diretoria
da Entidade está o Defensor Público
do Maranhão, Joaquim Neto, que já
estabeleceu a prioridade da ANADEP
para o biênio 2015/2017: alcançar a
autonomia plena da Defensoria Pública.

Segundo o Defensor, os principais objetivos de sua gestão serão: efetivar os avanços da Emenda Constitucional 80/2014;

adaptar a Lei Complementar 80/94 (Lei
Orgânica Nacional); garantir o orçamento
necessário à manutenção e crescimento
da Defensoria Pública, por meio da inserção da Instituição na Lei de Responsabilidade Fiscal; e fortalecer a Escola Nacional
da Defensoria Pública – ENADEP.

“No dia de hoje desembarco com a missão de defender as prerrogativas, direitos
e interesses dos Defensores Públicos de
todo o país, pugnando pelo avanço, independência e prestígio da Defensoria. Vou
lutar por uma Instituição forte, estrutura-

Nessa eleição, cada estado teve direito a
três votos, sendo dois do presidente da Associação filiada e um voto do restante, apurado pela maioria simples dos Defensores
Públicos presentes física ou virtualmente.
Foi a primeira vez que a eleição incluiu associados que votaram pelo site da ANADEP.
A presidente da ADPERJ, Maria Carmen de Sá, que acompanhou a eleição,
ressaltou que a ANADEP tem uma agenda importante para o ano de 2015:

“O nome da chapa é sinônimo da coesão de um grupo em prol de todas as lutas
que a Defensoria ainda terá de enfrentar
esse ano. Entre elas está a efetivação da
Emenda 80, a questão orçamentária, que
envolve a derrubada do veto ao PL 114
e outras pautas relevantes à Defensoria
como a votação da diminuição da maioridade penal”, pontuou Maria Carmen.

ADPERJ promove debate sobre Detração Penal
ceramento desnecessário. Até 2012,
a competência para aplicação da

detração penal era exclusiva do Juízo
da Execução.
Defensor Público Felipe Almeida fala em Mesa Criminal

N

o dia 21 de março, a ADPERJ
promoveu a Mesa sobre “Detração Penal na Sentença Con-

denatória e sua Repercussão na Execu-

ção Penal”, com o Juiz de Direito André
Nicolitt e o Defensor Público Felipe

Almeida. O debate tratou as interpre-

tações da lei 12.736/2012, que inseriu

Jornal do Defensor

o parágrafo 2o no art. 387 do CPP, determinando ao Juiz de Conhecimento
que, na sentença, considere o tempo de
prisão provisória para a fixação do regime de cumprimento de pena.

A legislação tem o propósito de
dar maior celeridade à execução penal, evitando a manutenção do encar-

Na mesa foram debatidas a natureza

jurídica do instituto, sendo sustentada

por Nicolitt a natureza de progressão
cautelar de regime, bem como as condições a serem aferidas pelo Juiz na

aplicação da norma. Outro ponto trazido é que, apesar da lei 12.736 estar em

vigor há três anos, na prática, os Defensores da área criminal encontram

resistência por parte do Judiciário, que
tem o hábito de não aplicá-la.
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Café da manhã com Deputados
debate desafios da Defensoria
Evento consolidou trabalho de aproximação com antigos
Parlamentares e deu as boas vindas aos que tomaram posse esse ano
Foto: Mariana Ramos

possam se debruçar sobre ela e aprová-

-la. Uma vez aprovada, nós esperamos
ter o cumprimento da nossa Constitui-

ção e o repasse dos duodécimos como
ela determina” - falou.

Apoiado pela Deputada Marta Rocha

(PSD), o Deputado Marcelo Freixo (Psol)
afirmou que esse é o momento para re-

tomar a Frente Parlamentar de apoio às
causas da Defensoria. “Vamos trabalhar

essa Frente de forma suprapartidária
e criar uma agenda comum para dialo-

gar com os Deputados. Ela será um ins-

N

o dia 25 de março, a ADPERJ
promoveu um café da manhã
para os Parlamentares da legis-

latura 2015-2019. Graças ao trabalho

da Associação no ano passado, a ALERJ
aprovou R$ 60 milhões em emendas
para a Defensoria Pública. Em 2015,
as causas da Instituição ganharão cor-

po dentro da Assembleia, já que serão

enviados vários projetos de lei pela

Defensoria de interesses da Categoria,
como a adequação da Lei 06/77 à Lei
132/09 e EC 80/2014.

Em sua exposição, a presidente da

contar com o apoio da Assembleia, parceira em todas as nossas conquistas”
- ressaltou.

O Defensor Geral, André Castro, explicou aos Parlamentares que a DPGE
agora se encarrega em dar maior embasamento às causas da Defensoria, o que,
em breve, facilitará o trabalho deles:

“Estamos construindo o Plano Plurianual da Defensoria para os próximos
anos. Com isso, esperamos levar uma
proposta robusta para que os senhores

trumento institucional da coletividade
para poder fazer algumas ações” - falou
o Deputado.

Ao final do café da manhã, a ADPERJ

se colocou à disposição dos Deputados
para ajudar em assuntos que envolvam

a expertise da Defensoria. “Sempre que
tiverem interesse em um tema e precisarem de ajuda técnica ou jurídica,

podem contar conosco. Queremos essa
via de mão dupla, para nos mantermos
próximos do nosso Parlamento e o aju-

darmos em seu trabalho legislativo” –
finalizou a presidente da Associação.

Associação, Maria Carmen de Sá, fez

um comparativo do orçamento da Ins-

tituição com as carreiras congêneres,

mostrou o déficit no quadro de servidores e alguns exemplos de locais de
atendimento absolutamente insalubres para trabalhar.

Segundo Maria Carmen, as dificulda-

des da Defensoria Pública fluminense
não podem ser esquecidas. “Em um ano

de crise, o governo precisa estabelecer

as prioridades e esperamos que o acesso à Justiça seja uma delas. Almejamos
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Deputados se servem em mesa de café da manhã oferecida pela ADPERJ

ADPERJ

Foto: Mariana Ramos

Deputados posam para foto em evento da ADPERJ

ALERJ

Trabalho de formiguinha

De gabinete em gabinete, a Associação retoma trabalho de sensibilização feito em 2014

D

esde o início do ano a diretoria
da ADPERJ visita Deputados
Estaduais de todos os partidos.

“Em um ano de contingenciamentos, o
hipossuficiente é quem mais sente a cri-

se. É certo que, se vai haver um empobrecimento geral da população, o traba-

Geraldo Pudim – PR

Enfermeira Rejane - líder do PCdoB

lho da Defensoria Pública vai aumentar”

– explica a presidente da ADPERJ Maria
Carmen de Sá, em cada encontro. Entre

os principais pleitos da Associação está
a votação do Plano Plurianual para os

anos de 2016-2019, com a inclusão dos
projetos da Defensoria Pública, além

das leis orçamentárias – LDO, a ser vo-

tada em maio e a LOA, no final do ano. A

equiparação do salário dos Defensores
Luiz Paulo – líder do PSDB

Jânio Mendes – PDT

André Lazaroni – líder do PMDB

Bruno Dauaire – PR

com outras carreiras essenciais à Justiça
também é apontada como um problema
que precisa ser resolvido.

Tio Carlos - Solidariedade

Relatório Caminhos do Interior é entregue ao Defensor Geral

A

presidente da ADPERJ, Maria Carmen de Sá, entregou no início de
março ao Defensor Público Geral,
André Castro, o relatório do programa Caminhos do Interior, produzido a partir das
visitas feitas às comarcas de várias regiões
do estado. O documento conta com mais
de 80 páginas e é um raio-x inédito da situação atual da Defensoria fluminense.
De acordo com o balanço, um dos
maiores gargalos da Defensoria, a par
da estrutura física, é a falta de quadro de
apoio nas comarcas, já que, muitas vezes,
Jornal do Defensor

quem trabalha junto aos Defensores são
funcionários cedidos por outros órgãos.

“Através de visitas in loco aos mais varia-

dos órgãos de atuação, é possível perceber
que a falta de funcionários, principalmente

no interior, dificulta muito o trabalho do

Defensor. Apontamos esse problema para
que a atual Chefia melhore a estrutura de

atendimento aos assistidos. Vamos cobrar
resultados” - falou a presidente.

Ao receber o relatório, o Defensor

Geral, André Castro, agradeceu o tra-

balho feito pela ADPERJ. “Ele será uma

ferramenta de gestão, inclusive para

a otimização do nosso Fundo que será
investido na solução desses problemas,
muitos deles emergenciais” -afirmou.

O Projeto Caminhos do Interior con-

tinuará no decorrer de todo este ano

com visitas às regiões que não puderam
ser visitadas no ano passado. No dia 9
de abril, a Associação esteve em Petró-

polis para dialogar com os Defensores
da comarca e adjacências.
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Artigo

Redução da
Maioridade Penal
Márcia Cristina Fernandes,
Defensora Pública Titular da Cededica

S

empre que o país enfrenta ondas
de criminalidade, a mídia, no intuito de reproduzir o que pensa a

opinião pública, busca eleger um culpa-

do. O bode expiatório da vez é o adoles-

cente, visto como o grande responsável
de toda violência praticada no país. His-

toricamente, contudo, os adolescentes

são muito mais vítimas do que autores
de crimes (vide Dossiê Criança & Adolescente de 2012 – Instituto de Segurança Pública).

A questão, então, cinge-se à visibili-

dade e repercussão na mídia de alguns

atos infracionais, deflagrando verda-

“A população segue
cegamente, aceitando
os clichês e opiniões
de uma imprensa
reprodutora de uma
vontade social que
não quer ter perto
dela a falência do
seu igual, do feio, do
desagradável”
deira campanha a favor da redução da

maioridade penal, que a população segue cegamente, aceitando os clichês e

opiniões de uma imprensa reproduto-

ra de uma vontade social que não quer
ter perto dela a falência do seu igual,

do feio, do desagradável, sendo muito
mais fácil a solução rápida pela exclu-

são. Falta sensatez para a solução de um
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problema que exige questionamento e

aprofundamento sobre o modelo de sociedade que desejamos construir.

Além de tudo isso, o adolescente,

seja ele infrator ou não, apavora qual-

quer um pela potencial capacidade de
questionamento e rebeldia e principal-

mente pela insubordinação diante de
códigos e regras. Mas uma sociedade

que tem seus adolescentes pacíficos
está adormecida e sem poder de transformação. A capacidade transgressora

da juventude significa a capacidade de
questionamento, mudança e transfor-

mação. Não se pode desejar o silêncio
dos jovens.

A questão da marginalidade juvenil

tem diversos fatores: má gestão de pro-

gramas sociais e educacionais, escassez
de ações que visem o planejamento fa-

miliar, pouca oferta de lazer nas áreas
mais carentes, bem como a falta de ur-

banização, entre outros. A proposta de

redução da maioridade penal não visa a
resolver nenhum deles.

sões para adultos, em seu pior modelo.

Ou seja, não adianta endurecer as leis se
o próprio Estado não as cumpre.

“A redução da
maioridade significará
lavar as mãos de
toda a sociedade
brasileira de qualquer
compromisso com
nossos adolescentes.
É como o pai que
frente a uma pergunta
embaraçosa de um
filho o silencia ou o
coloca de castigo no
lugar de enfrentar a
pergunta”
A tão desejada redução da violência

O primeiro passo para enfrentar a

só virá através de políticas e ações de na-

responsabilizado. A partir dos 12 anos

indivíduo em cidadão, pois encarcerar a

questão da delinquência juvenil é afastar o mito de que o adolescente não é

qualquer menino ou menina que trans-

grida a lei penal pode perder sua liber-

dade. Essa responsabilização se faz por
meio de um processo e da execução

das medidas socioeducativas previstas
pelo ECA. Não haverá espaço aqui para
expor sobre as mazelas do sistema so-

cioeducativo, porém é de conhecimento
comum que as unidades, principalmen-

te de internação, não oferecem ao adolescente um ambiente de aprendizado
e sim, reproduzem a atmosfera das pri-

tureza sociais. A educação é fundamen-

tal nesse processo de transformação do

adolescência é tirar de vez a chance de
transformação desse indivíduo em um
cidadão consciente do protagonismo de

sua vida, com consciência de seus direitos e deveres. A redução da maioridade
significará lavar as mãos de toda a sociedade brasileira de qualquer compromis-

so com nossos adolescentes. É como o
pai que frente a uma pergunta embara-

çosa de um filho o silencia ou o coloca de
castigo no lugar de enfrentar a pergunta.

ADPERJ

Entrevista | Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho

Um Desembargador
e muitos desafios pela frente...
Presidente do TJRJ usa de sua experiência dentro da Defensoria Pública
para traçar metas voltadas para as primeiras instâncias do Estado

E

mpossado em janeiro deste ano,
o novo Presidente do Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro, para

o biênio 2015/2016, Luiz Fernando
Ribeiro de Carvalho, construiu a base
de seu pensamento jurídico dentro da

Defensoria Pública, ainda nos anos de

1970. Magistrado há 32 anos, dos quais

15 como Desembargador, ele defende
métodos extrajudiciais para diminuir
os gargalos que atravancam a justiça do

Estado. Nesta entrevista ao Jornal do
Defensor, ele fala dos desafios do TJ RJ
em tempos de cortes orçamentários.

Jornal do Defensor - Quais os

maiores desafios enfrentados pelo
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro?
Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho
– O maior gargalo da Justiça em todo país
está na primeira instância, que é a gran-

de vitrine do Judiciário. Além da defasagem de estrutura e pessoal, temos processos em demasia dentro do sistema.
Para se ter uma ideia, em 1988, quando
foi promulgada a Constituição Cidadã,

havia ingressado no sistema judicial 350

mil novos processos. Decorridos 27 anos,
o total de ações hoje é de 100 milhões de

processos, dos quais 10% só no Rio de

Janeiro. Por isso, a Justiça hoje oferece
um atendimento deficiente que deixa o

cidadão frustrado. É esse quadro que estamos tentando reverter.

JD – E como fazer isso com tantos

cortes no orçamento?
LFR – Não estamos alheios às dificul-

dades do Estado. Mas também não podemos cruzar os braços porque a situação

orçamentária está difícil. Então, temos

que usar de meios mais criativos como

as mediações, as conciliações e a arbitra-

Jornal do Defensor

gens. Um processo resolvido pela mediação é um processo que deixa de entrar
no sistema judicial. Lógico que também
vamos continuar lutando por um orçamento melhor e economizando, sempre
que possível, para investir no essencial.
JD – Sua experiência dentro da Defensoria foi importante para sua carreira no Judiciário?

LFR - Eu posso dizer que a Defensoria Pública é um grande laboratório e
uma grande escola para qualquer carreira jurídica, inclusive dentro da própria Defensoria. Fui Defensor de 1970 a
1982 e nessa época, ela não tinha essa
estrutura que felizmente tem hoje: uma
Instituição bem equipada e com uma
carreira que corresponde a isso. Naquele tempo, ela pertencia à Procuradoria
Geral da Justiça e, em um segundo momento, à Secretaria de Justiça do Estado.
Éramos desprovidos de tudo. Chegava a

“Aprendi na
Defensoria que
Justiça não é um bem
supérfluo e carrego
esse valor comigo”

ser irônico porque era uma estrutura
carente defendendo os carentes. Trabalhávamos heroicamente para proteger
os desvalidos e não permitir que os direitos deles fossem pisoteados. Aprendi
na Defensoria que Justiça não é um bem
supérfluo e carrego esse valor comigo.
JD - O Senhor já disse que vai trabalhar
em parceria com todas as entidades jurídicas. A Defensoria é uma prioridade?

Para Luis Fernando de Carvalho, os Tribunais
precisam de estrutura para não frustrar o
cidadão que entra na Justiça.

LFR - Sem dúvida. Até pela minha
origem, mas também por uma compreensão do papel fundamental da Defensoria. Eu posso dizer que um Juiz é mais
Juiz quando tem um Defensor dedicado
trabalhando ao lado dele. Infelizmente
vivemos em um país com grande parte
de sua população carente, o que torna
imprescindível a garantia do trabalho da
Defensoria. Mesmo em meio às dificuldades, o Tribunal de Justiça vai capitanear
uma articulação, não apenas com as Defensorias, mas também com o Ministério
Público, a OAB e as Procuradorias.
JD - O que o Senhor acha das metas
de produtividade estabelecidas pelo
Judiciário? Como se conjuga essas estatísticas com o bem real à população?

LFR - Considero que essas metas
muitas vezes partem de uma noção fantasiosa da realidade. Se existisse uma
estrutura real, em condições ideais de
trabalho, essas metas seriam factíveis.
Vamos trabalhar com seriedade para
dar essa estrutura ao Tribunal, pois é ela
que vai de fato acolher o cidadão. Temos
que acabar com aquela noção de “Justiça
mistério” e torná-la transparente.
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Com a palavra,
o Defensor

Curtas

Relatório de Vulnerabilidade
é lançado em Porto Alegre

No dia 25 de janeiro, a 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a soltura
de um preso por não ter sido apresentado ao juiz no
prazo de 24h. O Defensor Público Eduardo Newton,
responsável pelo pedido de Habeas Corpus do réu, fala
a seguir sobre o Leading Case conseguido pela DP/RJ.
“De acordo com o senso comum, somente um profissional sem escrúpulos ou limites éticos ficaria ao lado
da demoníaca figura da sociedade: o criminoso. Na dita
pós-modernidade, tudo deve ser feito imediatamente,
uma imagem já seria suficiente para a formação de um
juízo condenatório. Se “tempo é dinheiro”, a partir de
uma lógica mercantil, o debate em contraditório adquire, assim, uma carga de total desnecessidade.
No entanto, toda essa dinâmica mercadológica, não
encontra amparo no texto que traduz os projetos político e de sociedade que devem ser construídos a partir
do dia 05 de Outubro de 1988.

No que se refere à efetivação das audiências de custódia, que têm como fito romper com a tradição de emprego
de violência pelas forças policiais – tanto que constam de
recomendação no relatório final da Comissão Nacional da
Verdade – e, também, com a lógica subversiva e inconstitucional que esvazia o estado de inocência, o que torna a
prisão processual uma regra, quando deveria ser medida
excepcional no sistema prisional brasileiro.

A concessão da medida liminar em habeas corpus,
posteriormente ratificada pela 6ª Câmara Criminal, constituiu um importante precedente na luta pela efetivação
de um ato judicial que já se encontra previsto no ordenamento pátrio (artigo 7º, 5, Pacto de San José da Costa Rica
e artigo 9º, 3, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos). A não-realização da audiência de custódia deverá
implicar nulidade da prisão e, segundo preceito constitucional, toda prisão ilícita deverá ser relaxada.
Alguns pontos ainda merecem ser debatidos. Quem
levará o preso para a autoridade judicial (SEAP ou Polícia Civil)? Se solto na audiência, o chamado “sarqueamento” será efetuado nas dependências forenses? Serão realizadas audiências de custódia nos plantões de
finais de semana?

Esses questionamentos precisam ser examinados detidamente; porém, não se pode ignorar que a Defensoria
Pública do Estado do Rio de Janeiro conseguiu dar um
importante passo na efetivação desse direito. Mesmo
diante de todas as resistências, o momento é de perseverar na luta. Com a união de esforços, poderemos, em
breve e sem qualquer nostalgia, lembrar de uma prática
passada que ignorava a audiência de custódia.”

Quer compartilhar
alguma história?

Envie sua experiência em seu órgão de atuação
para jornaldodefensor@adperj.com.br.
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No dia 5 de março foi lançado o I Relatório Nacional de
Atuações em prol das Pessoas e/ou em Condição de Vulnerabilidade. A obra foi construída a partir de práticas vivenciadas por Defensores Públicos em todo o país e teve a coordenação das Defensoras Públicas do Rio de Janeiro Patrícia
Magno e Glauce Franco. O livro tem 127 páginas e é dividido
em duas partes: “Lineamentos Preliminares e Subsídios para
Reflexão” e “Relato das Experiências”. Ao todo são 12 capítulos. A publicação, que está disponibilizado no site da ANADEP, também marca a passagem dos 30 anos da Associação
Nacional, comemorados em julho de 2014.

PPA: Comissões debatem
diretrizes da Defensoria

“Uma postura mais proativa” foi a frase que resumiu o discurso dos representantes das Comissões Setoriais que apresentaram os Programas elaborados para o Plano Plurianual
para o período de 2016 a 2019, no dia 06/03. Dentro dessa
proposta ampla está a capacitação dos Defensores, melhoria
da gestão e aproximação da população mais carente. Os relatórios preliminares do PPA estão abertos para consulta em um
site disponibilizado pela DPGE. Após aprovação do Executivo,
o documento deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa
até 30 de setembro, e servirá de base para a votação do orçamento da Defensoria para os próximos quatro anos.
Entre no site: www. consultas.governoeletronico.gov.br

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

