
APRESEnTAçãO
“A leitura traz ao homem plenitu-
de, o discurso segurança e a escrita 
precisão.”

Francis Bacon (1561-1626)

A Defensoria Pública do Estado do Tocantins entende 
o discurso como um importante instrumento de construção, 
revisão e robustecimento institucional, pois nele há a tradu-
ção tanto das lutas quanto dos seus porquês, bem como do 
poder pelo qual queremos nos apoderar, enquanto guardiões 
do dever de defender, de ser a voz do mais fraco.

Nas suas diversas expressões, esta Instituição entrega 
a seus membros, servidores e à sociedade mais um volume de 
sua principal publicação anual, a Revista Jurídica da Defen-
soria Pública do Tocantins –ADSUMUS.

Nesta quarta edição, são apresentados dez artigos, 
uma comunicação breve e uma resenha, elaborados por de-
fensores públicos e servidores, além do público externo, re-
presentado por advogados e acadêmicos, numa democratiza-
ção desse espaço de produção do conhecimento e, por que 
não dizer, de poder. Eles atenderam ao chamado da Escola 
Superior da Defensoria Pública (ESDEP) e produziram tra-
balhos de conteúdo extremamente significativo para reflexão 
e reinvenção daqueles que lidam com o anfêmero desafio de 
asseverar acesso à Justiça em um país de desmedida desi-
gualdade.
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O Defensor Público do Estado de São Paulo, Davi 
Quintanilha Failde de Azevedo, gentilmente atendeu ao convi-
te da ESDEP e nos trouxe o artigo “Caso Vladimir Herzog e o 
papel da Defensoria Pública na efetivação do direito à verdade 
e memória”. De igual forma, a Editora Científica da ADSU-
MUS, Patrícia Medina, nos agracia com o artigo de revisão 
“Por que aprender a “ensinar” Direitos Humanos (DH)?”.

Diferente apenas por ser a primeira edição completa-
mente digital, este volume segue os princípios dos volumes 
anteriores na metodologia de seleção dos textos com apti-
dão para publicação, fruto de um atilado trabalho produzido 
pelo Conselho Editorial, que se debruçou sobre os diversos 
conteúdos, como também pela cuidadosa condução de todo 
o processo pela equipe coordenada pelo Diretor da ESDEP, o 
Defensor Público Neuton Jardim dos Santos.

Os leitores encontrarão nas páginas que se seguem 
temas dos mais diversos, alguns consideravelmente ricos do 
ponto de vista teórico, outros bastante reveladores da plura-
lidade de atuação dos defensores públicos e das lutas que os 
movem como propulsores políticos de transformação social. 
Todos elestêm em comum a oferta de uma oportunidade de 
amadurecimento e enriquecimento cultural.

Excelente leitura a todos!

   Fábio Monteiro dos Santos
 Defensor Público-Geral
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