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De braços
abertos
No dia 19 de maio,
símbolo do Brasil se
veste de verde em
nossa homenagem

Foto: Erick Magalhães

Frente Parlamentar

Complexo do Alemão

Festa do Defensor

Defensoria ganha
reforço na luta pela
sua autonomia

ANADEP, ADPERJ e
Defensoria Pública unem
esforços na comunidade

Sorteio presenteou
cinco aniversariantes
de janeiro a maio

• PÁG I NA 4 •

• PÁGINA 5 •

• PÁGINA 6 •

Editorial

Maio verde
Caro
Associado,
Esta edição do Jornal do Defensor
traz a cobertura dos vários eventos que
realizamos durante o mês da Defensoria
Pública.
E não foram poucos. Desde o momento de reflexão trazido pelo Encontro Inter-religioso, passando pelo relançamento da Frente Parlamentar de

“Irmanados pela união
da ANADEP, ADPERJ
e DPGE, fomos de
peito aberto atender
os moradores do
Complexo do Alemão,
tão marcados pelo
abandono e por várias
formas de violência”

apoio à nossa Instituição, o lançamento
do II Relatório de Atuações Coletivas e
a Roda de Conversa sobre violência institucional contra a mulher, várias foram
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as oportunidades para reafirmarmos
nossa vocação durante o mês de maio.
O Cristo Redentor, iluminado de verde,
testemunhou nossa alegria diante de
tantas realizações.
Terminamos maio com uma festa de
confraternização que reuniu vários colegas que não se viam há tempos. Afinal,
festejar é sempre preciso, depois de tanto trabalho, tantas batalhas diárias, tantas lutas por acesso à Justiça.
Mas o ponto alto de todas as comemorações foi algo inédito em nosso estado: pela primeira vez, a Campanha
Institucional da Associação Nacional
dos Defensores Públicos foi lançada
aqui no Rio de Janeiro.

Irmanados pela união da ANADEP,
ADPERJ e DPGE, fomos de peito aberto atender os moradores do Complexo
do Alemão, tão marcados pelo abandono e por várias formas de violência.
Somar forças por nossos assistidos é
algo que nos enche de alegria e deve
ser sempre o norte de quem está no
comando das instituições.
Naquele sábado em que estivemos
junto com a população, mais do que
prestar um serviço, aprendemos com o
sofrimento daquelas pessoas que lutam
por moradia, inserção no mercado de
trabalho, atendimento básico de saúde –
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que, enfim, lutam por cidadania – a sermos mais proativos como profissionais,
buscando os destinatários do nosso
atendimento sem aguardar em nossos
gabinetes o problema chegar até nós.

“Junto com a população
aprendemos a ser
mais proativos como
profissionais, buscando
os destinatários do
nosso atendimento sem
aguardar em nossos
gabinetes o problema
chegar até nós”
Naquela manhã ensolarada, aprendemos a ser um pouco mais Defensores
Públicos.
Que venham muitos outros maios,
com a cor da esperança que marca nossa querida Instituição!
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Um grande abraço a todos.
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II Relatório Nacional de Atuações
Coletivas foi lançado no dia do Defensor

A

tuação proativa é destaque do II
Relatório Nacional de Atuações
Coletivas da Defensoria Pública.
Organizado pela Defensora Adriana
Britto, a obra elegeu 50 iniciativas
exitosas de 15 estados brasileiros.

Segundo Adriana, os casos de maior
sucesso foram resultado do protagonismo direto da Defensoria Pública. “Há
aquelas demandas que só aparecem
porque o Defensor está acompanhando as políticas públicas, a mídia, internet, e atenta aos movimentos sociais”
- explicou.
A Coordenadora do Nudecon, Patrícia Cardoso, deu exemplos reais em
que esse feeling foi imprescindível para
a atuação de seu Núcleo. “Uma chama-

Casos exitosos estão em e-book disponível no site da ANADEP

da na TV contou que havia ocorrido
um choque entre trens da Supervia em
Mesquita. Acionei os Colegas e fomos os
primeiros a chegar no local” – contou a
Defensora.
Já o atual Coordenador do NEAPI, Daniel Lozoya, contou sobre o caso da ação
civil pública contra a revista vexatória
em presídios do estado. Segundo ele,

uma das ações da Defensoria foi chamar
a atenção da opinião pública.

“Enquanto o Estado chama de revista íntima, nós chamamos de vexatória
e mostramos provas empíricas de que
drogas e objetos entram nas prisões por
outras vias e não há motivos para submeter os familiares dos presos à tamanha humilhação” – relatou Lozoya.

Violência institucional contra mulheres
é tema de roda de conversa na ADPERJ

“O

preconceito de gênero está inserido no Estado” –
afirmou a coordenadora do
Nudem, Arlanza Maria Rodrigues, na roda de conversa sobre violência institucional contra a mulher organizada por
ela, no último dia 21. O debate, o primeiro
de muitos, quer projetar a discussão para
todos os órgãos da Defensoria Pública.

“Falta o reconhecimento do que é a

violência contra a mulher, o que faz com

carceradas, a situação é ainda pior: elas

cou a Defensora.

que a presa é uma ameaça, mesmo em

que as instituições naturalizem e reproduzam o preconceito de gênero” – expli-

Um dos temas mais debatidos foi a

violência obstétrica a que são submeti-

das mulheres na hora do parto. Desde
o discurso médico que as
amedronta forçando-as a

realizar cesarianas desne-

cessárias, ao preconceito
com mães jovens e pobres
que dão à luz em hospitais
públicos.

“Estima-se

que

para cada quatro mulheres

grávidas, uma sofrerá algum
Projeto do Nudem prevê ampliação da política de gênero
dentro da DPGE

Jornal do Defensor

No caso das mulheres grávidas en-

tipo de violência obstétrica

no país” - contou a psicóloga
e doula, Gabriela Prado.

são obrigadas a dar a luz algemadas na
cama. “É um absurdo o Estado alegar

trabalho de parto” – contou a coordenadoria do CDEDICA, Daniela Calandra.

Para a coordenadora do Núcleo con-

tra a Desigualdade Racial, Lívia Miranda

Müller Drumond, o debate da violência

contra a mulher também passa pelo

corte racial. “Essa mulher que está encarcerada, no sistema socioeducativo e
que está no hospital público é a mulher
negra” – falou. Para a Defensora, as mulheres negras e pobres não causam em-

patia nos membros da Justiça. “Elas são
vistas como objetos e não como sujeitos
de direito” – afirmou.
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Homenagem inédita
Cartão postal do país celebrou Defensoria
Pública com iluminação especial

I

luminado de verde, o Cristo Redentor chamou atenção para o papel da Defensoria Pública e encheu de orgulho os Defensores de todo país. A coloração especial veio de uma parceria entre a Arquidiocese do Rio de Janeiro, a
ADPERJ, a ANADEP e a Defensoria Pública do Estado.

Foto: Erick Magalhães

Para o reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar Raposo, a homenagem foi também uma forma de lembrar a sociedade que todo indivíduo
tem direito a atendimento e acompanhamento judicial gratuito quando necessitar. “Contar com a Defensoria pode fazer toda a diferença para a vida de
muitas pessoas” - afirmou.

VOCÊ SABIA?
O Dia Nacional da Defensoria Pública é comemorado em 19 de maio por homenagem a Santo Ivo, advogado, juiz e
sacerdote francês, que ficou famoso por seu conhecimento em Direito e por estar sempre ao lado dos mais pobres.

Nova Frente Parlamentar reforça
luta da Defensoria dentro da ALERJ

P

arlamentares e Defensores se
reuniram na Assembleia Legislativa, no dia 20 de maio, para o
lançamento da Frente Parlamentar em
Defesa e Fortalecimento da Defensoria
Pública. Em parceria com a ADPERJ e
DPGE, a Frente quer sensibilizar a Casa
para pleitos importantes como a autonomia financeira e o reforço no orçamento da Instituição para 2016.
Segundo a presidente, Maria Carmen
de Sá, em um ano de crise e com o empobrecimento generalizado da população
fluminense, a Defensoria Pública precisa estar preparada para essa demanda.
“Acredito que a LDO, que será votada em
breve, já vai mostrar um pouco mais da
real dimensão da Defensoria”- destacou.

O 2º Subdefensor-Público, Rodrigo
Pacheco, lembrou da parceria histórica
entre Defensoria e ALERJ e projetou o
futuro: “temos que estreitar ainda mais
os laços entre ADPERJ, Defensoria e As4

Presidente da ADPERJ agradece apoio suprapartidário às causas da Defensoria.

sembleia, não só nas questões corporativas, mas também nas questões legislativas que atinjam a sociedade” – falou.

O deputado Luiz Paulo anunciou que
havia apresentado as emendas a favor da
Defensoria Pública naquele mesmo dia.
Segundo ele, o norte que irá guiar a Frente
na questão orçamentária, será a efetivação
da autonomia da Defensoria, a exemplo do
que ocorre com o Ministério Público.

Ao final do lançamento, o deputado

Marcelo Freixo, Presidente da Frente,
afirmou que o grupo vai ter muito trabalho prático e político. Ele propôs uma

dinâmica de encontros garantidos todo
mês. “Temos muitos assuntos que pre-

cisam ser destrinchados. Vamos aproveitar essa consonância entre a Associa-

ção e a Defensoria para estabelecermos
uma agenda comum” - pediu.

ADPERJ

Especial

Defensoria no Complexo do Alemão
Ponto alto da programação especial de maio leva atendimento
e serviços sociais para comunidade

Na Audiência Pública, grupo pediu moradias
prometidas pelo Estado

Presidente da ANADEP comemora a escolha do Alemão para lançamento da Campanha

C

om foco na Defesa Coletiva, a Campanha Nacional da ANADEP e o
programa Caravana de Direitos da
Defensoria Pública do Estado, não poderiam ter sido lançados em lugar melhor.
Na Vila Olímpica do Complexo do Alemão, cerca de quatro mil atendimentos
foram realizados no sábado, dia 23. Entre eles, um exemplo coletivo: um grupo
de quase 500 pessoas cobrou a entrega
de moradia prometida pelo Estado.

Removidos pelo Governo há cinco
anos, o grupo de ex-moradores do terreno da antiga fábrica da Skol pediu ajuda
aos Defensores na Audiência Pública. “Vivemos ainda com os R$400,00 do aluguel
social da época. Só queremos o que nos
foi prometido” - falou uma das representantes do grupo, Camila Santos. O Núcleo
de Terras e Habitação da Defensoria Pública, então, cadastrou as pessoas e dará
continuidade ao processo.
O pedido dos moradores exemplificou
bem o que é a Defesa Coletiva e o porquê
da escolha do Complexo do Alemão para o
evento. Segundo a presidente da ADPERJ,
Maria Carmen de Sá, o Complexo do Alemão é um caldeirão de problemas onde,
muito além da guerra entre traficantes
e policiais, a comunidade sofre com ca-

Jornal do Defensor

rências básicas. “Paz, não é só viver sem
violência. É ter acesso à saúde, educação,
moradia digna, um ambiente limpo, poder transitar onde quiser” – falou.

Com mote causa de um no benefício
de todos, a Campanha Nacional ganhou
ainda mais relevância após o STF reafirmar recentemente a autonomia da Instituição para propor Ações Civis Públicas.
“É uma alegria ver sacramentada nossa
atuação coletiva aqui” – comemorou o
presidente da ANADEP, Joaquim Neto.

Conversa com moradores

O sábado de atendimentos foi resultado de reuniões anteriores com presidentes das associações de moradores e
representantes de ONGs que trabalham
por melhorias no Alemão. Foi a partir
desse diagnóstico que a Defensoria Pública do Estado montou a atuação dos
Defensores na Vila Olímpica. “Esse é o
objetivo da Caravana de Direitos, entender quais os grandes problemas que
afligem o conjunto de pessoas nas comunidades fluminenses e então agir” – explicou o Defensor Geral, André Castro.
Além de atendimentos, serviços sociais e até exame de DNA feito na hora,
a Defensoria Pública anunciou tam-

4 mil atendimentos foram feitos em um só dia

bém o resultado de acordos importantes realizados com a Light e Secretaria
de Saúde.

Segundo a Coordenadora do NUDECON, Patricia Cardoso, já a partir de
junho, todas as pessoas que pedirem a
instalação de um registro ou que já o
tenham, automaticamente terão seus
dados cruzados com os dados da população de baixa renda pertencentes ao
Governo. “Vocês terão imediatamente
uma redução grande na conta de luz” –
anunciou a Defensora.

Já a Coordenadora de Saúde da Defensoria, Thaisa Guerreiro, levou representantes da Secretaria Municipal
de Saúde que se comprometeram a intensificar o atendimento psicossocial à
comunidade. As equipes da Prefeitura
reforçarão a capacitação dos profissionais da saúde dentro das clínicas da
família e das unidades básicas de saúde para que estejam aptos a atender a
demanda de saúde mental da região.
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Fotos: Nelson Perez

Rio Scenarium recebe festa do Defensor
Público e aniversariantes de janeiro a maio

Em um mês de compromissos, um momento
de descontração. No dia 21 de maio, Defensores e
convidados comemoraram o dia do Defensor com
muita música, comida e bebida no bar Rio Scenarium, no centro do Rio. A noite teve direito a bolo
e sorteio de presentes para os aniversariantes de
janeiro a maio. Essas são algumas das fotos, mas
no site da ADPERJ tem mais!
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Entrevista | Joaquim Neto

Muito trabalho para os próximos anos
ANADEP foca na autonomia da Defensoria Pública, na atuação
coletiva e na capacitação de Defensores em todo país
Foto: ASCOM/ANADEP

A

semana do Dia do Defensor foi
repleta de compromissos para
o presidente da ANADEP, Joa-

quim Neto. Até 2017, será assim: uma

agenda intensa e cheia de desafios.

Nesta entrevista ao Jornal do Defensor,
Joaquim Neto, fala sobre os temas mais

relevantes da Defensoria para os próximos anos.

Jornal do Defensor: A Emenda 80

deu fôlego novo para a Defensoria Pública. Quais os próximos passos para
o aprimoramento da Instituição?
Joaquim Neto: Existem muitos, a

exemplo da busca de novas reformas

constitucionais que assegurem garantias

que a carreira ainda não possui. Precisamos aprofundar a discussão acerca da

criação do Conselho Nacional da Defensoria Pública, com o escopo de dar à Ins-

tituição um caráter nacional. No plano

infraconstitucional, é imperiosa a busca

“A escolha do tema
quer reforçar a
toda sociedade
e à comunidade
jurídica o volume e
a importância das
defesas coletivas
empreendidas pela
Instituição”
da inclusão da Defensoria Pública na Lei

de Responsabilidade Fiscal, garantin-

do-lhe percentual prévio do orçamento
suficiente para os avanços e manuten-

ção necessários. Por fim, com a Emenda
Constitucional 80/2014 surgiu a neces-

Jornal do Defensor

Há três meses na presidência da ANADEP, Joaquim Neto quer Defensoria forte em todo país

sidade de se fazer nova reforma no texto
da nossa Lei Complementar 80/1994.
JD: Por que a Defesa Coletiva foi
escolhida para ser tema da Campanha de 2015?

JN: A escolha do tema quer reforçar
esse tipo de atuação, há muito sedimentada na Defensoria, mostrando a
toda sociedade e à comunidade jurídica
o volume e a importância das defesas
coletivas empreendidas pela Instituição, sobretudo no momento que ainda
não havia ocorrido o julgamento da ADI
3943 pelo STF, que garantiu a legitimidade da Defensoria Pública para o ajuizamento das Ações Civis Públicas.
JD: Quais os desafios da atuação
coletiva no cotidiano do Defensor?

JN: No dia-a-dia se faz necessária a
difusão da cultura da resolução coletiva
de conflitos com a criação e apoio a núcleos especializados e preparados para
esse tipo de atuação. A ANADEP já vem
dando a sua contribuição, a exemplo dos
Relatórios de Atuações Coletivas que visam a apresentar práticas exitosas para
estímulo e até mesmo replicação em
outras unidades da federação. Por fim,
através da Escola Nacional dos Defensores Públicos – ENADEP - pretendemos

fazer seminários e cursos que versem
sobre a temática.

JD: E como será feita a nacionaliza-

ção da ENADEP?
JN: A ENADEP continuará com a prá-

tica de fazer seminários em vários es-

tados, todavia os seminários serão de
tema único a serem trabalhados pelas

comissões temáticas da ANADEP. Nesse momento, pretendemos também fa-

zer uso da tecnologia com a criação de
página própria da ENADEP, onde serão

disponibilizados cursos online. Temos
ainda a meta de criarmos uma revista

voltada à Defensoria Pública, com espaço para notícias e artigos.

JD: O que os Defensores podem

esperar da 12º Edição do Congresso
Nacional que acontecerá no Paraná?
JN: O Congresso Nacional de Curitiba

já vinha sendo minuciosamente cuidado
desde a gestão anterior da ANADEP. Tere-

mos conferências e painéis com grandes
nomes do direito brasileiro, reuniões,

concursos de teses e de práticas, entre
outras programações. Discutiremos as
conquistas e as dificuldades atuais da

Defensoria Pública e quais os avanços
que pretendemos para a instituição.
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Encontro Inter-religioso promove
momento de reflexão na ADPERJ

Na ocasião, Marcelo Leão falou do
amor e leu a Carta de São Paulo aos Coríntios; Fábio Amado discorreu sobre os
ensinamentos espíritas; o messiânico
Luis Paulo Vieira Carvalho leu uma prece
Johrei; o ubandista Roberto Gomes falou
sobre a superação de preconceitos; e Arnaldo Goldenberg fez a leitura de dois
salmos de agradecimento e proteção.

Defensora Enedir dos Santos foi responsável pelo evento na ADPERJ
Fotos: Simone Mendes

O

rganizado
pela
Defensora
Enedir Adalberto dos Santos e
codirigido pelos Defensores das
mais variadas crenças e religiões, um
dos eventos da programação especial
de maio proporcionou uma pausa para a
reflexão dos Colegas. Por meio de preces
e troca de experiências, eles prestaram
agradecimentos a Deus pela saúde,
a família, os amigos e as conquistas
profissionais.

Arnaldo Goldenberg lê salmos aos Colegas

N

a noite do dia 27 de maio, a Câmara dos Vereadores
de Petrópolis prestou homenagem aos Defensores
Públicos pelo seu mês. Responsáveis por mais de 60

mil atendimentos jurídicos gratuitos por ano, a Defensoria da

Presidente da ADPERJ recebe flores do vereador
Ronaldo Ramos

cidade serrana é conhecida por ser uma das mais atuantes do
Estado. Na ocasião, a presidente da ADPERJ, Maria Carmen
de Sá, também foi homenageada e elogiou o trabalho dos
Defensores: “vocês são uma referência” – falou aos Colegas.

Coordenador regional da Defensoria Pública em
Petrópolis, Cleber Alves

2º Sub-Defensor Geral, Rodrigo Pacheco

Rua do Carmo, nº 7, 16º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ – CEP: 20011-020

Fotos: José Paulo

Defensoria Pública é homenageada em Petrópolis

