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Solenidade marca os 35 anos
da ANADEP

O 2º semestre da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP) 
começou com uma comemoração especial: a passagem dos 35 anos da entidade, que 
contou com uma solenidade, no dia 10 de julho, em Brasília. O evento reuniu defensoras 
e defensores públicos de todo o país, ex-presidentes(as) da Associação, autoridades e 
representantes da sociedade civil. O evento começou com a exibição de um vídeo, que 
trouxe um resumo da trajetória da entidade, desde a sua criação, no dia 3 de julho de 
1984, até os dias de hoje.

Um dos destaques da noite foi a palestra magna “Constitucionalismo Brasileiro: pro-
blemas crônicos e crise”, proferida pelo jurista, advogado e professor titular de direito 
constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Daniel Sarmento. 

Ao final, ex-presidentas e ex-presidentes receberam uma placa em homenagem aos tra-
balhos realizados frente à ANADEP. Estavam presentes na solenidade: Suely Pletz Ne-
der (1986-1990), André de Felice (1990-1994), Genaldo Lemos do Couto (1994-1997), 
Roberto Freitas Filho (1999-2003), Leopoldo Portela Junior (2003-2007), Fernando 
Calmon (2007-2009), André Castro (2009-2013), Joaquim Neto (2015-2017) e Antonio 
Maffezoli (2017-2019). As homenagens foram entregues pelo presidente e a vice-pre-
sidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho e Rivana Ricarte, e pelos representantes das 
Associações estaduais referentes ao estado dos homenageados.

Além disso, os dois funcionários mais antigos da ANADEP, Rodrigo Lopes, que trabalha 
há 13 anos na Entidade, e Virgínia Motta, há 10 anos, também foram homenageados.



I

ATUAÇÃO LEGISLATIVA 
NO PLANO NACIONAL

INTRODUÇÃO

Neste 2º semestre, a diretoria da ANADEP, em parceria com as Associações Estaduais, 
manteve-se mobilizada no Congresso Nacional para acompanhar a tramitação de pro-
jetos de interesse da categoria. O grupo dialogou semanalmente com deputados e se-
nadores de diversos estados e partidos. A Associação também se reuniu diversas vezes 
com a assessoria parlamentar para traçar o trabalho legislativo. 

Entre os projetos que têm sido acompanhados pela ANADEP neste período, estão:  
PEC 06/2019 (reforma da Previdência), PEC 133/2019 (PEC paralela), PLs 10372/18, 
882/19 e 10373/18 (Pacote anticrime), PL 8045/10 (novo CPP), PL 3723/19 (porte de 
armas), PEC 186/2019, PEC 187/2019), PEC 188/2019, PL 5734/2019, PL 217/2019, 
PL 5900/2016, PEC 438/2018, PL 6726/2016 (Extrateto), PEC 63/2013 (ATS), PEC 
443/2009 (PEC do gatilho), a PEC 58/2019 (férias de 60 dias), PLC 80/2018, PLP 
92/2007, PL 412/2011, PEC 358/2005, PEC 210/2007, PEC 339/2009, PLS 250/2005, 
PL 4606/2012, PLS 229/2009, PL 4120/2012, PLP 130/2004, PL 4204/2001, PEC 
525/2010, PL 7542/2010, PLS 49/2009, PEC 209/2012, PEC 2/2003, PEC 434/2014, PEC 
56/2014, PL 478/2007, PL 860/2015, PEC 73/2015, PL 2690/2015, PL 2692/2015, PLS 
565/2015, PL 5097/2013, PLC 37/2013, PEC 139/2015, PL 3589/2015, PL 3771/2015, 
PL 3719/2015, PL 3718/2015, PL 7553/2014, PEC 175/2015, PL 4381/2016, PL 
4373/2016, PLS 67/2016, PL 4649/2016, PL 3722/2012, PL 5303/2016, PEC 220/2016, 
PEC 229/2016, PL 5511/2016, PL 5832/2016, PL 6504/2016, PL 9447/2017, PLP 
478/2018, PLS 73/2018, PLS 82/2018, PL 9808/2018, PL 6960/2017, PL 704/2015, PL 
7883/2017, PL 10797/2018, PL 773/2019, PL 1120/2019, PLP 64/2019, PL 1300/2019, 
PL 1481/2019, PL 1678/2019 e PL 1781/2019.











AGE Julho AGE Agosto

AGE Setembro

AGEs e reuniões de diretoria

Para democratizar o debate sobre a pauta institucional, a diretoria da ANADEP promoveu, no 
2º semestre, cinco assembleias gerais extraordinárias para discutir assuntos de interesse da 
categoria. Durante as reuniões, o grupo definiu as estratégias de trabalho da pauta jurídica, le-
gislativa e corporativa. A última AGE será em dezembro, como fechamento das atividades 2019. 

AGE Outubro AGE Novembro

Diretoria OutubroDiretoria Julho

Houve também reuniões de Diretoria. O encontro é realizado a cada três meses. A última reu-
nião de diretoria do ano será em dezembro, como fechamento das atividades de 2019.



Assessoria Parlamentar
Especializada

A diretoria da ANADEP conta com um serviço especializado para balizar as estratégias das ati-
vidades legislativas. Há anos, a Queiroz Assessoria Parlamentar e Sindical presta serviços à As-
sociação, promovendo análises, pesquisas, estratégias e cenários relacionados às conjunturas 
política, econômica, social, regulatória e institucional do Brasil. Neste 2º semestre, a assessoria 
deu continuidade ao envio à diretoria, via e-mail e WhatsApp, a agenda dos Três Poderes e infor-
mações dos bastidores, bem como de reuniões dos parlamentares e das bancadas partidárias.

Paralelo a isso, a ANADEP e as 
Associações Estaduais, ao lado 
do Fórum Nacional Permanente 
de Carreiras Típicas de Estado 
(Fonacate) e da Frente Asso-
ciativa da Magistratura e do 
Ministério Público (FRENTAS), 
mobilizaram-se na construção 
de emendas, por meio de gru-
pos de trabalho formados por 
integrantes dos colegiados. 
Os temas de trabalho elegidos 
versaram sobre os seguintes 
pontos: alíquotas progressivas, 
alíquota extraordinária, base 
de cálculo, extinção do RGPS, 
pensão por morte e regras de 
transição.

Acompanhamento da Reforma da Previdência

Após a votação do 2º turno da reforma da Previdência (PEC 06/2019) na Câmara dos Depu-
tados, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ) entregou o texto final da PEC 06/2019 ao 
presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), no dia 8 de agosto.

Reforma da Previdência



Os colegiados de servidores elaboraram também uma nota técnica e uma carta circular (ANA-
DEP/FONACATE) solicitando apoio dos senadores na apresentação e aprovação das emendas.
Foi enviado também ofício para 
a senadora Simone Tebet (MDB-
-MS), presidente da CCJ do Se-
nado, ressaltando os principais 
pontos que precisavam ser deba-
tidos e aprimorados. O trabalho 
inicial era para que o relator da 
PEC no Senado, senador Tasso 
Jereissati (PSDB/CE), pudesse co-
nhecer as reivindicações das ser-
vidoras e servidores públicos e 
as incorporasse em seu relatório.

Confira abaixo as emendas trabalhadas pela ANADEP na PEC 006/2019

•EMENDA n. 510, de autoria do Senador Fabio Contarado (REDE/ES), que visa suprimir o art.23 
e os seus parágrafos, com o objetivo de suprimir as mudanças na forma de cálculo de benefício 
da pensão por morte.
•EMENDA n. 526, de autoria do Senador Paulo Paim (PT/RS), que visa suprimir o art. 26 da PEC 
06/2019, que versa sobre a nova forma de calculo dos benefícios previdenciários, para manter 
a base de calculo em cima dos 80% maiores remunerações.
•EMENDA 528, de autoria do Senador José Maranhão (MDB/PB), que estabelece regras de tran-
sição com pedágio regressivo, variando entre 30% e 90%
•EMENDA 530, de autoria do Senador José Maranhão (MDB/PB) que suprime expressões 
dos arts 40, 149 e 195 da CF a possibilidade de alíquotas progressiva e a contribuição
extraordinária.

Debate com o bloco da minoria

Os integrantes do bloco da minoria do Sena-
do promoveram reunião com entidades de 
classe para discutir a tramitação da PEC na 
Casa. O senador Paulo Paim (PT-RS) presidiu 
os debates, que ocorreu na sede do Institu-
to Legislativo Brasileiro, em Brasília. A vice-
-presidente institucional da ANADEP, Rivana 
Ricarte, e o vice-presidente jurídico-legisla-
tivo, Gustavo Alves, participaram do encon-
tro, além de representantes do Fonacate e 
da Frentas. 

Audiências Públicas

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) 
do Senado iniciou, no dia 19 de agosto, uma 
série de audiências públicas para debater 
a proposta de reforma da Previdência (PEC 
6/2019). No dia 20 de agosto representan-
tes do Fonacate e da Frentas defenderam 
que fossem feitas correções no texto apro-
vado na Câmara dos Deputados. Foram seis 
eventos ao longo de três dias, reunindo 46 
convidados e atendendo a pedidos de oito 
senadores.



Atividades de Mídia

Entidades realizam ato contra a reforma da Previdência

Às vésperas da votação da reforma da Previdência (PEC 06/2019) na CCJ, o Fonacate realizou 
um ato simbólico, na Esplanada dos Ministérios, contra a proposta em discussão. Vestidos de 
preto, as servidoras e os servidores reuniram-se em volta da palavra APOSENTADORIA, que es-
teve disposta no gramado em frente ao Palácio da Justiça e, em seguida, foi destruída a marreta-
das. Após o ato, os servidores seguiram para audiência organizada pela Frente Parlamentar Mis-
ta em Defesa da Previdência Social, no Senado Federal. A vice-presidente institucional, Rivana 
Ricarte; e o vice-presidente jurídico-legislativo, Gustavo Alves, participaram das ações.

Curso

A assessoria de comunicação da ANADEP participou também do 2º Curso para Jornalistas sobre 
a reforma da Previdência, promovido no dia 30 de julho no Sindilegis em parceria com o FONA-
CATE e a Frentas. O evento, que abordou aspectos econômicos, jurídicos e legislativos da PEC 
6/2019, contou com a participação do economista Clóvis Scherer (DIEESE); da advogada Larissa 
Benevides; e do assessor parlamentar Jorge Mizael. Houve também reuniões entre os assesso-
res de todas as entidades afiliadas para desenhar a campanha de enfrentamento à PEC. Paralelo 
a isso, foram elaborados diversos posts para as redes sociais.





Bate-papo com a base e exposição do trabalho legislativo

A Escola Nacional das Defensoras e Defensores Públicos do Brasil (ENADEP) e a Diretoria Legis-
lativa da ANADEP realizaram um bate-papo online, com associados e associadas, para falar dos 
principais pontos do texto. A iniciativa aconteceu no dia 3 de setembro, na véspera da votação 
do texto na CCJ do Senado Federal, através do aplicativo ZOOM. Defensoras e defensores públi-
cos dos estados BA, CE, MG, PA, RJ, RS, SP e TO participaram da iniciativa.

Atividades Legislativas

Nesse período houve encontros importantes para a categoria. Primeiro com a senadora Simone 
Tebet (MDB-MS), presidente da CCJ e com o senador Tasso Jereissati (PSDB/CE), relator da ma-
téria no Senado. 

Além deles, a ANADEP e as Associa-
ções Estaduais reuniram-se com: An-
gelo Coronel, 2º vice-líder do PSD; 
Antonio Anastasia (PSDB/MG); Elma-
no Ferrer (PODEMOS-PI); Esperidião 
Amin, líder do PP; Fabiano Contarato 
(REDE-ES); Flávio Bolsonaro (PSL-RJ); 
Humberto Costa, líder do PT; Jacques 
Wagner (PT-BA); Jayme Campos (DEM/
MT); Jean Paul Prates (PT-RN); Juíza 
Selma (PSL/MT); Kátia Abreu (PDT/
TO); Luis Carlos Heinze (PP-RS); Mar-
celo Castro (MDB/PI); Maria do Carmo 
Alves (DEM-SE); Mecias de Jesus (PR-
B-RR); Marcos do Val (CIDADANIA-ES); 
Marcos do Val (Podemos/ES);Paulo 
Paim (PT/RS); Rodrigo Pacheco (MG); 
Rose de Freitas (PODEMOS-ES); Sér-
gio Petecão (PSD-AC); Siqueira Cam-
pos (MDB/TO); Styvenson Valentim 
(PODEMOS/RN); e Soraya Thronicke 
(PSL-MS).







Datas das votações

1º turno: 1º de outubro, por 56 a 19

2º turno: 22 de outubro, por 60 a 19 votos

Promulgação: 12 de novembro

O presidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho; o assessor parlamentar da DPE-SP, Rafael Pitan-
ga; e a vice-presidente institucional, Rivana Ricarte, acompanharam a votação em 2º turno, no 
Senado.



ANADEP protocola ADI contra
reforma da Previdência

A ANADEP foi a primeira entidade a protocolar 
no Supremo Tribunal Federal (STF), ação direta 
de inconstitucionalidade (ADI) contra a Emenda 
Constitucional n° 103, que trata da reforma da 
Previdência. A ADI 6254 foi protocolada no dia 
13 de novembro.

Desde a aprovação da PEC na Câmara, a diretoria 
debateu com o escritório de advocacia da ANA-
DEP, definindo os pontos que seriam judiciali-
zados, como: sistema de alíquotas progressivas 
e extraordinárias, revogação tácita de regras de 
transição aprovadas nas emendas constitucio-
nais 41/2003 e 47/2005, cassação de aposen-
tadorias concedidas sob a égide de outro tex-
to constitucional e a diferença injustificável de 
critérios para aposentadoria das mulheres no 
RGPS e RPPS.

Entidades ligadas ao Fonacate debatem caminhos jurí-
dicos para combater onda de ataques ao funcionalismo.

ANADEP debate próximas estratégias à reforma da
Previdência

A diretoria da ANADEP reuniu-se, no dia 28 de novembro, 
com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto 
Barroso. Ele é o relator das quatro ações diretas de incons-
titucionalidade que questionam, com pedido de liminar, a 
Nova Reforma da Previdência (EC 103/2019). 



PEC 133/2019: tramitação da PEC paralela da reforma da previdência no
senado
 
Inicialmente, a PEC paralela (PEC 133/2019) seria desmembrada do texto principal apenas em 
Plenário, no início de outubro, e teria que voltar à CCJ após o desmembramento. No entanto, o 
presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), anunciou um acordo de líderes para acelerar a 
votação da PEC, permitindo que fosse ao plenário conjuntamente com a PEC 06. Assim, no dia 04 
de setembro, o senador Tasso Jereissati, apresentou, junto ao seu parecer, uma sugestão de texto 
para uma PEC Paralela (PEC 133/2019), que reunia pontos excluídos na PEC 06, como a inclusão 
de servidoras e servidores dos estados e municípios nas novas regras de aposentadoria. 

Neste texto, a ANADEP trabalhou pelas alterações que versam sobre vários pontos, como: pen-
são por morte, regras de transição razoáveis para os trabalhadores da iniciativa privada e públi-
ca, contribuições progressivas e extraordinária para o funcionalismo público e a migração para o 
regime complementar com direito a benefício especial para as servidoras e servidores estaduais, 
entre outros.
 

Confira abaixo as emendas trabalhadas pela ANADEP na PEC 133/2019:
 
EMENDA 5, Senadora Leila Barros (PSB/DF) – Regras de transição sem pedágio, mas com aumen-
to do tempo de contribuição.
EMENDA 9, Senador Jorge Kajuru (PODE/GO) – Limitar, ao teto constitucional, a pensão por morte 
e a acumulação.
EMENDA 11, Senador Weverton Rocha (PDT/MA) – Pedágio de 50% na transição
EMENDA 97, do Senador Weverton Rocha (PDT/MA) – reabertura do prazo de migração regime 
complementar para servidoras e servidores estaduais
EMENDA 98, do Senador Weverton Rocha (PDT/MA) – adoção da reforma por estados e municí-
pios via emendas constitucionais
EMENDA 100, do Senador Weverton Rocha (PDT/MA) – manutenção da base de cálculo da media 
das 80% maiores contribuições

EMENDA 101, do Senador Weverton Rocha (PDT/MA) – pensão por morte
EMENDA 103, do Senador Weverton Rocha (PDT/MA) – alíquota previdenciaria
EMENDA 104, do Senador Weverton Rocha (PDT/MA) – regras de transição
EMENDA 115, do Senador Weverton Rocha (PDT/MA) – regras de transição
EMENDA 125, Senador Humberto Costa (PT/PE) – manutenção da base de cálculo da media das 
80% maiores contribuições
EMENDA 127, Senador Humberto Costa (PT/PE) – alíquotas progressivas e extraordinárias
EMENDA 133, do Senador Lucas Barreto (PSD/AP) – adoção da reforma por estados e municípios 
via emendas constitucionais
EMENDA 135, do Senador Lucas Barreto (PSD/AP) – reabertura do prazo de migração regime 
complementar para servidoras e servidores estaduais
EMENDA 136, do Senador Lucas Barreto (PSD/AP) – pensão por morte

PEC Paralela passa no Senado e texto segue para a Câmara

O Plenário do Senado Federal concluiu, no dia 19 de novembro, a votação da PEC Paralela da 
Previdência (PEC 133/2019), que altera pontos da Reforma da Previdência (EC 103/2019).



Pacote Anticrime

ANADEP acompanha Grupo de Trabalho que analisa as mudanças na legis-
lação penal e processual penal

O grupo de trabalho que analisou as mudanças na legislação penal e processual penal – os 
chamados projetos anticrime (PLs 10372/18, 882/19 e 10373/18), propostas pelo ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, e do ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Sergio Moro – foi um dos focos das atividades legislativas da diretoria da ANADEP neste 
2º semestre. Desde o início do ano, o GT realizou diversas reuniões para discutir o relatório do 
deputado Capitão Augusto (PL-SP). No dia 30 de outubro, o grupo aprovou o texto alternativo 
ao parecer do relator.

No dia 4 de dezembro, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do pacote 
anticrime (PL 10372/18), que agora será enviado ao Senado.  

Nesse período, a diretoria da ANADEP acompanhou as discussões, participando ativamente das 
reuniões de trabalho. As defensoras e os defensores públicos dialogaram com diversos parla-
mentares que compõem o GT, como coordenadora do grupo de trabalho, a deputada Margarete 
Coelho (PP-PI), e com os deputados Fábio Trad (PSD-MS), Paulo Texeira (PT-SP), subtenente Gon-
zaga (PDT-MG) e Marcelo Freixo (PSOL-RJ). A entidade apresentou nota técnica e sugeriu emen-
das tanto de redação quanto de mérito e conseguiu importantes avanços, sempre defendendo 
o modelo público de assistência jurídica integral e gratuita, através da Defensoria Pública.

O diretor jurídico da ANADEP e presidente da APADEP, Augusto Barbosa, também participou de 
audiência pública sobre o tema para falar sobre o direito de defesa dos cidadãos, focando no 
trabalho da Defensoria Pública para grupos em situações de vulnerabilidades.



Novo Código de 
Processo Penal

Com a nova legislatura na Câmara 
dos Deputados, o novo Código de 
Processo Penal (PL 8045/10) teve 
sua tramitação reiniciada na Casa. 
Com isso, a diretoria da ANADEP in-
tensificou os trabalhos legislativos 
em torno da matéria. O primeiro 
passo foi a construção de emendas 
com apoio da Comissão de Política 
Criminal da entidade. Os documen-
tos têm por objetivo contribuir para 
o aprimoramento do PL. As emendas 
foram protocoladas pelos deputados 
Alessandro Molon (PSB-RJ) e Pompeo 
de Mattos (PDT-RS).

Sobre o CPP e prazo para votação
 
No final de agosto, o presidente da ANADEP participou de debate promovido pela comissão 
especial que analisa mudanças no Código de Processo Penal (PL 8045/10) para discutir os prin-
cípios fundamentais e o julgamento antecipado, chamado de plea bargain. O debate foi re-
querido pelas deputadas Margarete Coelho (PP-PI) e Adriana Ventura (Novo-SP). O deputado 
Fábio Trad (PSD-MS) presidiu a mesa. Participaram dos debates a defensora pública Federal Ana 
Luísa Zago de Moraes; o advogado Daniel Gerber; o promotor de Justiça do Ministério Público 
do Estado do Rio Grande do Sul Leonardo Giardin de Souza; e o promotor do Distrito Federal e 
Territórios Antônio Suxberger.

Trabalho legislativo

Entre os deputados já contactados para falar sobre o tema, estão: o assessor técnico do deputa-
do Capitão Alberto Neto (PRB-AM), Sanderson (PSL-RS), deputada Margarete Coelho (PP-PI), Pau-
lo Teixeira (PT-SP) e o chefe de gabinete do deputado Luiz Flávio Gomes (PSB-SP), Paulo Stanich. 



Audiência de Custódia

Várias comissões da Câmara dos Deputados promoveram, ao longo do 2º semestre, debates 
sobre as audiências de custódia visando anular a Resolução 213/15, do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), que regulamenta a realização dessas audiências no País.

No dia 10 de julho, o presidente da ANADEP esteve presente no debate ocorrido na Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania. A reunião foi sugerida pelos deputados Léo Moraes 
(Pode-RO) e Gurgel (PSL-RJ) para discutir o Projeto de Decreto Legislativo 317/16, em análise 
na Casa. Participaram da mesa, além de Pedro Coelho; o governador do Estado do Rio de Ja-
neiro, Wilson Witzel; o corregedor da Polícia Militar do Distrito Federal, Leonardo dos Santos; o 
presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Jayme de Oliveira; o vice-presidente do 
Conselho de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Marcelo Monteiro; e o representante do CNJ, 
Luís Geraldo Lanfredi.

A ANADEP também participou do segundo debate, promovido pela Comissão de Segurança Pú-
blica e Combate ao Crime Organizado, que ocorreu em 10 de setembro.



PL sobre armas

Ao longo dos últimos meses, o projeto 
de lei sobre armas (PL 3723/19) foi um 
dos focos das atividades legislativas 
da ANADEP. Através do deputado Lin-
coln Portela (PL-MG), a entidade apre-
sentou emenda para incluir a prerro-
gativa de porte de arma a membros 
da Defensoria Pública, defendendo a 
simetria constitucional.

As defensoras e os defensores públi-
cos entregaram ofícios aos deputados 
solicitando apoio na votação e apro-

vação de destaque, o qual, incluía a prerrogativa de porte de arma a membros da Defensoria 
Pública.

Entre os encontros destacam-se: Afonso Motta (PDT-RS), Alessandro Molon (PSB-RJ), Arthur Lira 
(PP-AL), Bacelar (PODE-BA), Baleia Rossi (MDB-SP), Delegado Waldir (PSL-GO), Efraim Filho (DEM-
-PB), Jandira Feghali (PCdoB- RJ), Jhonatan de Jesus (PRB-RR), Joice Hasselmann (PSL-SP), Fausto 
Pinato (PP-SP), José Nelto (PODE-GO), Kim kataguiri (DEM-SP), Léo Moraes (PODE-RO), Lincoln 
Portela (PL-MG), Luis Miranda (DEM-DF), Major Vitor Hugo (PSL-GO), Marcelo Moraes (PTB-RS), 
Pompeu de Mattos (PDT-RS), Professor Israel (PV-DF) e Wellington Roberto (PL-PB).



Enfrentamento às PECs que 
reduzem o serviço público

A ANADEP e o Fonacate já trabalham no enfrentamento às PECs que reduzem o serviço público: 
Emergencial (186/2019), Revisão dos Fundos (187/2019) e a do Pacto Federativo (188/2019), 
que têm tido atenção especial da diretoria por trazer impactos negativos à carreira, como a 
possibilidade de redução de jornada e salários, vedação à promoção e restrição de repasse 
orçamentário.

Estudo aprofundado sobre as propostas

O professor e membro da Comissão de Juristas de Gestão e Controle da Administração Pública 
da Câmara, Juarez Freitas, participou de reunião na sede do Fonacate para debater com as enti-
dades afiliadas as PECs enviadas pelo Governo ao Senado.

PEC 187: senador mantém fundo para a Defensoria Pública em seu relatório

No dia 4 de dezembro, o senador Otto Alencar (PSD-BA) 
leu parecer favorável à PEC 187/2019, que trata da re-
visão dos fundos. No documento, o relator ratificou que 
os fundos ligados à Defensoria Pública serão mantidos 
na PEC. A inclusão é fruto de emenda apresentada pela 
ANADEP ao parlamentar. A Associação Nacional, ao lado 
do Condege, se reuniu com os senadores Otto Alencar, 
Coronel Angelo (PSD-BA) e o lider do governo no Sena-
do, Fernando Bezerra (MDB-PE) para tratar da PEC. 

Comissão parlamentar

A Comissão Parlamentar do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonaca-
te), da qual a ANADEP é integrante, se reuniu, para debater sugestões de emendas às PECs. Para 
os representantes da Comissão, as matérias apresentam medidas fiscais duras muito piores do 
que ainda pode vir por meio da reforma administrativa que o governo pretende apresentar. As 
sugestões para o aprimoramento dos textos das PECs 186, 187 e 188 devem ser apresentadas 
pelo grupo até o começo do mês de dezembro.



Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público 

Em setembro, foi lançada a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, que é uma 
iniciativa do deputado federal Professor Israel Batista (PV-DF). O grupo atua promovendo deba-
tes, seminários e outros eventos com pautas focadas no funcionalismo e em defesa de um ser-
viço público de qualidade. A diretoria da ANADEP, ao lado das Associações Estaduais, acompa-
nhou o lançamento da Frente. Já em outubro, a Frente lançou o estudo “Reforma Administrativa 
do Governo Federal: contornos, mitos e alternativas”. O documento defende, por exemplo, uma 
reforma administrativa democrática. Os autores do estudo são Bráulio Cerqueira, economista e 
auditor federal de Finanças e Controle, e José Celso Cardoso, técnico de Instituto de Pesquisa 
Apliada (Ipea) e especialista em políticas públicas.

Frente Parlamentar em defesa do serviço público reúne-se com Rodrigo 
Maia

Integrantes da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público reuniram-se, no dia 5 de 
novembro, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).  

O encontro contou com a participação do deputado federal Professor Israel Batista (PV/DF), ide-
alizador do grupo; do presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado 
(Fonacate), Rudinei Marques; do presidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho; da vice-presidente 
institucional da ANADEP, Rivana Ricarte; e do deputado federal Paulinho da Força (Solidarieda-
de/SP).



Sessão solene

Também em outubro, a Câmara dos Deputados realizou, no dia 24, sessão solene no Plenário 
Ulysses Guimarães em homenagem ao Dia do(a) Servidor(a) Público(a). A vice-presidente ins-
titucional e o vice-presidente jurídico-legislativo da ANADEP, Rivana Ricarte e Gustavo Alves, 
participaram da sessão.

Notas Públicas

Sempre atenta aos acontecimentos nos Poderes Executivo e Legislativo, a ANADEP esteve mo-
bilizada para acompanhar os temas afetos à carreira, bem como sobre temas afins da atividade 
da defensora e do defensor. Neste segundo semestre, a diretoria emitiu seis notas públicas com 
o objetivo de evitar retrocessos na legislação e garantir o acesso à Justiça às pessoas em situa-
ções de vulnerabilidades. Entre os temas abordados estão os honorários de sucumbência pela 
Defensoria Pública; machismo; direito de defesa da mulher em juízo; audiências de custódia e 
sobre lei que obriga a notificação de indícios de violência sem anuência da mulher.



Notas Técnicas

Uma das principais funções das comissões da ANADEP é o apoio fundamental à atuação legis-
lativa da ANADEP no Congresso Nacional. Os grupos são responsáveis, por exemplo, na emissão 
de notas técnicas para fomentar o acompanhamento de projetos e/ou de sinalizar equívocos 
sobre o conteúdo e tramitação de determinadas matérias. Para isso, é necessária a construção 
de notas técnicas - documento elaborado pelos(as) membros(as) da comissão sobre determina-
do assunto e que contém fundamento legal, histórico e relevante sobre o projeto.

A diretoria, com apoio das comissões, a partir de julho, emitiu sete notas técnicas. Entre os 
temas abordadosestão:medida provisória nº 881, que institui a Declaração de Direitos da Li-
berdade Econômica; PLS 116/2017 - perda do cargo público por insuficiência de desempenho; 
PL 1.120/2019 - permite à Defensoria o acesso aos cadastros de criança ou adolescente em 
medida de proteção; Critérios objetivos para concessão da assistência jurídica integral e gratui-
ta;  PEC 80/2019 - função social da propriedade urbana e rural; PL 3515/2015 - prevenção e 
tratamento do superendividamento; e a PEC 438/2018 – regra de ouro.

Assessoria Jurídica

Um dos principais eixos de trabalho da ANADEP é acompanhar e trabalhar em matérias de inte-
resse das defensoras, defensores públicos e de usuários da Defensoria Pública, bem como lutar 
para que não haja restrições e nem retrocessos nas prerrogativas da categoria. 

Para isso, a Associação conta com um dos principais escritórios de advocacia do país – Marrafon, 
ROBL & Grandinetti Advocacia. O escritório auxilia a vice-presidência jurídica legislativa e a 
diretoria jurídica na elaboração de estudos e pareceres jurídicos sobre projetos de lei. Subsidia 
também eventuais medidas judiciais e orienta associadas e associados sobre questões relativas 
às suas funções institucionais.

Confira as pautas jurídicas trabalhadas neste 2º semestre:

Em agosto, a diretoria da ANADEP acompanhou pautas de interesse da categoria nos Tribunais 
Superiores. O presidente da ANADEP, Pedro Coelho, o vice-presidente jurídico-legislativo, Gus-
tavo Alves, e o diretor jurídico, Augusto Barbosa, reuniram-se com os advogados Ilton Robl e 
Isabela Marrafon do escritório de advocacia para discutir o andamento das pautas nas Cortes. 



1. Associação garante no STJ paridade de subsídios entre defenso-
res públicos ativos  e inativos
 
A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, acompanhou à unanimidade, o voto da  minis-
tra-relatora Assusete Magalhães e negou provimento a Recurso Especial interposto pelo Gover-
no do Estado da Paraíba, mantendo assim decisão da Segunda Sessão Especializada do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, que assegura aos defensores públicos inativos a paridade no pagamento 
dos subsídios dos colegas em atividade.

2. ADPF 384

O vice-presidente administrativo da ANADEP, Flávio Wandeck, e o presidente da ADEP-MG, Fer-
nando Campelo Martelleto, estiveram em audiência com o ministro do Supremo Tribunal Fede-
ral, Alexandre de Moraes. O encontro, que aconteceu no Salão Branco do STF, teve como pauta a 
ADPF 384. A ação visa a determinar o repasse de duodécimo referente à dotação orçamentária 
da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.

3. Defensores públicos questionam omissão do Governo do Piauí 
em repasse de duodécimos

Em outubro, a ANADEP ajuizou no Supremo Tribunal Federal a Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental (ADPF) 628 para questionar a ausência dos repasses orçamentários 
obrigatórios (duodécimos) do Poder Executivo do Estado do Piauí à Defensoria Pública local 
(DPE-PI) até o dia 20 de cada mês. A entidade sustenta que os atos omissos do Governo do Piauí 
impediram nomeações de defensores públicos aprovados em concurso, em violação à autono-
mia financeira e orçamentária da Defensoria Pública estadual e o desempenho da sua função 
constitucional.



Comissões

Esta diretoria continuou a incentivar o trabalho das comissões. Os grupos visam auxiliar a atu-
ação das defensoras e defensores públicos, a Diretoria da ANADEP e demais instituições que 
militam na área. As comissões trabalham, em parceria com a Associação Nacional, na construção 
de políticas públicas, nas pautas jurídica e legislativa, confeccionando notas técnicas e partici-
pando de audiências públicas.

Ao longo do segundo semestre, houve reuniões presenciais e virtuais. Com a adesão do apli-
cativo Zoom, as defensoras e os defensores públicos têm se reunido com maior facilidade para 
discussão da pauta de trabalho. Também por conta da realização do XIV Congresso Nacional 
das Defensoras e Defensores Públicos (CONADEP), realizado no Rio de Janeiro, em novembro, 
diversas comissões marcaram encontros na pré-programação do evento.

Comissões dos direitos da mulher e étnico-racial



Diversidade Sexual

Saúde

Direitos da Mulher

Étnico-Racial

Direitos das Famílias

Direitos da Pessoa com Deficiência

Infância e Juventude

Política Criminal

Direitos da Pessoa Idosa

Até o momento, a ANADEP dispõe de 13 comissões

Comissão de População em Situação de Rua



Com foco na pauta institucional, ANADEP cria Comissão de
Prerrogativas

Com representantes de cada região do Brasil, a ANADEP criou, na assembleia geral do dia 4 de 
setembro, a Comissão de Prerrogativas. O grupo tem como foco várias prerrogativas institucio-
nais, entre elas: simetria remuneratória, estabilidade e vitaliciedade, foro por prerrogativa de 
função, segurança e modelo público de acesso à Justiça.

A presidente da ADEP-DF, Mayara Tachy, é a representante da região Centro-Oeste; Guilher-
me Vilela, presidente da ADPETO, representará a região Norte; Juliana Lavigne, presidente da 
ADPERGS, é a representante da região Sul; e Elaina Rosas, presidente da ADEP-BA, é a represen-
tante da região Nordeste. 

A região Sudeste é representada por Augusto Barbosa, presidente da APADEP e diretor jurídico 
da ANADEP; e Maria Carmen de Sá, defensora pública do Rio de Janeiro e diretora para assuntos 
legislativos da ANADEP.

Divulgação e educação em direitos

Para divulgar o trabalho das comissões temáticas da ANADEP, a Diretoria elaborou e publicou 
nas redes sociais uma série de 15 cards. O material teve como objetivo apresentar os grupos e 
seus objetivos.



ANADEP apresenta Comissões temáticas para parlamentares
A diretoria da ANADEP visitou, neste 2º semestre, Comissões e Frentes Parlamentares da Câ-
mara dos Deputados para entregar aos parlamentares uma cartilha especial sobre o trabalho 
das Comissões temáticas da Associação Nacional. O objetivo é fazer com que cada deputada e 
deputado conheçam a atuação especializada da ANADEP.



COMISSÃO DOS DIREITOS DA MULHER

#EmDefesaDelas: Audiência pública sobre os direitos da mulher é 
destaque na Câmara dos Deputados

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da 
Câmara dos Deputados promoveu, no dia 11 de 
julho, audiência pública para discutir o tema da 
Campanha Nacional 2019 da ANADEP “Defen-
soras e Defensores Públicos pela garantia dos 
direitos das mulheres”. O requerimento do de-
bate foi feito pelo deputado, Hélder Salomão 
(PT-ES), presidente do Colegiado. 

Participaram da audiência: a defensora pública 
do Distrito Federal e coordenadora da Comissão 
dos Direitos da Mulher, Rita Lima; o presidente 
da ANADEP, Pedro Paulo Coelho; a vice-presi-
dente institucional, Rivana Ricarte; o vice-pre-
sidente jurídico-legislativo, Gustavo Alves; o 
vice-presidente administrativo, Flávio Wande-
ck, além de representantes das Associações 
ADEP-BA, AGDP, ADEP-MG, ADPERN, ADPERJ e 
ADPERGS.

Nos dias 25 e 26 de julho, a Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade Étnico-Racial da 
ANADEP, a Associação de Defensores Públicos de Roraima (ADPERR) e a Coletiva de Defensoras 
do Brasil realizaram, na Defensoria Pública de Roraima, eventos para discutir gênero, raça e mi-
gração, em alusão ao Dia Nacional de Tereza de Benguela e o Dia Internacional da Mulher Negra 
Latino Americana e Caribenha – celebrado tradicionalmente no dia 25 de julho.

No primeiro dia foi realizada uma roda de conversa e a palestra “O papel de mulher negra, in-
dígena, latino-americana, caribenha e migrante na construção social e política de seu tempo”.

No dia 26, a Coletiva de Defensoras Públicas do Brasil, o CEJIL, Fórum Justiça, a Criola, o Fórum 
Estadual de Mulheres Negras (RJ) e o Instituto Transformar realizaram o curso “Interseccionali-
dade Gênero e Raça – Construindo Coletiva e Criticamente o Acesso à Justiça e os Direitos das 
Mulheres”.

#EmDefesaDelas: Comissões da ANADEP vão a Roraima para 
evento



Câmara dos Deputados debate o desencarceramento feminino

Na 2ª quinzena de agosto, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Depu-
tados realizou audiência pública para tratar sobre a aplicação da Lei de Execução Penal e da 
decisão do Supremo Tribunal Federal no HC 143.641, que há mais de um ano beneficia mães e 
gestantes encarceradas sem condenação definitiva. A iniciativa foi da deputada Sâmia Bomfim 
(PSOL- SP).

Com participação pró-ativa de ativistas, professoras universitárias, integrantes de organizações 
e movimentos sociais e defensoras públicas que atuam na defesa dos direitos das mulheres em 
diferentes estados do país, o curso representou um marco significativo na discussão da questão 
de gênero da Defensoria Pública, tanto na vertente da mulher profissional defensora, quanto na 
vertente do acesso à Justiça das mulheres na prestação dos serviços da Defensoria.

13 anos da Lei Maria da Penha

A ANADEP participou de duas audiências públicas em homenagem aos 13 anos da Lei Maria 
da Penha (N° 11.340/06). A primeira foi realizada no Plenário Ulisses Guimarães, no dia 29 de 
agosto. A solicitação da solenidade foi da deputada e secretária da mulher da Casa, Dorinha 
Seabra (DEM-TO). 

Já a segunda foi promovida pela Câmara Legislativa do DF. O debate foi uma solicitação da de-
putada distrital Arlete Sampaio (PT). 

A coordenadora da Comissão dos Direitos da Mulher da ANADEP, Rita Lima, participou dos dois 
eventos. 



Debate sobre crimes virtuais contra as mulheres é tema no Fórum 
da Internet no Brasil

A coordenadora da Comissão dos direitos da Mulher da ANADEP, Rita Lima, participou, no dia 2 
de outubro, em Manaus, do 9º Fórum da Internet no Brasil. Promovido anualmente pelo Comitê 
Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), o evento busca incentivar representantes dos setores que 
o compõem a acompanharem e opinarem sobre as questões mais relevantes para a consolida-
ção e expansão de uma internet diversa, universal e inovadora no Brasil.

Rita Lima falou sobre “a Proteção da honra e integridade da mulher frente à propagação de 
conteúdo misógino ou exposição da intimidade: mecanismos jurídicos e tendências legislati-
vas”. Conforme dados do Instituto Avon, as denúncias de crime online contra as mulheres subiu 
1.600% no Brasil, em 2018. De acordo com ela, esse time de crime reforça estereótipos de uma 
cultura patriarcal.

Diretoria da ANADEP e Comissão da Mulher apresentam nota
técnica sobre o veto ao PL 2538/2019

A diretoria da ANADEP e a coordenadora da Comissão dos Direitos da Mulher da Associação 
Nacional, Rita Lima, trabalham na Câmara dos Deputados para apresentarem à Comissão dos 
Direitos da Mulher e demais parlamentares nota técnica sobre o veto ao PL 2538/2019. 



A vice-presidente institucional da ANADEP, Rivana Ricarte, e a coordenadora da Comissão dos 
Direitos da Mulher da ANADEP, Rita Lima, têm participado de reuniões dos Grupos de Trabalho 
que integram o programa “Pacto Pelas Mulheres”. A iniciativa tem por objetivo promover a arti-
culação entre diversos atores do poder público para desenvolver, de forma coordenada, ações 
concretas e efetivas de prevenção e combate à violência contra as mulheres. 
 
A coordenação do Pacto é do Ministério da Justiça e tem apoio de outros dez órgãos, como o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os ministérios da Mulher, Família e Direitos Humanos, da 
Cidadania, das Relações Exteriores, a Procuradoria da Mulher no Senado Federal, a Procuradoria 
dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados, o Conselho Nacional do Ministério Público, o 
Conselho Nacional dos Chefes da Polícia Civil, o Colégio Nacional de Defensores Públicos-Ge-
rais (Condege), além da ANADEP.

ANADEP é parceira do “Pacto pelas Mulheres”

Desde agosto, todos os 
conteúdos produzidos 
para as redes sociais 
(Facebook e Instagram) 
da ANADEP estão com 
uma descrição de ima-
gens através do recurso 
#PraCegoVer. A iniciativa 
consiste em uma audio-
descrição, ou seja, uma 

legenda a ser lida para uma pessoa cega, de forma que esta saiba o que contém na imagem. 
O objetivo é proporcionar acessibilidade às pessoas cegas e contribuir para que a rede social 
fique mais acolhedora e acessível para todas e todos. 

ANADEP adere à campanha #PraCegoVer

COMISSÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Comissão dos Direitos da Pessoas com Deficiência emite parecer ju-
rídico sobre o ingresso, lotação e eventuais condições especiais para 
membros da DPE-AP



No dia 21 de setembro – data em que se comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa com 
Deficiência –, a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Associação Nacional das 
Defensoras e dos Defensores Públicos (ANADEP) promoveu, no Monte Carmo Shopping, em 
Betim, a primeira edição do SuperAção, um grande evento de inclusão social para crianças e 
jovens com deficiência.
 
A iniciativa foi realizada pela ANADEP, Prefeitura Municipal de Betim e pelo Monte Carmo Sho-
pping, com o apoio da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais 
(ADEP-MG).
 
Os participantes participaram de workshops, oficinas e jogos. Houve também apresentações 
musicais com as “Meninas de Betim”, o “Coral do Salão do Encontro” e, para encerrar, houve 
show da banda da Igreja Nossa Senhora do Carmo.

Comissão dos direitos da pessoa com defi-
ciência promove evento inclusivo em Minas 
Gerais

#Acessibilidade: Campanha “Em Defesa Delas” ganha material 
inclusivo

Na semana em que se comemorou o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, a
ANADEP tornou acessível os materiais da campanha nacional “Em Defesa Delas”. A cartilha foi 
impressa em braille e feita em audiodescrição.



Em setembro, o coordenador da Comissão dos Direitos do Consumidor da ANADEP, Carlos Cin-
tra, e a defensora pública do Rio de Janeiro Patrícia Cardoso participaram dos debates sobre o 
Projeto de Lei n°3515/2015, que trata do superendividamento.

Comissão dos direitos do consumidor da ANADEP trabalha projeto 
do superendividamento na Câmara

COMISSÃO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

COMISSÃO DA IGUALDADE ÉTNICO-RACIAL

Comissão da Igualdade Étnico-Racial da ANADEP debate pacote 
anticrime na Câmara dos Deputados

A Comissão de Direitos Humanos e Mino-
rias da Câmara dos Deputados (CDHM), 
realizou, no dia 2 de julho, audiência pú-
blica para debater as mudanças sugeridas 
no pacote anticrime, enviada à Casa pelo 
ministro Sérgio Moro. O debate atendeu 
ao requerimento do deputado e presi-
dente do Colegiado, Helder Salomão (PT/
ES).

Uma das participantes do debate foi a 
defensora pública do Rio de Janeiro e 
coordenadora da Comissão da Igualdade 
Étnico-Racial da ANADEP, Lívia Casseres.



COMISSÃO PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS

Membros da Comissão para Assuntos In-
ternacionais da ANADEP participaram do 
curso de capacitação promovido pelo Blo-
co dos Defensores Públicos Oficiais do 
Mercosul (BLODEPM). Com o tema”10 anos 
das Regras de Brasília: balanço, aplicação 
e atualização”, o curso foi realizado online 
através da plataforma virtual de webcam-
pus da Defensoria Geral da Argentina.

Comissão para Assuntos In-
ternacionais da ANADEP faz 
curso de capacitação sobre 
as 100 regras de Brasília



COMISSÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Em setembro, o defensor público do Distrito Federal e membro da Comissão dos Direitos Pes-
soa Idosa da ANADEP, Alberto Amaral, participou de audiência pública na Câmara dos Deputa-
dos para falar sobre o PL 3515/15, que trata do superendividamento do consumidor. O foco era 
o endividamento das pessoas idosas. 

II

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES 
ESTADUAIS



ANADEP nos Estados

A diretoria da ANADEP deu continuidade ao projeto “ANADEP nos Estados”. A iniciativa tem por 
objetivo visitar todas as regiões e trabalhar junto às Associações Estaduais o fortalecimento ins-
titucional através do cumprimento da EC 80. O projeto inclui visitas às sedes das Associações, 
reuniões com o Executivo e Legislativo local e a participação em outras atividades locais, como 
seminários, mutirões, entre outros.

Roraima 

No final de junho, o presidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho, cumpriu extensa agenda em 
Roraima, ao lado da Associação dos Defensores Públicos de Roraima (ADPER). Ele foi ao estado 
para participar de reunião ordinária do Condege e também para cumprir agendas institucionais.

Pedro Paulo Coelho conversou com as associadas e associados e fez um panorama de assuntos 
relativos à categoria, em especial sobre a reforma da Previdência. Ao cumprir atividades legis-
lativas, ele teve encontro estratégico com o líder do PRB na Câmara, Jonathan de Jesus (RR). A 
reunião contou com a participação da presidente da ADPER, Elcianne Viana, e o sub defensor 
público-geral, Oleno Matos.

Amapá

Já em agosto, a vice-presidente institucional da 
ANADEP, Rivana Ricarte, participou de ativida-
des no Amapá. Ela se reuniu com defensoras e 
defensores públicos recém-empossados e fa-
lou sobre a importância do associativismo. O 
diálogo fez parte da programação promovida 
pela Associação das Defensoras e Defensores 
Públicos do Amapá (ADEPAP) e a Defensoria Pú-
blica do Estado (DPE/AP).

Pernambuco

Em setembro foi a vez de Pernambuco. Por ocasião da posse das novas defensoras e defen-
sores públicos, o presidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho, cumpriu atividades no estado. 
Primeiro, foi a posse de 10 novos defensores públicos, aprovados em 2018, no 3º Concurso da 
Instituição no Ingresso na Carreira. A cerimônia 
foi realizada no auditório da DPPE, em Recife. O 
presidente da ADEPEPE, Edmundo Siqueira; e o 
presidente do Condege e defensor público-ge-
ral, José Fabrício Silva de Lima, participaram da 
solenidade. 
 
Pedro Coelho também participou do curso de 
formação das novas defensoras e defensores 
públicos e falou sobre a importância do associa-
tivismo.



Rondônia

No final de setembro, o presidente da ANADEP, Pedro Coelho, es-
teve em Rondônia, onde cumpriu agenda ao lado da presidente 
da Associação dos Membros da Defensoria Pública de Rondônia 
(AMDEPRO), Silmara Borghelot. O estado conta com 69 defenso-
ras e defensores públicos. 
 
As defensoras e os defensores realizaram uma visita institucional 
ao presidente e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de 
Rondônia (TCE-RO), Edilson Silva de Sousa. No mesmo dia, o gru-
po também dialogou com presidente da Assembleia do Estado 
(ALE-RO), Laerte Gomes. Durante a reunião, Silmara destacou o 
apoio fornecido pelo Poder Legislativo de Rondônia à DPE-RO. 

A Associação estadual também promoveu uma roda de conversa 
com as defensoras e os defensores públicos locais. O presiden-
te da ANADEP, Pedro Coelho, abordou com os participantes as 
ações promovidas pela entidade, como os trabalhos legislativos.

Tocantins

Em junho, o presidente da ANADEP, Pedro Coelho, 
ao lado do presidente da ADPETO, Guilherme Vilela, 
também cumpriu agenda institucional em Tocantins. 
Na ocasião, o governador do Estado do Tocantins, 
Mauro Carlesse, recebeu em seu gabinete no Palá-
cio Araguaia, as defensoras e defensores públicos. O 
vice-governador Wanderlei Barbosa e a líder do Go-
verno na Assembleia Legislativa, deputada Valderez 
Castelo Branco, também participaram da reunião.

Bahia

Em outubro, a vice-presidente institucional da 
ANADEP, Rivana Ricarte, esteve em Salvador 
(BA) para apoiar atividades institucionais locais, 
ao lado da Associação dos Defensores Públicos 
da Bahia (ADEP-BA) e da Associação dos De-
fensores Públicos do Maranhão (ADPEMA). Na 
pauta, o acompanhamento estratégico do Con-
sórcio Nordeste.



Apoio da ANADEP às reformas da 
Previdência nos estados

ANADEP já trabalha ao lado da assessoria 
jurídica, representada pelo escritório Mar-
rafon, ROBL &. Grandinetti Advocacia, na 
elaboração de um parecer para subsidiar as 
Associações Estaduais para articulação e en-
frentamento das Associações Estaduais nos 
estados.

Já no dia 22 de novembro, a diretoria da ANA-
DEP reuniu-se com as Associações Estaduais, 
via zoom, para debater o enfrentamento da 
reforma da Previdência nos estados. Participa-
ram do encontro representantes da ADEPAL, 
ADEPAR, ADEP-DF, ADPACRE, ADPEMA, ADPER-
GS, AGDP e APADEP.

III

FORTALECIMENTO DA 
IMAGEM INSTITUCIONAL



Novidade: Fala Presidência 

Um grande destaque do 2º semestre foi o lançamento do projeto “Fala Presidência” – canal 
direto de comunicação da presidência da entidade com as associadas, associados e seguidores 
da página no Instagram (@anadepbrasil).
 
O “Fala Presidência” é transmitido através de live no Instagram. A ideia é ouvir sugestões e 
reivindicações da categoria, bem como apresentar o trabalho que tem sido realizado pela enti-
dade. No 2º semestre foram realizadas três lives.
 
Continuaremos com o projeto no próximo semestre e contamos com a sua participação.

ANADEP participa de congresso sobre advento da tecnologia no sistema 
de Justiça

Nos dias 28 e 29 de agosto, Brasília sediou a 14ª edição do Congresso de Inovação do Poder Ju-
diciário (CONIP). O evento trouxe debates sobre inovação e modernização na área jurídica. Por 
meio da apresentação de projetos, estudos de caso e novas tecnologias, o seminário abordou 
os rumos da reforma digital no Judiciário brasileiro, além de mostrá-la como peça chave para o 
aprimoramento da experiência do usuário com os serviços públicos.
 
No primeiro dia do CONIP, o presidente da ANADEP, Pedro Coelho, palestrou sobre “Impacto do 
uso de robôs, realidade aumentada e computação cognitiva nos tribunais para dar fluidez nos 
processos”.  Ele ressaltou a necessidade de se investir em coletas de dados e em uma política 
nacional de pesquisa voltada à Defensoria Pública. 
 
Pedro Coelho também alertou que o uso das tecnologias artificiais não pode retirar o caráter 
humano do atendimento às pessoas em situações de vulnerabilidades. 



Curso Brasileiro Interdisciplinar em Direitos Humanos é promovido em
Fortaleza

A vice-presidente da ANADEP, Rivana Ricarte, participou, em agosto, da sétima edição do Curso 
Brasileiro Interdisciplinar em Direitos Humanos, promovido em Fortaleza (CE), pelo Instituto 
Brasileiro de Direitos Humanos (IBDH) e pelo Instituto Interamericano de Direitos Humanos 
(IIDH). O tema deste ano foi “O Desa-
fio dos Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais”. A ANADEP foi uma das 
apoiadoras do evento. Rivana Ricarte, 
que é também defensora pública in-
teramericana, falou sobre a evolução 
da jurisprudência da Corte Interameri-
cana sobre o direito à saúde, falando 
sobre o caso “Poblete Vilche vs. Chile”. 
O curso foi um espaço de intercâmbio 
de experiências, de elaboração de pro-
postas de ações e de capacitação para 
a busca de soluções para os desafios 
dos Direitos Humanos no Brasil. Antes 
da realização do evento, os organiza-
dores do evento fizeram uma visita 
institucional à sede da ANADEP.

Defensoria sem Fronteiras no ES

Em setembro, o presidente da ANADEP esteve presente na abertura da edição do Programa 
Defensoria sem Fronteira, no Espírito Santo. Nessa edição, mais de 6 mil processos foram ana-
lisados. 

O programa consiste em uma força-tarefa em presídios e faz parte do Acordo de Cooperação 
Técnica assinado pelo Colégio Nacional de Defensores Públicos-Gerais (Condege), Ministério 
da Justiça (MJ), Defensoria Pública da União (DPU), Associação Nacional das Defensoras Defen-
sores Públicos (ANADEP), Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (ANADEF) e 
Departamento Penitenciário Nacional (Depen/MJ). Nesta edição mais de 6 mil processos foram 
analisados.



ANADEP, Condege e CNJ debatem parcerias

No final de setembro, representantes da ANADEP e do CONDEGE reuniram-se mais uma vez 
com o presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli. No encontro, os 
defensores públicos apresentaram os resultados do Programa Defensoria sem Fronteiras, reali-
zado no Espírito Santo.

ANADEP participa de reunião no DEPEN para tratar do DSF

No dia 4 de julho, a vice-presidente da ANADEP, Rivana Ricarte, participou de reunião, em Bra-
sília, para tratar da nova fase do programa Defensoria Sem Fronteiras. Na ocasião, estiveram 
reunidos o diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Fabiano Bordignon; 
representantes da Ouvidoria do Depen e membros da Defensorias Públicas do Estado da Bahia, 
Sergipe, Minas Gerais e Roraima.



ANADEP participa do II Encontro Nacional dos Grupos de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Carcerário

A vice-presidente da ANADEP, Rivana Ricarte, e a diretora de articulação social da Associação, 
Liana Lisboa, participaram da abertura do II Encontro Nacional dos Grupos de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Carcerário (GMFs). O evento foi promovido pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília. O objetivo do encontro foi o de 
fortalecer o engajamento do Judiciário na busca das melhorias necessárias para o sistema penal 
e socioeducativo.

#DefensoriaSim: Defensoras e defensores são homenageados em sessão solene na 
Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados homenageou, no dia 28 de agosto, defensoras e defensores públicos de todo o país 
pela passagem do Dia Nacional da Defensoria Pública – tradicionalmente comemorado no dia 19 de maio. A 
sessão foi requerida pelos deputados Lincoln Portela (PL-MG), professora Marcivania (PCdoB-AP) e Alessandro 
Molon (PSB-RJ) e ocorreu no Plenário Ulysses Guimarães.
 
Ao longo da sessão, vários deputados utilizaram-se da tribuna para elogiar o trabalho das defensoras e defen-
sores, entre eles: Afonso Motta (PDT-RS), Eduardo Bismarck (PDT-CE), Paulão (PT-AL), Paula Belmonte (Cidadania 
-DF) e Pompeo de Mattos (PDT-RS). 

Além dos parlamentares, compuseram a tribuna de honra o presidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho; o pre-
sidente do Colégio Nacional de Defensores Públicos-Gerais 
(CONDEGE), José Fabrício Silva de Lima; o defensor público-geral 
federal, Gabriel Faria Oliveira; e a presidente da presidente da 
Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (ANADEF), 
Luciana Grando Bregolin Dytz.

Acompanharam também a sessão, a vice-presidente institucional 
da ANADEP, Rivana Ricarte; o vice-presidente jurídico-legislativo, 
Gustavo Alves; e o vice-presidente administrativo, Flávio Wan-
deck. Representando as Associações Estaduais estavam Elaina 
Rosas (ADEP-BA), Mayara Tachy (ADEP-DF), Allan Joos (AGDP), 
Mônica Belém (ADPEP), Edmundo Campos (ADEPEP), Juliana La-
vigne (ADPERGS), Débora Pezzuto (APADEP) e Maxnei Gonzaga 
(ADEP-MG). Também estavam presentes os defensores públicos 
do Rio Grande Do Sul, Bárbara Lenzi e Rafael Raphaelli, do GAETS 
(Grupo de Atuação Estratégica da Defensoria Pública nos Tribu-
nais Superiores).



Condege

Com o objetivo de construir e debater as pautas institucionais, a ANA-
DEP e o Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais (CONDEGE) 
deram continuidade ao trabalho conjunto. Neste ano, a Associação 
Nacional esteve presente em seis reuniões do Colegiado contribuindo 
com os debates.

Distrito FederalGoiânia

Paraíba

Porto Alegre

Santa Catarina

Visita institucional do presidente do Con-
dege à sede da ANADEP

Tocantins

Durante o 2º semestre, o Prêmio Innovare dedicou-se às visitas aos estados pelos consultores 
para avaliação in loco de todos os trabalhos selecionados para a 16ª edição. Após esta etapa, 
houve a avaliação de cada prática. 

No dia 4 de outubro, a Comissão Julgadora divulgou os finalistas de cada categoria. A Defenso-
ria Pública inscreveu 78 trabalhos e suas finalistas foram “Capacitação e informação no comba-
te à violência obstétrica”, da DPE-MS e “Estágio Especial”, da DPE-BA. 

ANADEP Inova
O número de práticas inscritas pela Defensoria Pública mais do que dobrou em relação à última 
edição, graças ao incentivo da ANADEP através do projeto “ANADEP INOVA”. 

Prêmio Innovare



A grande vencedora da 16ª edição do Prêmio Innovare foi a prática “Capacitação e informação 
no combate à violência obstétrica”, das defensoras públicas Thaís Dominato, Edmeiry Festi, 
Thaís Roque e Elaine França.

Já a prática “Estágio Especial”, desenvolvida pelas defensoras públicas da Bahia Firmiane Ve-
nâncio, Gisele Aguiar e pelo defensor público Gil Braga, recebeu menção honrosa na ocasião.

A cerimônia de premiação ocorreu, no dia 3 de dezembro, no salão branco do Supremo Tribunal 
Federal, em Brasília. Participaram também da solenidade: o presidente da ANADEP, Pedro Paulo 
Coelho; a vice-presidente institucional, Rivana Ricarte; a ex-presidente da ANADEP e membro 
da comissão julgadora do prêmio, Patrícia Kettermann; e o defensor público-geral da Bahia, 
Rafson Saraiva Ximenes.



MCCE

Durante este semestre, a diretoria participou de 
reuniões do Comitê Nacional do Movimento de 
Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE). A ANADEP 
integra o Comitê que é composto por mais de 60 
entidades nacionais e está representado pela Se-
cretaria Executiva do Movimento de Combate à 
Corrupção Eleitoral.

No dia 18 de setembro, o Movimento reuniu os 
assessores de comunicação das entidades que o 
compõem. A assessora de comunicação da ANA-
DEP, Stephanny Guilande, participou da reunião. 
Na pauta, os assessores puderam conhecer a es-
trutura da entidade e alinharam estratégias de co-
municação.

Relações Interinstitucionais

Ao longo dos últimos meses, a diretoria da ANADEP manteve o diálogo com várias entidades 
parceiras da Associação Nacional para debater pautas convergentes entre as entidades e a im-
portância do fortalecimento das instituições. No 2º semestre houve encontro com: Associação 
Nacional dos Defensores Públicos Federais (ANADEF), Associação Nacional dos Procuradores 
dos Estados e do Distrito Federal (ANAPE), Colégio Nacional dos Defensores Públicos-Gerais 
(Condege), Defensoria Pública da União (DPU), Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas 
de Estado (FONACATE) e Instituto Interamericano de Direitos Humanos (IIDH).



Cartão de aniversário

No 2º semestre, a ANADEP iniciou o envio de cartão de aniversário às associadas e associados 
da entidade. Há também um cartão especial, que é enviado aos parlamentares. 

XIV CONADEP

A ANADEP e a Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro 
(ADPERJ) promoveram, de 12 a 15 de novembro, o XIV Congresso Nacional das Defensoras e 
Defensores Públicos (CONADEP). A edição deste ano teve como tema “Defensoria Pública: Me-
mória, Cenários e Desafios”.O evento foi realizado Teatro Riachuelo, no centro do Rio de Janeiro.

Redes sociais e boletins temáticos:
Para facilitar a divulgação da programação foram elaborados diversos cards para as redes so-
ciais com fotos dos palestrantes, tema de cada painel, além do dia e horário de cada atividade.

. Cards

Ministro Dias Toffoli durante abertu-
ra do XIV CONADEP



. Boletins Temáticos

. Avatar para Redes Sociais . APP Exclusivo

As participantes e os participan-
tes do Congresso Nacional das 
Defensoras e Defensores Públi-
cos (CONADEP), tiveram uma no-
vidade nesta edição: um aplicati-
vo exclusivo sobre o evento com 
todas as informações atualizadas 
em tempo real.



. Reuniões

De julho a novembro, as 
reuniões também se inten-
sificaram. Nesse período, as 
diretorias da ANADEP e da 
ADPERJ reuniram-se diversas 
vezes, presencialmente e via 
zoom, para definirem os de-
talhes do evento.

. Teatro Riachuelo

Visita técnica para acompanhar testes de som das 
apresentações, no Teatro Riachuelo.

. Defensoria Pública do Rio de Janeiro

A ANADEP reuniu-se com o defensor público-geral 
do Rio de Janeiro, Rodrigo Pacheco, para tratar te-
mas de interesse em comum. 

. Fundição Progresso

Visita técnica ao local da festa de encerramento.

. Método Eventos

Reunião de trabalho com a empresa organizadora 
para alinhar pontos estratégicos.



. Patrocinadores

Para realizar o evento, que é o maior congresso da Defensoria Pública da América, a ANADEP e 
a ADPERJ contaram com diversos apoiadores e patrocinadores, seja por meio de auxílios finan-
ceiros, passagens, hospedagens, divulgação e impressão de materiais gráficos.

. Sobre o evento

Ao todo, o Congresso contou com cinco painéis, quatro sessões transdisciplinares concomi-
tantes e dois concursos - um de teses e outro de práticas. A proposta foi debater o passado, o 
presente e o futuro da Instituição na busca de uma Defensoria cada vez mais forte e eficiente 
para a população. Confira abaixo as principais fotos do evento: 





Através da Escola Nacional das Defensoras e Defensores Públicos 
do Brasil (ENADEP), associadas e associados da ANADEP tiveram 
20% de desconto na matrícula e 15% na mensalidade no Curso 
de Doutorado em Direito, pela Universidade Kennedy, em Buenos 
Aires (Argentina), do Instituto Latino Americano de Educação (ILAE). 

Chamada de artigos: Defensoria Pública - Reflexões sobre os direitos 
das mulheres

A Associação Nacional das Defensoras e Defensores 
Públicos, através da Escola Nacional das Defensoras e 
Defensores Públicos do Brasil (ENADEP), tornou público 
o edital para a coleta de artigos jurídicos de defensoras e 
defensores públicos sobre o direito das mulheres. 
 
Os artigos serão reunidos em um e-book, intitulado de 
“Defensoria Pública: reflexões sobre os direitos das 
mulheres”. O livro terá por objetivo reunir e provocar 
reflexões sobre a evolução dos direitos das mulheres no 
Brasil, além de destacar o papel exercido pela Defensoria 
pela efetividade deste direito.

IV

TRANSPARÊNCIA
NA GESTÃO

ENADEP



A ANADEP conta com parcerias para trazer benefícios às associadas e associados.

Benefícios para associadas 
e associados

O Clube de Vantagens ANADEP – o MarktClub – tem mais de 700 parcerias, que proporcionam 
descontos especiais às associadas e associados da entidade. Mês a mês, a plataforma envia para 
os participantes cadastrados várias promoções. Através de uma plataforma eletrônica (anadep.
temvantagens.com.br) os usuários têm acesso a serviços e produtos, como eletrodomésticos, 
eletrônicos, passagens aéreas, hospedagens em hotéis do Brasil e do exterior, entre outros, com 
condições e descontos diferenciados. 

E no mês de julho, o Clube de Vantagens sorteou uma cafeteira entre os associados da ANADEP, 
no Instagram.

No 2º semestre de 2019, o Conselho Internacional de Estu-
dos Contemporâneos em Pós-Graduação (Consinter) promo-
veu mais uma edição seu simpósio internacional. A iniciativa 
reuniu estudantes, professores vinculados à pós-graduação, 
especialistas, mestres, doutores, pesquisadores, docentes 
universitários e profissionais de carreira jurídica. As associa-
das e associados da ANADEP tiveram desconto na inscrição 
do evento. Na ocasião, os participantes puderam apresentar 
artigos científicos, que serão, posteriormente, publicados em 
uma das obras oficiais do CONSINTER: a Revista Internacional 
de Direito CONSINTER e o livro Direito e Justiça.

A ANADEP em parceria com a Juruá Editora 
oferece mais de 4 mil obras com 25% de 
desconto para associadas e associados da 
Associação Nacional!



As associadas e os associados contam com um espaço especial na revista Justiça & Cidadania. 
Com a parceria, a Associação Nacional publica artigos (tanto site quanto edição impressa) dos 
membros da diretoria, comissões especiais e associados(as) da entidade. Justiça & Cidadania 
conta com distribuição nacional de 10 mil exemplares mensais, além de um site exclusivo.

 PLANO DE SAÚDE

A diretoria da ANADEP continua com as tratativas para a contratação do plano de saúde nacio-
nal, reunindo-se com representantes de várias seguradoras para uma melhor proposta para as 
associadas e associados.



Setores da ANADEP

A ANADEP funciona, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Formada por uma equipe de seis 
funcionários e uma estagiária, a Associação está dividida em três setores: administrativo, comu-
nicação e financeiro.

Diálogo e construção coletiva de atividades

No 2º semestre, a diretoria deu continuidade à política de realizar reuniões com todos os seto-
res da entidade. Os encontros têm por objetivo traçar o planejamento operacional e logístico 
das atividades, bem como ouvir as demandas dos setores. Além disso, visa aproximar adiretoria 
de todo o corpo de colaboradores. Ao todo ocorreram cinco reuniões de julho até o fechamento 
desta edição:
18 de julho: reunião com todos os funcionários
5 de agosto: reunião com o administrativo e com o financeiro
28 de agosto: reunião com o financeiro
18 de setembro: reunião com os funcionários
3 de outubro: reunião de comunicação
7 de novembro: reunião preparatória do Conadep 

Setor administrativo

O setor administrativo é o coração da empresa. Responsável pelo planejamento estratégico e 
pela gestão das tarefas, coordena e fiscaliza os demais setores e fornecendo os dados necessá-
rios para a tomada de decisões.

Tarefas

• agendamento de reuniões com parlamentares e autoridades 
• emissão e envio de ofícios
• atualização de mailing de associados, órgãos e entidades 
• atualização das listas de associados
• controle de questionário enviado às associações 
• emissão de passagens nacionais, internacionais e hospedagens
• suporte administrativo às comissões 
• preparação e envio de convocações para reuniões das comissões, Assembleias e outras ativi-
dades 
• correção de atas de todas as reuniões (AGEs, diretoria e comissões) 
• organização de pequenos eventos, em conjunto com os outros setores da entidade Setor Ad-
ministrativo
• cotação e contratação de materiais e lanches para eventos e reuniões 
• cotação e compra de materiais de escritório 
• cotação e compra de itens de limpeza e alimentos/bebidas 
• respostas às mensagens da página de contatos 
• liberação e bloqueio de cadastros na área restrita 
• envio de convites e confirmação de palestrantes do XIV CONADEP 
• controle do recebimento de teses e práticas exitosas do XIV CONADEP 
• acompanhamento das atividades internacionais (AIDEF, BLODEPM e REDPO) e resposta a 
e-mails 
• preparação de material para registro em cartório 



• atendimento telefônico 
• impressão e preparação de materiais para atividades legislativas
• contato com associados e presidentes para resolver todo tipo de questão administrativa 
• contato com a MarktClub para atualização de dados e novos convênios 
• contato com a JUSPREV, Consinter, Juruá e Innovare para demandas diversas 
• contato com escritório de advocacia e assessoria parlamentar para envio documentos 
• preparação de roteiro de eventos, planilhas, ofícios e documentos em geral 
• contato com René (diagramador) sobre trabalhos da ANADEP e do CONADEP 
• assistência à Diretoria da ENADEP em suas diversas demandas
• contato com Defensorias para auxiliar na coleta de dados para o Mapa da Defensoria Pública 
• resposta a convites recebidos 
• preparação e envio de postulação a órgãos do Governo Federal (CNDI, CNPCT, CNDH) 
• preparação e envio de postulação a cargo de DPI
• formulação de editais de intercâmbio, Defensor(a) Público(a) Interamericano(a) e outros 
• formatação de ofícios, notas técnicas e outros documentos 
• preparação e assistência em reuniões na entidade e por zoom 
• arquivo e organização dos documentos da ANADEP 
• registro e acompanhamento de assinaturas de emendas pelos deputados junto com o FONA-
CATE 
• controle de férias de funcionários

Setor financeiro

Através da Counts Contabilidade, o setor financeiro da ANADEP apresenta os balancetes men-
sais da Associação e cuida dos recursos humanos dos funcionários. ACounts trabalha com a 
constituição de empresas, escrituração contábil, tributárioempresarial e os diversos serviços 
contábeis. A diretoria da ANADEP realiza reuniões com o departamento para ter um feedback 
da conta da Entidade. Entre as tarefas, estão:
• Gerenciamento das contribuições associativas dos estados e do Distrito Federal;
• Emissão dos boletos das contribuições associativas
• Relatório de justificativas das despesas no cartão de crédito

• Relatórios de reembolso de despesas da diretoria da ANADEP
• Gerenciamento com justificativas do fluxo de caixa da ANADEP
• Gerenciamento com justificativas da movimentação de entrada e saída da conta principal da 
ANADEP
• Gerenciamento com justificativas da movimentação de entrada e saída da conta do CONADEP
• Gerenciamento das inscrições e pagamentos de inscrições do CONADEP
• Acompanhamento das inscrições e pagamentos pelas associações estaduais
• Acompanhamento das inscrições e pagamentos por nota de empenho pelas Defensorias Esta-
duais, bem como a documentação exigida por cada uma
• Pagamento e acompanhamento da limpeza semanal da ANADEP
• Compras gerais on-line e em mercados, papelarias, etc.
• Controle de estoque de materiais em geral
• Responsável pela folha de pagamento e conferência dos salários dos funcionários
• Controle do pagamento de impostos em geral
• Elaboração do movimento contábil detalhado para envio à contabilidade mensalmente
• Contato direto para solução de problemas diversos com os Bancos
• Contato direto para solução de problemas diversos com a Contabilidade
• Protocolo de ofícios na Câmara, Senado, STJ, STF, etc.
• Auxílio administrativo com recepção e atendimento em reuniões na ANADEP 
• Idas ao cartório para registros, reconhecimentos de firma e autenticações de documentos 
diversos
• Serviços externos em geral
• Acompanhamento, buscas e entregas de materiais gráficos a cada demanda
• Impressões e preparações de materiais em pastas para atividades legislativas
• Gerenciamento das linhas telefônicas corporativas fixas e móveis
• Acompanhamento de contratos em geral
• Gerenciamento de ajuda de custo e reembolso dos diretores da ANADEP
• Acompanhamento das demandas diretas com o condomínio da sede da ANADEP
•Cuidado com prazos em geral (pagamentos, relatórios, etc)
•Organização de eventos em conjunto com os outros setores da entidade.
• Acompanhamento das corridas de táxi e aplicativos de mobilidade urbana dos funcionários e 
diretores



• Prestação de contas anualmente em AGO
• Acompanhamento da situação financeira de forma geral com diretores periodicamente
•Elaboração de documentos financeiros e contato direto com conselheiros fiscais
•Compra de gerenciamento do fluxo de caixa de moedas estrangeiras
•Acompanhamento e pagamento de envio de documentos e correspondências via Correios
•Acompanhamento e pagamento de demandas e equipamentos de informática
•Elaboração e acompanhamento de orçamentos em geral (política de sempre 3 orçamentos)
•Acompanhamento e pagamento dos seguros da ANADEP
•Gerenciamento das demandas relacionada à sala 203 do Ed. Gilberto Salomão

Assessoria de comunicação

A assessoria de comunicação da ANADEP propõe e executa as políticas de comunicação da en-
tidade. Ela é responsável pelas estratégias, campanhas, projetos e atividades voltadas para os 
diversos públicos da Associação. A equipe é formada por: uma coordenadora de Comunicação, 
uma assessora de Comunicação e uma estagiária.
• Apresentação na AGE de novembro: escolha da campanha nacional 2020;
•Assessorar os membros da diretoria da Associação Nacional dos Defensores Públicos em ativi-
dades de comunicação social;
• Auxiliar a vice-presidência institucional na produção de comunicados;
• Coordenar a atuação das Assessorias de Comunicação das Defensorias Públicas e Associações 
Estaduais no desenvolvimento de material para site da ANADEP;
• Criação de boletim especial sobre o CONADEP;
• Criação de cards padronizados para as redes sociais sobre a campanha nacional; 
• Criação de cards sobre o CONADEP; 
• Criação de evento no facebook sobre o CONADEP;
• Criação de logomarcas; 
• Criação de cards de educação em direitos para as redes sociais;
• Criação dos destaques padronizados do Instagram;
• Criação e atualização de peças gráficas internas (crachás, cartões, pastas, papel timbrado, en-
tre outras).

• Desenvolvimento de peças gráficas para as redes sociais; 
• Desenvolvimento de peças para eventos;
• Diálogo com os veículos; 
• Divulgação das atividades legislativas (matérias e fotos);
• Editar e revisar notas públicas;
• Editoração de balanços; 
• Editoração de cartilhas, livros e revistas; 
• Elaboração do boletim semanal da entidade, o ANADEP EXPRESS; 
• Elaboração do Histórias de Defensor(a); 
• Elaboração, edição e confecção dos balanços de gestão. 
• Gerenciar o site e redes sociais da ANADEP;
• Manter arquivos das notícias de interesse da ANADEP publicadas pela imprensa (clipping);
• Organização da pauta semanal (demandas jornalística e publicitária); 
• Pautar veículos da grande imprensa sobre o trabalho da ANADEP e Defensoria Pública;
• Planejamento e cobertura do CONADEP;
• Redação de peças audiovisuais; 
• Registros fotográficos e videográficos de eventos realizados na associação ou por ela organi-
zados; 
• Reunião com os assessores de comunicação, no Rio de Janeiro;
• Ronda nos sites e redes sociais das Associações e Defensorias.



Além disso, há um contrato com a empresa Bah Comunicação (responsável pelos projetos grá-
ficosda ANADEP). Desde 2014, a ANADEP mantém contrato com a empresa Bah Comunicação, 
responsável por todo o planejamentográfico e visual da entidade. A empresa é responsável por-
vários serviços especializados e que são fundamentais paraa assessoria de comunicação, como:
• Criação de logomarcas;
• Criação do layout do site;
• Criação e atualização de peças gráficas internas (crachás,cartões, pastas, papel timbrado, entre 
outras).
• Desenvolvimento de peças gráficas para as redes sociais;
• Desenvolvimento de peças para eventos;
• Editoração de balanços;
• Editoração de cartilhas, livros e revistas;
• Planejamento e criação da identidade visual da campanha;
• Redação de peças audiovisuais.
Calendário operacional de comunicação
Criação do calendário operacional de comunicação da ANADEP. O material foi discutido e apro-
vado com a vice-presidente institucional e a diretora de comunicação, durante reunião em ja-
neiro.

ANADEP capacita

No final de agosto, os setores administrativo e de 
comunicação da ANADEP participaram do workshop 
"Evento em foco", em Brasília. Durante o evento, as 
funcionárias acompanharam palestras sobre: ges-
tão e planejamento estratégico de eventos; licen-
ciamento para eventos; organização; comunicação 
e marketing digital; organização de eventos esporti-
vos, entre outras temáticas.



V

ATUAÇÃO
INTERNACIONAL

Internacional

A agenda internacional da Associação Nacional no 2º semestre do ano foi intensa. Através da 
diretoria de relações internacionais e da Comissão para Assuntos Internacionais, a entidade 
buscou o diálogo e a interlocução com outros países para a troca de conhecimento e práticas 
exitosas das Defensorias Públicas internacionais.

Aidef no México

A diretoria da ANADEP participou de atividades da Associação Interamericana de Defensorias 
Públicas (AIDEF), que ocorreu em julho, no México. As agendas foram acompanhadas pelo pre-
sidente da ANADEP, Pedro Coelho; a vice-presidente, Rivana Ricarte; o diretor para assuntos in-
ternacionais, Antonio Maffezoli; e pela presidente da ADPERJ e coordenadora da região Sudeste 
da ANADEP, Juliana Lintz.



1º Encontro Internacional de Defensores Públicos Oficiais, Assessores
Tutelares, Funcionários e Integrantes da Defensoria Pública.

Representantes da ANADEP e das Associações Estaduais participaram do 1º Encontro Inter-
nacional de Defensores Públicos Oficiais, Assessores Tutelares, Funcionários e Integrantes da 
Defensoria Pública. O evento foi realizado em Bariloche, na Argentina, de 2 a 4 de outubro. 
 
Na comitiva de defensoras e defensores públicos estaduais do Brasil, estiveram presentes 
o presidente da ANADEP, Pedro Coelho; os diretores para assuntos internacionais, Antonio
Maffezoli e Adriana Burguer; o diretor jurídico e presidente da APADEP, Augusto Barbosa; o di-
retor de eventos e presidente da AMDEP, João Dias; e a coordenadora da região sudeste da 
ANADEP e presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Rio de janeiro 
(ADPERJ), Juliana Lintz.

Diretoria ANADEP participa de
assembleia do Blodepm, na
Argentina

No dia 9 de outubro, a diretoria da ANA-
DEP participou de reunião do conselho 
diretivo do Bloco de Defensores Públicos 
Oficiais do Mercosul (Blodepm). Partici-
pam das atividades, o presidente e a vi-
ce-presidente da ANADEP, Pedro Coelho e 
Rivana Ricarte; a coordenadora da região 
Sudeste e presidente da ADPERJ, Juliana 
Lintz. 
 
Na ocasião, houve a eleição da nova dire-
toria do Bloco. A ANADEP foi eleita para 
ocupar  a secretaria geral. A diretoria da 
ANADEP e da ADPERJ também apresenta-
ram o Programa de Intercâmbio, que seria 
realizado no Brasil, na cidade do Rio de 
Janeiro.



Boletim especial

Em setembro, a ANADEP divulgou mais um boletim inter-
nacional especial. Nessa edição foram abordados os se-
guintes assuntos: 1º Encontro Internacional de Defensores 
Públicos Oficiais, Assessores Tutelares, Funcionários e Inte-
grantes da Defensoria Pública; X Congresso do BLODEPM; 
e o curso de capacitação sobre as 100 regras de Brasília.

X Congresso dos Defensores Públicos Oficiais do Mercosul

Em continuidade a agenda internacional, em outubro, aconteceu o X Congresso dos Defenso-
res Públicos Oficiais do Mercosul (BLODEPM). Com o tema “Boas práticas de defesa pública no 
acesso à Justiça”, o evento foi realizado na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos 
Aires.
 
Participaram das atividades, o presidente e a vice-presidente da ANADEP, Pedro Coelho e Riva-
na Ricarte; a diretora para assuntos legislativos, Maria Carmen de Sá; a coordenadora da região 
Sudeste e presidente da ADPERJ, Juliana Lintz; a coordenadora da comissão de mobilidade da 
ANADEP, Maria Julia; o presidente do Condege, José Fabrício Silva de Lima; o chefe de gabinete 
da Defensoria Pública de Pernambuco, João Duque; e o defensor público-geral do Espírito San-
to, Gilmar Batista.

 O encontro foi organizado em nove linhas temáticas: migrantes, DESCA, resolução alternativa 
de conflitos, povos indígenas, gênero, violência institucional, idosos, saúde mental e Regras de 
Brasília. O Congresso contou com expositores da Argentina, Brasil, Chile e Paraguai. 
 
No dia 10 de outubro, a coordenadora da comissão de mobilidade da ANADEP e defensora 
pública do Rio de Janeiro, Maria Julia Miranda, e o defensor público do Rio de Janeiro, Eduardo 
Chow, palestraram no painel “Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales: expe-
riencias de litigio estratégico de la Defensa Pública”. No mesmo dia, o presidente do Condege, 
José Fabrício Lima, foi coordenador do painel “Las estratégias de litígio en las causas contra 
integrantes de los pueblos originarios”
 
Já no dia 11/10, a vice-presidente da ANADEP, Rivana Ricarte, falou no painel “Acciones de la 
Defensa Pública en las temáticas de género”, oportunidade em que abordou o tema da campa-
nha nacional “Em Defesa Delas - Defensoras e Defensores Públicos pela garantia dos direitos 
das mulheres”. 
 
Já o presidente da ANADEP, Pedro Coelho presidiu o painel “Experiencias de la Defensa Pública 
en materia de violencia institucional.”



Novidade: site da ANADEP agora conta com aba 
internacional

Desde outubro, o site da ANADEP passou a contar com uma 
aba internacional. O conteúdo exibido traz a atuação da ANA-
DEP nas principais instituições internacionais. Agora é possí-
vel conferir e saber mais sobre a Asociación Interamericana 
de Defensorías Públicas (AIDEF), Bloque de Defensores Pú-
blicos Oficiales del MERCOSUR (BLODEPM), Reunião Especia-
lizada de Defensores Públicos Oficiais (REDPO), Organização 
dos Estados Americanos (OEA), Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos (CIDH) e da Corte Interamericana de Direi-
tos Humanos. O site também traz o estatuto da ANADEP em 
inglês, os boletins internacionais e as notícias relacionadas.

Programa de Intercâmbio do Blodepm no Brasil

Em novembro, a ANADEP e a ADPERJ promoveram, no Rio de 
Janeiro, o Programa de Intercâmbio do Bloco dos Países do 
Mercosul - Pasantia. Defensoras e defensores públicos da Ar-
gentina, Chile, Paraguai e Uruguai tiveram a oportunidade de 
se familiarizar com as experiências das defensoras e defen-
sores públicos brasileiros e com a realidade da Defensoria 
Pública do Brasil. Foram duas semanas de intensa programa-
ção que incluiu visitas a hospital, presídio e a núcleos espe-
cializados, além da participação no XIV CONADEP.

VI

 APOIO À ATUAÇÃO AFIRMATIVA
DE GÊNERO DENTRO DAS DEFENSORIAS

E ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS



Prêmios de jornalismo destacam campanha nacional #EmDefesaDelas

No 2º semestre, várias Associações Estaduais lançaram prêmios de jornalismo com a temática 
da Campanha Nacional 2019 #EmDefesaDelas.

O objetivo das iniciativas é reconhecer os profissionais de imprensa e o seu compromisso com a 
cidadania, a educação em direitos e os direitos humanos, bem como aproximar os profissionais 
do trabalho realizado pela Defensoria Pública na defesa dos direitos das mulheres. Os prêmios 
avaliarão trabalhos nas categorias: jornal impresso, revista, rádio, tv, internet e fotografia.

Entre as realizadoras estão: 

ADPEC: 3º Prêmio ADPEC de 
Jornalismo

ADPERGS: 6º prêmio ADPERGS de 
Jornalismo

ADPETO: 1º Prêmio ADPETO de 
Jornalismo

A coordenadora da Comissão dos 
Direitos da Mulher da ANADEP, Rita 
Lima, e a coordenadora de comuni-
cação, Karyne Graziane, avaliaram as 
reportagens inscritas no 1º Prêmio 
Adpeto de Jornalismo.

Redes sociais

De julho até aqui, com apoio da Comissão dos Direitos da Mulher e da Comissão de Diversidade 
Sexual, houve a produção de cards voltados para os direitos das mulheres. 



#EmDefesaDelas nos estados

ANADEP participa de lançamento da campanha nacional no 
Amapá

A Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Amapá (ADEPAP) e a Defensoria Pública 
do Estado (DPE/AP) lançaram, no dia 14 de agosto, no auditório do Museu Sacaca, em Macapá, 
a campanha nacional “Em Defesa Delas”. A vice-presidente da ANADEP, Rivana Ricarte, repre-
sentou a Associação Nacional no evento. Na ocasião, a defensora falou sobre a iniciativa, que 
tem objetivo de apresentar à população o trabalho em favor das mulheres que necessitam de 
acesso à Justiça para garantia de seus direitos.

ADPESE destaca campanha #EmDefesaDelas durante congresso 
local

A Associação dos Defensores 
Públicos do Estado de Sergi-
pe (ADPESE) e a Comissão de 
defesa dos direitos da mu-
lher da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, seccional Ser-
gipe promoveram, no dia 5 e 
6 de dezembro, o Congresso 
de Direitos da Mulher: exercí-
cio da Cidadania e Combate a 
Violência de Gênero “Em de-
fesa delas”. A vice-presiden-
te da ANADEP, Rivana Ricarte, 
foi a palestrante da solenida-
de de abertura. Com o tema, 
“A Defensoria Pública como 

instrumento constitucional de promoção e defesa dos direitos humanos das mulheres”, ela 
falou sobre a atuação da Intituição na temática de gênero, ressaltando boas práticas realizadas 
em diferentes estados do país, nos eixos institucional e associativo.

Participaram também do congresso, o defensor público de Sergipe e conselheiro consultivo da 
ANADEP, Rodrigo Cavalcante Lima; o presidente da ADPESE, Herick Argôlo; e a defensora pública 
de Sergipe e membra da comissão dos direitos da mulher da ANADEP, Carla Caroline.



VII

 COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL

Comunicação

A diretoria de comunicação da ANADEP se preocupou em realizar um trabalho estratégico para 
divulgar o trabalho das defensoras e dos defensores públicos, além de construir um relaciona-
mento claro e direto com os diversos públicos da Entidade. As redes sociais e site da ANADEP 
são atualizados todos os dias com matérias das Associações estaduais e das Defensorias Públi-
cas.

Além disso, semanalmente é enviado o ANADEP EXPRESS, que está com o formato responsivo 
para tablets e smartphones.

Redes sociais e educação em direitos

A assessoria de comunicação, com apoio das comissões temáticas, desenvolveu 25 peças para 
promover ações de educação em direitos divulgando o trabalho da categoria nas redes sociais.





Expansão da identidade visual e auxílio às associações estaduais

Demos continuidade à política de enviar às Associações Estaduais todos os cards produzidos 
pela ANADEP. Todo material tem um espaço para que cada entidade local insira a sua logomarca.

Instagram

Para priorizar o relacionamento institucional e divulgar de forma mais célere as atividades da 
diretoria, a assessoria de comunicação começou a utilizar de forma mais dinâmica o Instagram. 
A ferramenta possibilitou um maior engajamento entre os seguidores da Associação que, atra-
vés de posts, storys, cards e vídeos, contou com mais um espaço para apresentar seu trabalho 
diário. A equipe também utilizou novos recursos para padronizar as postagens e marcar a iden-
tidade visual da ANADEP na rede. Ah, e sempre utilizando a hashtag #DefensoriaSim. Abaixo as 
postagens com mais alcance na rede:

1º lugar: Post da matéria da 
Folha de São Paulo
Foram 617 curtidas e mais de 7 
mil impressões na rede. Ao todo, 9 
comentários positivos.

2º lugar: Post da 
nota pública em defesa 
do Estado Democrático 
de Direito
Foram 318 curtidas e 
mais de 3800 impres-
sões na rede. Ao todo, 4 
comentários positivos.

3º lugar: Foto da 
peça “Luiz Gama”, du-
rante o XIV CONADEP
Foram 293 curtidas e 
mais de 3 mil impres-
sões na rede. Ao todo, 5 
comentários positivos.



#ANADEPnaMÍDIA

A equipe busca dialogar semanalmente com os principais veículos de imprensa para ocupar os 
espaços e divulgar a importância da ANADEP e da Defensoria Pública como agentes de transfor-
mação social e para o acesso à Justiça de pessoas em situações de vulnerabilidades. 

Confira abaixo a tabela com as inserções de imprensa durante o 2º semestre: 
VERDE: Manda o release e emplaca
AZUL: O veículo nos procura (normalmente depois de contatos prévios) e emplacamos como 
fonte.
AMARELO: Mandamos release e não emplacamos
VERMELHO: Sai algo negativo da ANADEP na imprensa

 VEÍCULO (ESTADO) ASSUNTO FONTE TIPO

Revista Justiça & 
Cidadania

O desafio da emen-
da constitucional 

80 e o princípio da 
fraternidade

Stéfano Pedroso
Defensor público 
do DF e ex-vice-
-presidente da 

ANADEP

Verde

Metro Jornal

Associações repu-
diam insulto de 

promotor à defen-
sora durante júri 

em Feira; MP disse 
que teve contexto

ANADEP/AMDEP Azul

Julho

 VEÍCULO (ESTADO) ASSUNTO FONTE TIPO

Revista Justiça & 
Cidadania

Defensoria para 
todos(as)?

Giovanna Burgos 
Defensora Pú-

blica do Amapá/
vice-presidente da 

ADEPAP

Verde

Agosto

Portal Acorda Cida-
de (MT)

Defensora públi-
ca relata assédio 
em tribunal com 

promotor de justiça 
em Feira: ‘Foi uma 

violação’

ANADEP/AMDEP Azul

O Tempo

‘Primeira vez com 
negão não dói’, diz 

promotor a de-
fensora em júri na 

Bahia

ANADEP/AMDEP Azul

BandNews Atuação da Defen-
soria Pública Pedro Paulo Coelho Azul

Agência Brasil

ECA faz 29 anos 
e ainda enfrenta 

desafios na imple-
mentação

Nota pública da 
Comissão da Infân-
cia e Juventude da 

ANADEP

Azul



Rádio Justiça

Decreto que deta-
lha as medidas de 
atendimento para 
usuários de drogas 
em situação de rua 
e que, em alguns 

casos, prevê a 
internação compul-

sória

Pedro González
Defensor Público 

do RJ 
Azul

Observatório do 3º 
setor

“Em um país eli-
tista, fortalecer a 
Defensoria não é 

interessante”

Pedro Paulo Coelho
Presidente da ANA-

DEP
Rádio Justiça

Rádio Justiça 13 anos da Lei Ma-
ria da Penha

Rita Lima
Defensora Pública 
do DF e coordena-
dora da comissão 

dos direitos da 
mulher da ANADEP

Rádio Justiça

Rádio Justiça O dia de combate à 
injustiça Rivana Ricarte Verde

 VEÍCULO (ESTADO) ASSUNTO FONTE TIPO

Revista Justiça & 
Cidadania

Dia Nacional das 
Pessoas com Defici-

ência

Flávia Albaine
Defensora Pública 

de Rondônia 
Verde

Rádio Band News 

Direitos do Consu-
midor

Negativação no 
SPC, diante de dí-

vida de IPTU e IPVA 
no DF

Carlos Cintra
Coordenador da 

Comissão de Defe-
sa do Consumidor  

Azul

Record News ES. 
Jornal link ES

Defensoria sem 
Fronteiras

Defensoria Pública 
do ES e questão 

orçamentária

Pedro Paulo Coelho Verde

Rádio Justiça
Prisões indevidas 
de menores em 

conflito com a lei

Flávio Wandeck
Vice-presidente da 

ANADEP e defensor pú-
blico de Minas Gerais  

Azul

Rádio Itatiaia 
Dia Nacional de 

luta da pessoa com 
deficiência

Luís Renato
Defensor público de 

Minas Gerais e coorde-
nador adjunto da co-

missão dos direitos das 
pessoas com deficiência

Verde

Setembro



 VEÍCULO (ESTADO) ASSUNTO FONTE TIPO

Revista Justiça & 
Cidadania

“Negro entoou, um 
canto de revolta 

pelos ares”

Johny F. Giffoni
PR Verde

Revista Justiça e 
Cidadania  

Brasileiros e brasileiras 
de passado, presente e 
futuro negligenciados

Camila Dória
ES Verde

Conjur XIV CONADEP Release ANADEP/
Juliana Lintz Azul

Rádio Justiça XIV CONADEP Pedro Paulo Coelho/ 
Relese ANADEP  Azul

Eu, Rio XIV CONADEP Release ANADEP Verde

Agência Brasil XIV CONADEP Release ANADEP Verde

Portal Exame XIV Conadep/
Dias Toffoli

Release ANADEP/
Dias Toffoli  Azul

Portal Jota 

Entidades de juízes, 
defensores e MP con-

testam reforma da 
Previdência no STF

Pedro Paulo Coelho/
Relese ANADEP Verde

Eu, Rio Eu, Rio Eu, Rio Eu, Rio

Novembro
Portal Jota 

Barroso é o relator 
das ações dos juí-
zes e do MP contra 
EC da Previdência

ANADEP Azul

Veja online

Toffoli se emociona 
e diz que Brasil tem 
Judiciário ‘que não 

se dobra’

Release ANADEP/
Dias Toffoli  Azul

Estadão

Toffoli se emociona 
durante discurso e 
diz que defenso-
res públicos têm 
um “parceiro” no 

Supremo

Release ANADEP/
Dias Toffoli  Azul

Valor Econômico 

Barroso será relator 
de ações que ques-
tionam Previdência 

no Supremo

Ação ANADEP Azul

Portal O Documen-
to (TO)

STF recebe as 
primeiras ações 

contra a Reforma 
da Previdência

Ação ANADEP Azul

Congresso em Foco 

Reforma da Previ-
dência já é alvo de 

quatro ações no 
STF

Ação ANADEP Azul





Assessores de comunicação das Associações Estaduais e Defensorias 
Públicas reúnem-se no Rio de Janeiro

Sob a coordenação da assessora de comunicação da 
ANADEP, Karyne Graziane, assessores de comunicação 
das Associações Estaduais e das Defensorias Públicas 
reuniram-se, no dia 12 de outubro, no Teatro Riachuelo, 
no centro do Rio de Janeiro, por ocasião do Congresso 
Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (CONA-
DEP).

Os profissionais discutiram as estratégias conjuntas de 
trabalho para o próximo ano. Entre os principais temas 
que foram tratados destacam-se: matérias de interesse 

da Defensoria Pública no Congresso Nacional, o balanço da campanha nacional 2019, os prê-
mios de jornalismo locais, o trabalho perante a grande imprensa e a realização do IV Seminário 
Nacional de Comunicação da Defensoria Pública, promovido anualmente pelo Condege.

Participaram do encontro representantes da ADEP-BA, ADPEC, ADEPES, ADEP-MG, ADEP-MS, 
ADPERGS, ADPERJ, AMDEP, APADEP, APDP, DPE-AM DPE-BA, DPE-CE, DPE-ES, DPE-GO, DPE-MS, 
DPE-PA, DPE-PI, DPE-PR, DPE-RJ, DPE-RN, DPE-RR, DPE-RR, DPE-RS e DPE-SP.





Projeto Histórias de Defensor(a) tem continuidade

No 2º semestre de 2019, a ANADEP deu continuidade ao quadro “Histórias de Defensora/De-
fensor”, que tem como objetivo principal apresentar histórias de colegas para além de aspectos 
práticos da carreira. Ao longo deste semestre, o Histórias teve mais de dez entrevistados(as).

Participação em campanhas temáticas

Neste 2º semestre, a ANADEP apoiou duas importantes campanhas de conscientização da saú-
de da mulher e do homem: o outubro rosa e o novembro azul. 

O outubro rosa visa alertar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, que é a 
segunda mais recorrente no mundo, perdendo apenas para o câncer de pele.
 
Já o novembro azul visa alertar a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. 

Os exames de prevenção e diagnósticos das doenças são fornecidos gratuitamente pelo Siste-
ma Único de Saúde. Várias Defensorias Públicas no país também participaram das campanhas 
auxiliando na marcação de exames.



Sorteios de Livros

Para aumentar o engajamento no Instagram, a comunicação iniciou sorteios de livros na rede. 
O primeiro foi o livro “A violência doméstica a partir do olhar das vítimas: reflexões sobre a Lei 
Maria da Penha”, do defensor público do DF, Alberto Amaral. A sorteada foi a seguidora Betina 
Schreiner. A segunda publicação foi tecendo fios das críticas feministas ao direito no Brasil, do 
consórcio Lei Maria da Penha. A seguidora Isabele CVN foi a sorteada da vez.

Entrevista com o professor Boaventura

Logo após a participação no CONADEP, o sociólogo e professor português Boaventura de Sousa 
Santos concedeu entrevista exclusiva à assessora de comunicação da ANADEP, Stephanny Gui-
lande. O material ficará disponível no site, redes sociais e canal da ANADEP no youtube.



#DefensoriaSim: Defensoria Pública é a instituição do sistema de justiça 
mais bem avaliada, aponta estudo da FGV

A Fundação Getulio Vargas (FGV) lançou, no dia 2 de dezembro, no Rio de Janeiro (RJ), o “Estu-
do Sobre o Judiciário Brasileiro”. Realizada no período de agosto de 2018 a outubro de 2019, 
a pesquisa ouviu mais de 2,5 mil pessoas, entre advogados, defensores públicos e cidadãos 
comuns. 
 
Um dos destaques do estudo são os 
dados referentes à Defensoria Pú-
blica. Das instituições do sistema de 
justiça, a instituição é conhecida por 
45% dos entrevistados. É também 
apontada como a entidade que ins-
pira mais confiança, de acordo com 
59% das pessoas que responderam 
ao questionário. Por fim, 78% ava-
liaram a atuação da Defensoria como 
ótima, boa e regular.

Cartão de Agradecimento

O presidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho, e a vice-presidente institucional da ANADEP, Riva-
na Ricarte, entregaram, na última reunião de diretoria e age do ano, um cartão de agradecimen-
to às diretoras e diretores da ANADEP e às presidentas e presidentes das Associações Estaduais.



/anadepbrasil /anadep_brasil/ canalANADEP /ANADEPBrasil

anadep.org.br
ANADEP - Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos

Setor Bancário Sul | Quadra 02 | Lote 10 | Bloco J | Ed. Carlton Tower | Sobrelojas 1 e 2 | Asa Sul 
CEP: 70.070-120 | Brasília/DF | Brasil 

Tel: +55 61 3963.1747 | Fax: +55 61 3039.1763


