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ANADEP e IPEA lançam 2º Mapa das Defensorias
Públicas Estaduais e Distrital no Brasil

I
FORTALECIMENTO
ASSOCIATIVO

No início do segundo semestre, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP) lançou, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o
2º Mapa das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital no Brasil. O evento foi transmitido no
canal da ANADEP no YouTube, e mediado pela jornalista Maria Paula de Andrade.
O lançamento contou com a participação da presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte; da pesquisadora do Ipea e coordenadora do Mapa, Rute Imanishi; do senador Fabiano Contarato
(REDE-ES); do deputado Alessandro Molon (PSB-RJ); do pesquisador do Ipea, Salvador Vianna; do coordenador de Estudos sobre Estado e Democracia do IPEA, Alexandre Cunha; e do
coordenador do Atlas do Estado Brasileiro, Félix Lopes.

Cards nas redes sociais
Destaque no Jornal Hoje, da TV
Globo
O Jornal Hoje, da Rede Globo,
veiculou matéria exclusiva sobre
o lançamento do 2º Mapa das
Defensorias Públicas Estaduais e
Distrital no Brasil. A reportagem
de Alberto Gaspar trouxe um panorama sobre o aumento da demanda na Instituição, bem como
dados sobre o número de defensoras e defensores públicos e comarcas.

A partir de outubro, a ANADEP começou a divulgar, semanalmente, cards com os dados da
pesquisa.

Aniversário ANADEP

AGEs e reuniões de diretoria

Para democratizar o debate sobre a pauta institucional, a diretoria da ANADEP promoveu, no
segundo semestre, assembleias gerais extraordinárias para discutir assuntos de interesse
da categoria. Durante as reuniões, o grupo definiu as estratégias de trabalho da pauta jurídica, legislativa e corporativa. Houve também reuniões de diretoria.

Criada em 3 de julho de 1984, a Associação Nacional das Defensoras e
Defensores Públicos (ANADEP) completou, este ano, 37 anos.

Julho

Agosto

Agosto

Setembro

Setembro

Reunião de Diretoria / Setembro

Visita das Associações Locais e das
Defensorias Públicas à sede da ANADEP
Reunião de Diretoria / Setembro

Outubro

Novembro

ADEPAR

ADEP-BA, AGDP e ADPACRE

ADPEPRO e ADEP-BA

ADEP-MG e APIDEP

ADEP-MS, DPEMS e ADPETO

ADPEC presente em Brasília

Novembro

Diretoria de aposentados
A presidência da ANADEP reuniu-se com a diretoria de aposentadas e aposentados da
entidade.

DPE-PA

ANADEP nos Estados
Acre

ADPEPRO e ADEP-BA

DPE-SP

DPE-SP e DPE-MS

ADEP-BA

DPE-ES

Em julho, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, participou
de live transmitida pelo Instagram da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Acre (ADPACRE). A iniciativa
abriu as atividades da semana de lançamento da campanha
“Racismo se combate em todo lugar” no estado. Também
participaram a presidenta da ADPACRE, Aryne Cunha, e os
membros da Comissão de Igualdade Étnico-Racial da ANADEP, Cláudia Aguirre e o defensor Rafael Pinto. Já em agosto,
houve o projeto Rodas de Conversa - Os desafios das questões étnico-raciais no estado do Acre. A ANADEP foi uma das
apoiadoras da iniciativa, sendo representada pela defensora pública Cláudia Aguirre.

Paraíba
Amapá
Em setembro, a diretoria da ANADEP participou da solenidade de
posse da nova diretoria da ADEPAP
(gestão 2021-2023).

Minas Gerais
Em agosto, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte,
participou da recepção organizada pela ADEP-MG às
defensoras e defensores públicos recém-empossados na DPE-MG. E, em setembro, o vice-presidente
jurídico-legislativo, Flávio Wandeck, representou a
entidade na homenagem aos 40 anos da ADEP-MG,
organizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Em setembro, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, participou de live da Defensoria
Pública do Estado da Paraíba (DPE-PB). O encontro debateu o tema Direito Socioeducativo,
Gênero e Raça. A roda de debate foi conduzida pela defensora pública coordenadora do GT
pela Igualdade Étnico-Racial da DPE-PB e membra da Comissão Étnico-Racial da ANADEP,
Aline Mota. No final de novembro, em alusão ao Mês da Consciência Negra e de Zumbi dos
Palmares, a DPE-PB reuniu defensoras públicas da Paraíba, Distrito Federal e Tocantins para
falar sobre “Mulheres negras em situação de cárcere”. A vice-presidenta institucional da
ANADEP, Rita Lima, foi uma das convidadas.

Paraná
A presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, participou da solenidade de posse da nova gestão
da ADEPAR para o biênio 2021/2023. O evento aconteceu de forma híbrida, no dia 3 de
dezembro.

Pernambuco
No início de novembro, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, participou de uma série
de agendas em Pernambuco. Houve visita à sede da ADEPEPE e também participação na
assembleia geral da entidade.

Registro dos aniversários
Rio de Janeiro
A presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, participou de roda
de conversa “Cenário Legislativo
em perspectiva” promovida pela
ADPERJ. Participaram a presidenta da ADPERJ, Andréa Sena; o diretor de Assuntos Legislativos da
entidade, Marco Antônio Cardoso;
o defensor público geral do Rio de
Janeiro, Rodrigo Pacheco; e o assessor legislativo da ANADEP, Enrico Ribeiro.
Já no dia 17 de novembro, o vice-presidente administrativo da ANADEP, Augusto Barbosa, participou da
homenagem promovida pela ADPERJ
ao presidente da ALERJ e governador
em exercício, André Ceciliano, e o deputado Luiz Paulo, que contou com a
entrega do Colar do Mérito, honraria
máxima da Associação.

No segundo semestre, a ANADEP registrou a passagem do aniversário das Associações
Locais nas redes sociais.

Comissões
Apoio às pesquisas locais
A presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, e a vice-presidenta da ANADEP,
Rita Lima, com as pesquisas locais produzidas pela ADEP-MG e ADPEC.

As Comissões temáticas auxiliam a Diretoria da ANADEP na construção de políticas públicas,
nas pautas jurídica e legislativa, confeccionando notas técnicas, públicas e participando de
audiências públicas. Até o momento, a ANADEP dispõe de 13 comissões.

Reuniões das Comissões Temáticas no segundo semestre

Comissão étnico-racial (julho)

Comissão de Política Criminal (julho)

Comissão das Famílias (agosto)

Comissão de Mobilidade (agosto)

Comissão de População em Situação de
Rua (agosto)

Comissão de Saúde (agosto)

Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa
(agosto)

Comissão de Mobilidade Urbana, Moradia e
Questões Fundiárias (outubro)

Comissão da Igualdade Étnico-Racial
(outubro)

Comissão de População em Situação de
Rua (outubro)

Comissão dos Direitos das Famílias
(outubro)

Benefícios para associadas
e associados

Clube de vantagens ANADEP
O Clube de Vantagens ANADEP –
o MarktClub – tem mais de 700
parcerias, que proporcionam descontos especiais às associadas e
associados da entidade. Semanalmente, as promoções são divulgadas por e-mail e no Instagram
da ANADEP. Confira algumas das
promoções que foram destaque
nesse 2º semestre:

No segundo semestre, a parceria com a Juruá Editora foi marcada por ofertas especiais em obras para associadas e associados
da ANADEP.

No segundo semestre, a parceria com o Conselho
Internacional de Estudos Contemporâneos em
Pós-graduação (Consinter) foi marcada pela divulgação do VIII Simpósio Internacional de Direito
CONSINTER – Universitat de Barcelona Edição on-line, que ocorreu de 18 a 22 de outubro de 2021,
além da abertura do prazo para submissão de artigos a serem divulgados no evento.

A partir do segundo semestre, o Instituto Latino-Americano de Educação (ILAE), parceira da Associação Nacional das Defensoras e Defensores
Públicos (ANADEP), firmou convênio com a Universidade de Palermo e começou a oferecer cursos
de pós-graduação strictu senso. A Universidade de
Palermo fica em Buenos Aires, na Argentina. O destaque é para curso de doutorado em Direito. Os
associados da ANADEP têm desconto na matrícula
e nas mensalidades.

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

Reunião de julho

Reunião de setembro

PUC-MG
A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos
(ANADEP) e a Escola Nacional
das Defensoras e Defensores
Públicos do Brasil (ENADEP)
renovaram o convênio com a
Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais. A ANADEP é parceira no programa
“Parceiros na Educação”, da
PUCMINAS.

XV Conadep
A partir da segunda quinzena de novembro, as diretorias da ANADEP e da AGDP
retomaram as tratativas do XV CONADEP,
que será realizado em Goiânia, em 2022.
Houve também reunião das comissões organizadoras e cientifíca.

Atuação Legislativa da ANADEP
Participação da ANADEP no legislativo em números (julho a dezembro)

II
DEFESA
INSTITUCIONAL

22
participações

+ reuniões
de 30

em audiências
públicas

com senadores(as)
e deputados(as)

24
reuniões

2
notas técnicas e

reuniões com a
assessoria parlamentar

públicas

Assessoria parlamentar especializada
A diretoria da ANADEP conta com um serviço especializado para balizar as estratégias das
atividades legislativas. A Queiroz Assessoria Parlamentar e Sindical presta serviços à Associação, promovendo análises, pesquisas, estratégias e cenários relacionados às conjunturas
política, econômica, social, regulatória e institucional do Brasil.

Julho

Julho

Agosto

Agosto

Setembro

Setembro

Setembro

Outubro

Julho

Agosto
Diretoria, assessoria parlamentar e Condege

CÂMARA: CDHM e RPU
SENADO: ANADEP reúne-se com relator e presidente da CPI da COVID-19 para falar
sobre atuação da Defensoria Pública durante a pandemia
A presidenta e a vice-presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte e Rita Lima, reuniram-se, no dia
12 de agosto, com senador Omar Aziz. Houve também encontro com o senador Renan Calheiros (MDB-AL) - relator da CPI da COVID-19.

No segundo semestre, a ANADEP participou de uma série de audiências públicas promovidas pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados a fim de
debater as recomendações recebidas pelo Brasil no âmbito do Observatório da Revisão Periódica Universal (RPU) da Organização das Nações Unidas (ONU). Entre os temas debatidos,
destacam-se: Violência contra as mulheres; direito à manifestação e à organização; proteção a defensores(as) de direitos humanos; condições dos cárceres, prevenção e combate à
tortura e sistema de justiça; trabalho e redução da pobreza e da desigualdade; direito à moradia; rompimento de barragens; segurança pública; direitos das crianças e adolescentes.

CCJ debate direitos das crianças e adolescentes

CÂMARA: enfrentamento à violência contra as mulheres

A Comissão da Infância e Juventude da ANADEP participou, neste segundo semestre, de
audiências públicas na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos
Deputados. A audiência faz parte da subcomissão especial destinada a realizar estudos na
área de proteção e dos direitos da criança e do adolescente.

Em agosto, a vice-presidenta da ANADEP, Rita Lima, participou de audiência pública para
discutir a atuação do Poder Judiciário no enfrentamento à violência contra as mulheres. O
evento faz parte da programação da campanha “Agosto Lilás”, dedicada à conscientização
pelo fim da violência contra a mulher e foi organizada pela Comissão da Defesa dos Direitos
da Mulher e a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados.

Matérias em acompanhamento no
congresso nacional
CÂMARA: CPP
CÂMARA: EXTRATETO
Em julho, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), anunciou que
um dos projetos prioritários da Casa seria
o PL 6726/2016 (extrateto). Para trabalhar
o tema, a diretoria reuniu-se com o relator da matéria, deputado Rubens Bueno
(Cidadania-PR). A matéria foi aprovada na
Câmara e seguiu para o Senado.
Através da Comissão de Política Criminal
foram encaminhados comentários aos artigos do PL.

No segundo semestre, a ANADEP participou dos trabalhos do GT responsável pela
apresentação de parecer sobre o novo Código de Processo Penal (PL 8045/10). Além
da solenidade de instalação, a Associação
participou de audiências públicas sobre o
tema.

Código Eleitoral
No segundo semestre, a diretoria da ANADEP enviou ofícios aos parlamentares para tratar
de pontos em relação ao Novo Código Eleitoral (PLP 112/2021).

CÂMARA: Subcomissão Especial para Assuntos Penais
No segundo semestre, a diretoria da ANADEP participou de audiências públicas no âmbito
da Subcomissão Especial para Assuntos Penais. Vinculada à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados, a subcomissão analisa mudanças nas
legislações penal e processual penal.

CÂMARA E SENADO: Lei de Segurança Nacional
Em agosto, o Senado Federal aprovou o PL 2.108/2021 que revoga a Lei de Segurança
Nacional (LSN). A ANADEP acompanhou a discussão sobre a LSN. A Associação debateu o
projeto com entidades da sociedade civil e com deputadas e deputados, inclusive com a
deputada Margarete Coelho, que foi relatora da matéria na Câmara dos Deputados. Houve
reuniões com Articulação Justiça Além do Cárcere, Frente DDDH, parlamentares, juristas e
diálogo aberto com entidades da sociedade civil e participação em audiência pública.

SENADO: MP 1045
No início de agosto, uma das matérias que entrou no radar da ANADEP foi a Medida Provisória nº. 1045/2021 que, originalmente, tratava sobre a minirreforma trabalhista. No entanto,
o texto sofreu acréscimos na Câmara dos Deputados e passou a limitar o acesso à justiça.
A diretoria da ANADEP elaborou nota técnica, divulgou nota pública à imprensa, elaborou
ofício para os(as) senadores(as) e intensificou as atividades legislativas para tratar da pauta.

CÂMARA: PEC 32
(Reforma Administrativa)
No segundo semestre, a reforma administrativa (PEC 32/2020) continuou sendo foco da
diretoria. Houve uma série de reuniões para tratar o tema com a assessoria parlamentar,
CONDEGE, ANADEF, Fonacate e Servir Brasil.

Na sede da ANADEP diretoria, Associações Locais e Condege debatem estratégias à PEC 32 (setembro)

Diálogos com parlamentares

Diálogos com relator

Audiências públicas

Em agosto, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte; o vice-presidente jurídico-legislativo,
Flávio Wandeck; e o presidente da ADEP-BA e diretor 2º Secretário da ANADEP, Igor Raphael
de Novaes Santos, reuniram-se com o deputado Arthur Maia (DEM-BA), relator na comissão
especial que analisa o mérito da PEC 32. No final do mesmo mês, a presidente da ANADEP,
Rivana Ricarte; e o vice-presidente administrativo e presidente da APADEP, Augusto Barbosa,
participaram de encontro sobre a Reforma Administrativa com os deputados Arthur Maia
(DEM-BA) e Rui Falcão (PT-SP). Também participaram do debate representantes de diversas
carreiras do serviço público. O debate foi organizado pelo escritório Innocenti, em São Paulo.

Em julho, a presidenta da ANADEP participou de audiência pública na Comissão Especial
destinada a analisar o mérito da PEC 32/2020. A audiência teve como objetivo discutir o
regime jurídico da Magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública,
membros dos Tribunais de Contas e dos titulares de mandatos eletivos. A participação da
ANADEP repercutiu na grande imprensa.

Diálogo com Fonacate e Frente Parlamentar Mista do Serviço Público

Debates presenciais e virtuais
Ao longo dos meses, foram promovidas outras audiências públicas para debater o texto com
a sociedade e os parlamentares sobre a proposta. A ANADEP participou de alguns encontros
virtuais e presenciais. Confira:

A ANADEP participou de todas as reuniões do Fonacate e da Frente Parlamentar Mista do
Serviço Público para discutir as estratégias de enfrentamento à PEC 32. Houve também
diálogo com as centrais sindicais sobre a reforma.

Frente Servir Brasil
No segundo semestre, a diretoria da ANADEP esteve presente em todas as reuniões
promovidas pela frente parlamentar Servir Brasil para tratar de pautas de defesa do serviço
público.

Reforma administrativa é tema de roda de conversa
promovida pela ADPERJ

Mobilização do Fonacate

Encontro com parlamentares em café da
Frente

Seminário promovido pelo Fonacate (julho)

Deputado Maia, Fonacate e Servir Brasil

Reunião com Fonacate (julho)

Servir Brasil (agosto)

Assembleia Legislativa do Acre promove seminário para
debater a reforma administrativa

Reforma administrativa é tema de seminário na CLDF

Mobilizações e campanha

ANADEP e APADEP sobre a PEC 32
(agosto)

Fonacate (agosto)

Fonacate (agosto)

Fonacate (agosto)

Fonacate (setembro)

Reunião com a Frente Servir Brasil
(setembro)

Fonacate (outubro)

Frente Servir (outubro)

O Fonacate, a ANADEP e as afiliadas, em conjunto com a Servir Brasil, organizaram movimento
permanente contra a PEC 32. Há atos no embarque e desembarque dos parlamentares
nos aeroportos das capitais e no Distrito Federal; atos e encontros no Anexo 2 da Câmara;
inserções contra a reforma administrativa na Globo News, nas mídias sociais, como o
Facebook e o Instagram; e outras ações de mídias de rua, nos estados e no Distrito Federal.

Cards para redes sociais

Texto-base da reforma administrativa foi aprovado em setembro na
comissão especial
A presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, permaneceu no plenário em diálogo com
parlamentares durante os dois dias intensos de votação na Comissão Especial, ao lado dos
representantes das Associações Locais. A entidade enviou a diversos parlamentares ofício
solicitando apoio a destaques durante a votação com pleitos da categoria:

Notas Técnicas e Notas Públicas
No segundo semestre, a diretoria emitiu uma nota técnica e uma nota pública. A nota técnica
foi sobre MP 1045, que poderia limitar o acesso à justiça no País. A notas pública versou
sobre projeto que facilita a contratação de advogados dativos com recursos da Defensoria
Pública do Estado de Pernambuco.

Agradecimento
Após a votação da PEC 32 na
Comissão Especial, a ANADEP
agradeceu o apoio de parlamentares
às emendas que resguardavam os
pleitos da Defensoria Pública.

Atuação Jurídica
Planilha de ações da ANADEP
Assessoria Jurídica Especializada
A ANADEP conta com um dos principais escritórios de advocacia do país: Marrafon, Robl &
Grandinetti Advocacia que auxilia a vice-presidência jurídica legislativa e a diretoria jurídica na elaboração de estudos e pareceres jurídicos e no ingresso de ações. O escritório vem
auxiliando os(as) representantes de Associações estaduais e Distrital que solicitaram interposição de novas ações, sendo todo os pleitos votados e aprovados em assembleia geral
extraordinária.

ATUAÇÃO JURÍDICA DA ANADEP
em númeors no 2º semestre (julho a dezembro)

13
reuniões

2
ingressos

26
memoriais

13
sustentações orais

Para tratar da pauta jurídica

de amicus curiae

produzidos

em julgamentos

AÇÃO

NÚMERO

ASSUNTO

ANDAMENTOS

SITUAÇÃO

HC

188820

Pandemia do covid e sistema
carcerário

09.02.21 – audiência, memoriais e
sustentação oral

ACÓRDÃO 24.03.21 Negado
agravo regimental 12.05.21

ADI ANADEP

6335

Art. 2, II, “a” e “b”, LC 188/1999
SC

09.02.21 – petição pela não reunião
com ADI 5.998

ADI ANADEP

5998

Art. 1º LC 730/2018, que alterou
o 2°, II, ‘a’ e ‘b’, LC 188/1999; Art.
1º da LC
723/2018, no que respeita ao art.
2º, II e §§ 1º e 2º, da LC 188/1999
SC

ADI

6534

Ats. 1º, II, a, e 2º, I, da Medida
Provisória nº 19, 28.07.20,
TO - RPPS

ADI

6513

Prerrogativa de foro Bahia

ACÓRDÃO 10.02.21 ex nunc

ADI

6512

Prerrogativa de foro Goiás

ACÓRDÃO 10.02.21 ex nunc

AÇÃO BAHIA

80039887420208100000

Aposentadoria compulsória

Em deliberação AGE ANADEP
habilitação amicus curiae

ADI

6568

FUNDOPREV RS

08.02.21 – protocolada habilitação
amicus curiae

CONCLUSO AO RELATOR
22.02.21

ADI

6514

Prerrogativa de foro Ceará

16.03.21 – reunião ADPEC, memoriais
e sustentação oral

ACÓRDÃO 05.04.21 ex nunc

ADI

6512

Prerrogativa de foro Goiás

ACÓRDÃO 10.02.21 ex tunc

ADI

6518

Prerrogativa de foro Acre

ACÓRDÃO 15.04.21 ex nunc

04.03.21 – protocolada habilitação
amicus curiae 28.04.21 – memoriais

ADI

ADI

ADI

ADI

ADPF

ADI

ADI

ADI
ADI

6447

Arts. 7º e 8º LC 173/2020
Covid19

6413

Subsídios, Remuneração,
Procuradores de Órgãos
/ Entidades Públicos,
Remuneração, Defensoria
Pública Mato Grosso

6450

6515

279

DECISÃO 23.03.21 – não
acolhida a habilitação amicus
curiae

10.12.20 – admitida ANADEP como
terceira interessada

LC 173/2020 Covid19

DECISÃO 23.03.21 – não
acolhida a habilitação amicus
curiae

Prerrogativa de foro
Amazonas

23.11.20 – encerrada sessão
virtual. Referendada a cautelar
ex nunc

Assistência jurídica Município
de Diadema

25.03.21 – Admitida ANADEP
amicus curaie

Foro por prerrogativa de
função, legitimidade da
Defensoria Pública ações
coletivas, legitimidade da
Defensoria Pública para
controle concentrado de
constitucionalidade CF RJ 30
anos tramitando

06.04.21 Sustentação, memoriais,
audiências

6517

Foro por prerrogativa de foro
São Paulo

06.04.21 Sustentação, memoriais,
audiências

19.04.21 – ACÓRDÃO ex nunc

3772

LC 158-2006 Lei Orgânica
Acre

Substabelecimento escritório
ANADEP. 16.04.21 – protocolada
petição desistência

29.04.21 – ACÓRDÃO
prejudicada ADI

558

6502

03.12.20 – sessão virtual
referendada a cautelar

ADI

6508

Prerrogativa de foro Rondônia

RE

1240999

OAB São Paulo

Agenda Ministro

JULGAMENTO VIRTUAL 28.05.21
A 07.06.21 – retirado de pauta

ADI

6516

Prerrogativa de foro Alagoas

13.11.20 – deferido amicus

23.11.20 – encerrada sessão
virtual. Referendada a cautelar
ex nunc

RE

887671

Prover cargo Defensoria
Comarca Jati – CE

20.04.21 – memoriais

RECLAMAÇÃO

43953

Taxa atividade notarial RJ

Escritório ANADEP não atua

27.04.21 – JULGAMENTO

4452

Atuação Defensoria
interesses difusos, coletivos
e individuais homogêneos
Sergipe

5217

LC 180/2014, que alterou a
LC 136/2011, Lei Orgânica da
Defensoria Pública do Estado
do Paraná

Petição prosseguimento

04.05.21 – Coleta de
informações

HC

1665704

HC Coletivo – presos que têm
sob sua responsabilidade
pessão com deficiência e
crianças

ANADEP convidada para audiência
pública

RE

859084

Art. 19, L 8036 -1990 FGTS
Acre

ADI ANADEP

5644

São Paulo

07.12.20 – sustentação oral

18.12.20 – pedido de destaque
Alexandre de Moraes

ADPF

347

Estado de coisas
inconstitucional do sistema
penitenciário

21.05.21 – sustentação oral

JULGAMENTO VIRTUAL –
28.05.21

ADI

ADI ANADEP

23.04.21- ACÓRDÃO

11.05.21 - Destaque retirado de
pauta

RE

973837

Retirada de material genético
crimes hediondos

Amicus

ADI ANADEP

6254

Reforma da previdência

Amicus

ADPF

709

Pandemia e questão indígena

Requerida habilitação

ADI

4774

Competência Infância e
Juventude RS

20.05.21 – Substabelecimento com
reservas escritório ANADEP

ADI

6581

Art. 316 CPC

ADI

6582

ADI

6507

ADI

466

ADI

6868

Poder de Requisição DPE MS

ADI

6869

Poder de Requisição DPE BA

ADI

6870

Poder de Requisição DPE DF

ADI

6871

Poder de Requisição DPE CE

ADI

6872

Poder de Requisição DPE AP

Amicus

ADI

6873

Poder de Requisição DPE AM

Art. 316 CPC

Amicus

ADI

6874

Poder de Requisição DPE AL

Prerrogativa de foro Mato
Grosso do Sul

Amicus

ADI

6875

Poder de Requisição DPE RN

ADI

6876

Poder de Requisição DPE RO

ADI

6877

Poder de Requisição DPE RR

ADI

6878

Poder de Requisição DPE SC

ADI

6879

Poder de Requisição DPE SP

Art. 9º Lei 4268 Tubarão SC
exclui materiais de ensino
que incluam “ideologia de
gênero”, “genero”, “orientação
sexual”

Amicus

ADI

6852

Poder de Requisição LC 80

ADI

6880

Poder de Requisição DPE TO

ADI

6860

Poder de Requisição DPE MT

ADI

6881

Poder de Requisição DPE AC

ADI

6861

Poder de Requisição DPE PI

ADI

6862

Poder de Requisição DPE PR

ADI

6863

Poder de Requisição DPE PE

ADI

6864

Poder de Requisição DPE PA

ADI

6865

Poder de Requisição DPE PB

ADI

6866

Poder de Requisição DPE MG

ADI

6867

Poder de Requisição DPE ES

Ações
Reuniões da presidência e da diretoria jurídica no segundo semestre
ADI 4636 e RE 1.240.999

Jurídico e ADEPAR - ADI 5217 (julho)

Jurídico e ADEP-BA (julho)

Jurídico e ADPERGS (julho)

Jurídico (julho)

(Agosto)

Com o DPG de São Paulo. Na pauta, ADPF
279 (outubro)

Comunicação e jurídico (outubro)

Jurídico e ADEPESC (outubro)

No início de novembro, o Supremo
Tribunal Federal reconheceu a autonomia da Defensoria Pública e decidiu que é inconstitucional a exigência de inscrição nos quadros da OAB
às defensoras e defensores públicos.
A decisão foi tomada durante o julgamento do Recurso Extraordinário
1.240.999 e da ADI 4.636, que teve
9 votos a 2; e 10 votos a 1, respectivamente. A decisão tem repercussão geral. O recurso extraordinário
impetrado pela Associação Paulista
das Defensoras e Defensores Públicos (APADEP). O relator foi o ministro
Alexandre de Moraes que, durante o
julgamento virtual da matéria, reafirmou que as atividades desempenhadas pelos defensores já são dispostas pelas Leis Complementares 80/1994 e 132/2009. Já
a ADI 4.636 teve como relator o ministro Gilmar Mendes que votou pela improcedência da
Ação. Segundo ele, com o advento da Emenda Constitucional 80/2014, qualquer possibilidade de crise identitária foi sanada, e que a atuação das defensoras e defensores públicos
não se confunde com os advogados privados ou públicos.

ADPF 279

ADI 6345
Em outubro, o Supremo Tribunal Federal iniciou audiência pública para
discutir previsões trazidas pelo pacote anticrime, como a implementação do juiz das garantias, o acordo
de não persecução penal (ANPP) e
os procedimentos de arquivamento
de investigações. A ANADEP, autora
da ADI 6345, foi uma das entidades
convidadas para o debate, sendo
representada pelo advogado Luis
Gustavo Grandinetti Castanho de
Carvalho.

Por 9 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADPF 279. A ação foi proposta em 2013 pelo Procurador-Geral da República e questiona as leis 735/1983
e 106/1999, do município de Diadema (SP), sobre a prestação de serviço de assistência jurídica, apontando violação ao pacto federativo. No julgamento, a ministra Cármen
Lúcia, relatora da ADPF, votou no sentido de validar a norma para que as pessoas em situações de vulnerabilidades
tenham acesso ao serviço de assistência judiciária do Município. Ao longo do julgamento, outros ministros seguiram o entendimento da relatora, com a premissa de que o
modelo seria um serviço complementar ao da Defensoria
Pública. O ministro Nunes Marques abriu divergência por
considerar as normas inconstitucionais.

A presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, acompanhou o
julgamento direto do plenário

O advogado Ilton Norberto Robl Filho
representou a ANADEP durante a
sustentação oral no plenário da Corte

ANADEP, DPSP e DPDF reúnem-se com Augusto Aras para debater
ADPF 279

ADIs da prerrogativa de requisição
Audiência com os ministros
A ANADEP e o CONDEGE ingressaram como amicus curiae no STF sobre o rol de 22 Ações Diretas de Inconstitucionalidade contra a prerrogativa de requisição das Defensorias Públicas.
Algumas tiveram o julgamento iniciado, mas foram retiradas de pauta por pedido de vista.

Para tratar do tema, houve uma série de reuniões com os ministros Edson Fachin, Gilmar
Mendes, Luis Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Carmén Lúcia, Nunes Marques e Ricardo Lewandowski.

Ministro Alexandre de Moraes

Ministro Luis Roberto Barroso

Ministro Gilmar Mendes

Ministro Edson Fachin

Grande imprensa repercute posicionamento da ANADEP sobre poder de requisição
das Defensorias Públicas
Comunicação
A ANADEP também preparou uma
série de materiais para falar sobre
o tema com o público interno, parlamentares e imprensa

Apoios
Em novembro, as Defensorias Públicas receberam apoio de parlamentares, especialistas e
personalidades para manutenção da prerrogativa de requisição

Professora Maria Tereza Aina Sadek se
manifesta em defesa da prerrogativa de
requisição da Defensoria Pública

Globo News destaca posicionamento da
ANADEP sobre prerrogativa de requisição da
Defensoria Pública

ESDEP e ANADEP promovem seminário sobre poder de requisição das Defensorias
Públicas
A Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (EDEPE) e Associação Nacional das
Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP) promoveram seminário “A prerrogativa de requisição das Defensorias Públicas: conformação constitucional e a promoção do acesso à
justiça às populações marginalizadas” para debater a importância da prerrogativa do poder
de requisição das Defensorias Públicas.

Parlamentares divulgam voto de louvor em defesa do poder de requisição das
Defensorias Públicas
O senador Fabiano Contarato (REDE-ES) lançou voto de louvor em favor do poder de requisição da Defensoria Pública. O voto de louvor é uma homenagem que o parlamento faz
a alguém, por alguma ação da pessoa ou entidade. O posicionamento foi subscrito pelos
senadores(as) Zequinha (PSC-PA), Nelsinho Trad (PSD-MS), Angelo Coronel (PSD-BA), Mara
Gabrili (PSDB-SP), Jacques Wagner (PT-BA), Paulo Rocha (PT-PA), Nilda Gondim (MDB-PB),
Paulo Paim (PT-RS), Lucas Barreto (PSD-AP), Simone Tebet (MDB-MS), Mecias de Jesus (REPUBLICANO-RR), Jean Paul Prates (PT-RN), Randolfe Rodrigues (REDE-AP), Petecão (PSD-AC),
Rose de Freitas (MDB-ES) , Eliziane Gama (CIDADANIA-MA), Kátia Abreu (PP-TO), Carlos Viana (PSD-MG), Luis Carlos Heinz (PP-RS), Otto Alencar (PSD-BA), Vanderlan Cardoso (PSD-GO), Dario Berger (MDB-SC), Carlos Favaro (PSD-MT), Omar Aziz (PSD-AM), Humberto Costa
(PT-PE), Flávio Arns (PODEMOS-PR), Cid Gomes (PDT-CE), Mailza Gomes (PP-AC), Anastasia
(PSD-MG), Marcelo Castro (MDB-PI), Leila Barros (CIDADANIA-DF) Zenaide Maia (PROS-RN),
Rodrigo Cunha (PSDB-AL), Lasier Martins (PODEMOS-RS) e Plinio Valério (PSDB-AM).

Manifestações de parlamentares no twitter
Diversos deputados(as) e senadores(as) postaram em suas redes sociais mensagens de
apoio sobre o poder de requisição das Defensorias Públicas. Entre eles, estão: deputados
Fabio Trad (PSD-MS), Talíria Petrone (PSOL-RJ), Helder Salomão (PT-ES), Alessandro Molon
(PSB-RJ), Leo de Brito (PT-AC), Perpétua Almeida (PCdoB-AC), e ao senador Fabiano Contarato (REDE-ES).

ADI 5644
Por 6 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria no julgamento da ADI 5644 para declarar inconstitucionalidade da Lei Complementar
1.297/2017, do Estado de São Paulo, que vinculou
parte do orçamento da Defensoria Pública estadual,
correspondente a 40% do Fundo de Assistência Judiciária (FAJ), à prestação de assistência jurídica suplementar por advogados privados. A Ação é de autoria
da ANADEP. O relator da ADI é o ministro Edson Fachin
que, na ocasião, julgou procedente a ADI. Seguiram o
relator, os ministros Nunes Marques, Roberto Barroso,
Rosa Weber, Cármen Lúcia e Dias Toffoli. Divergiram
do relator os ministros Alexandre de Moraes e Ricardo
Lewandowski. O Julgamento foi suspenso por pedido
de vista do ministro Gilmar Mendes.

ADI 4608
O julgamento da ADI 4608/2011 foi suspenso por pedido de vista do ministro Dias Toffoli.
Proposta pelo Partido Social Liberal (PSL, sucedido pelo União Brasil), a Ação suscita a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 105-A, 105-B e 105-C da Lei Complementar
132/2009, que dispõem sobre a ouvidoria externa das Defensorias Públicas Estaduais e
do DF. O ministro Gilmar Mendes é o relator da ADI que declarou o pedido do PSL improcedente. Até o momento, o julgamento está 2x0, com voto da ministra Cármen Lúcia, que
acompanhou o entendimento do relator.

CNJ
ADI 6590 STF debate sobre política de ensino especial
Em agosto, o ministro Dias Toffoli, relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
6590, que questiona a política de ensino especial, convocou audiência pública para debater o ensino especial no Brasil. A iniciativa reuniu mais de 50 expositores em videoconferência. A coordenadora da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ANADEP e
defensora pública do Estado de São Paulo, Renata Flores Tibyriçá, participou dos debates.
Houve também participação do defensor público e membro do Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (Gaets), Thiago
Piloni (DPE-ES); e do defensor Pedro González (DPE-RJ).

Audiência pública sobre segurança privada
Em julho, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, participou de audiência pública promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre as melhores práticas para assegurar a eficiência e a qualidade na prestação de serviços de segurança privada. A iniciativa foi fruto do
grupo de trabalho sobre serviços de segurança privada, que busca uma atuação que respeite os direitos de todas as pessoas, independentemente de raça, gênero ou condição social.
O grupo foi criado por sugestão do Observatório dos Direitos Humanos do Poder Judiciário.

Trabalho remoto
Em outubro, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, de audiência pública do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) para discutir o regime de trabalho remoto da magistratura. O debate foi idealizado a partir do advento da pandemia da COVID-19 que estabeleceu novos
paradigmas para o exercício de diversas atividades, entre elas o trabalho dos juízes e juízas,
além da relação entre o regime de trabalho e os avanços tecnológicos.

III
DIÁLOGO
INTERINSTITUCIONAL

Relações Interinstitucionais
Neste segundo semestre, a diretoria da ANADEP manteve o diálogo com várias entidades
parceiras da Associação Nacional para debater pautas convergentes e a importância do
fortalecimento das instituições. No período houve encontro com: Associação Nacional dos
Defensores Públicos Federais (ANADEF), Colégio Nacional dos Defensores Públicos-Gerais
(Condege), Defensoria Pública da União (DPU), Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (FONACATE), Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (FRENTAS), Comissão Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae), Fórum Justiça, Conselho Nacional
dos Direitos Humanos (CNDH), Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), Articulação
Justiça e Direitos Humanos (JusDh), Rede Justiça Criminal, Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (ANAFE), Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (CNDI) e
Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (CNPCT/MMFDH).

ANADEF

ANAFE

CNDI

CNPCT

CONATRAE

CONDEGE

DPU

FONACATE

IDDD

JUS RACIAL

UNICAMP e Fórum de Justiça

CNDH

Condege

ANADEF

A ANADEP e CONDEGE deram continuidade ao trabalho conjunto. Neste segundo semestre,
a Associação Nacional esteve presente nas reuniões do Colegiado contribuindo com os debates. Houve também uma série de reuniões para traçar estratégias conjuntas em relação à
pauta legislativa e jurídica.

No início de julho, a presidência da ANADEP esteve
presente na solenidade de posse da diretoria eleita
para o biênio 2021-2023 da Associação Nacional das
Defensoras e Defensores Públicos Federais (Anadef). A
entidade será presidida pelo defensor público federal
Eduardo Kassuga e pela defensora pública federal Maria Pilar Prazeres de Almeida, na vice-presidência.

Julho

Julho

Agosto

Setembro

Reunião do Condege de outubro,
presencial em SP

Reunião do Condege de novembro, em
Pernambuco

No segundo semestre, a ANADEP e a ANADEF lançaram o
vídeo da campanha institucional “Fortalecer a Defensoria
Pública interessa ao Brasil”. O material visa ressaltar a atuação das Defensorias Públicas dos Estados e da União para
a garantia de acesso à justiça às pessoas em situações de
vulnerabilidades. Para divulgar a Ação conjunta, houve ainda a publicação de artigos sobre o tema no jornal O Globo
(online) e Correio Braziliense.

DPU

MCCE

No dia 14 setembro, a diretoria da ANADEP participou de reunião institucional na sede da
DPU, em Brasília, com a participação do CONDEGE e da ANADEF.

Durante este semestre, a diretoria participou de reuniões do Comitê Nacional do
Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE).

CNDH
A ANADEP integra o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) e, neste semestre,
participou inúmeras reuniões ordinárias, extraordinárias, de comissões e Grupos de Trabalho. Alessandra Quines (RS), Andreia Barreto (PA), Antônio Barbosa (PR), Junia Roman (MG),
Ronan Figueiredo (DF) e Vivian Almeida (ES) representam a ANADEP nos trabalhos do CNDH.
Já a defensora pública de Pernambuco Carolina Khoury representa a ANADEP nas reuniões
do Grupo de Trabalho sobre o Serviço de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei (EAP).

22ª reunião do CNDH (julho)

22ª reunião do CNDH (julho)

Reunião CNDH e TJAP (julho)

23ª Reunião Extraordinária (agosto)

30ª Reunião da Comissão dos Direitos da
População em Situação de Rua (agosto)

24ª Reunião Extraordinária (setembro)

23ª Reunião da Comissão Permanente
de Promoção e Defesa dos Direitos
das Mulheres, da População LGBTI e
Promoção da Igualdade (setembro)

25ª Reunião Extraordinária (outubro)

22ª Reunião da Comissão Permanente
de Promoção e Defesa dos Direitos das
Mulheres, da População LGBTI e da
Promoção da Igualdade

IDDD

INNOVARE

Em julho, foi encerrado o curso “Prova sob Suspeita: um olhar crítico sobre as provas dependentes da memória”. O evento foi realizado pelo IDDD em parceria com a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP) e a Escola Nacional das Defensoras e
Defensores Públicos do Brasil (ENADEP). As aulas foram divididas em 13 encontros e contou
com a participação de 423 inscritos, entre defensoras públicas e defensores associados da
ANADEP e advogadas e advogados associados ao IDDD. Também houve diversas reuniões
com o instituto.

Na pauta, construção do instrumento de
coleta dos dados (agosto)

Na pauta, Prova sob Suspeita e
monitoramento linhas defensivas (agosto)

Outubro

Em mais um ano, a ANADEP é parceira do Prêmio Innovare.
A defensora pública do Rio Grande do Sul, Patrícia Kettermann, integra a Comissão Julgadora do Prêmio. A ANADEP
faz parte dos parceiros institucionais e foi representada pela
presidenta da Associação, Rivana Ricarte.
Esta edição contou com
a inscrição de 634 trabalhos, sendo 68 práticas
da Defensoria Pública. As
finalistas da Instituição
foram: “Órfãos do Feminicídio” (DPE-AM) e “Grupo
de Trabalho de Mulheres
e Bebês em Situação de
Vulnerabilidade na Região
Centro do Município de
São Paulo” (DPE-SP). O resultado será divulgado na
cerimônia de premiação
no dia 7 de dezembro, no
Supremo Tribunal Federal
(STF), em Brasília.

Reunião de Julgamento do 18º Prêmio
Innovare (setembro)

Reunião de Julgamento do 18º Prêmio
Innovare (setembro)

Reunião de Julgamento do 18º Prêmio
Innovare (setembro)

Reunião de Julgamento do 18º Prêmio
Innovare (setembro)

ANADEP INOVA
A ANADEP também deu continuidade a terceira edição do projeto ANADEP INOVA para incentivar participação da categoria no Prêmio Innovare. Os certificados começarão a ser enviado para associadas e associados em dezembro.

ANAFE
Em agosto, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, participou da solenidade de abertura do
seminário “As instituições jurídicas e a defesa da democracia”. O evento foi organizado pela
Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (Anafe).

CNDI
Em agosto, a ANADEP foi escolhida para
voltar a integrar o Conselho Nacional dos
Direitos da Pessoa Idosa (CNDI). A eleição
ocorreu de forma virtual, ocasião em que
foram eleitas seis entidades da sociedade civil organizada que irão compor o
colegiado no biênio 2021-2023. A posse
ocorreu em outubro.

CNPCT
Em agosto, a ANADEP foi eleita para integrar o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à
Tortura (CNPCT) no segmento “movimentos sociais, fóruns, redes e organizações da sociedade civil”. A nova composição ficará no Colegiado por dois anos (2021-2023).

ANADEP foi eleita para integrar o CNPCT (agosto)

Movimento no CNPCT
Em outubro, entidades da sociedade civil divulgaram nota pública para alertar a descontinuidade dos trabalhos do CNPCT. A nota foi
assinada por mais de 120 entidades, incluindo
a ANADEP, que integra o Comitê.

Assembleia de votação (agosto)

CONATRAE
A ANADEP também esteve presente
neste 2º semestre nas reuniões da
Comissão Nacional para Erradicação
do Trabalho Escravo. A Conatrae tem
como objetivo coordenar e avaliar a
implementação das ações previstas
no Plano Nacional para a Erradicação
do Trabalho Escravo.

FONACATE

Agosto

Novembro

Em novembro, foram realizadas
as eleições para os Conselhos
Executivo e Fiscal do Fonacate para o triênio 2022-2024.
Rudinei Marques, presidente
da Fenaud, foi reconduzido à
presidência do Fórum. A secretaria-geral ficará a cargo da
presidenta da ANADEP, Rivana
Ricarte.

Comunicação Institucional

IV

A diretoria de comunicação da ANADEP realiza trabalho estratégico para divulgar a atuação
das defensoras e dos defensores públicos. As redes sociais e site da ANADEP são atualizados
todos os dias com matérias das Associações Locais e das Defensorias Públicas Estaduais e
do DF. Semanalmente é enviado também o ANADEP EXPRESS, que tem formato responsivo
para tablets e smartphones.

PODCAST

COMUNICAÇÃO
ASSOCIATIVA

Às vésperas de completar 37 anos, a diretoria da ANADEP lançou mais um canal de comunicação com as associadas e associados: o Podcast “ANADEP em Pauta”. O programa é disponibilizado nas plataformas digitais Spotify, Deezer e no Canal da ANADEP no Youtube. A
periodicidade é mensal.

Fala Presidência
No segundo semestre de 2021, a ANADEP deu continuidade ao projeto “Fala Presidência”.
Por meio da Live Rooms, novo recurso do Instagram, as transmissões agora contam com
até três com três convidados. A ideia é ouvir sugestões e reivindicações da categoria, bem
como apresentar o trabalho que tem sido realizado pela entidade.

Revista Justiça e Cidadania
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.

Julho

Agosto

Outubro

Setembro

Novembro

Redes sociais e educação em direitos
A assessoria de comunicação, com apoio das
comissões temáticas, desenvolveu, no segundo semestre de 2021, peças para promover ações de educação em direitos divulgando o trabalho da categoria nas redes sociais.
Todo material tem um espaço para que cada
entidade local insira a sua logomarca.

Meses temáticos
A ANADEP também abraçou o setembro amarelo, outubro rosa e novembro azul.

CONBRASCOM
Em outubro, a cartilha “Sofreu LGBTIfobia? Procure a Defensoria Pública”, elaborada pela
assessoria de comunicação em parceria com a Comissão Temática de Identidade de Gênero
e Diversidade Sexual da ANADEP, ficou em terceiro lugar no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça de 2021 (Conbrascom), na categoria publicação especial. A publicação
concorreu com outros 10 projetos inscritos. O Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça é
uma iniciativa do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça e reconhece todos os anos os
melhores projetos das assessorias de comunicação do sistema de justiça.

Campanha Nacional 2021:
ANADEP e Rede Globo firmam
parceria
Em julho, a ANADEP e a Rede Globo
firmaram parceria para veicular
o vídeo da Campanha Nacional
“Racismo se combate em todo
lugar: Defensoras e Defensores
Públicos
pela
equidade
racial”. O filme institucional foi
exibido durante os intervalos
da programação da TV Globo
nacional e em alguns canais da
Globosat, como Globonews e
GNT durante o mês de julho.
A iniciativa é da ANADEP, com
apoio das Associações Estaduais,
Defensorias Públicas e Colégio
Nacional de Defensores Gerais
(Condege).

História de Defensora e de Defensor

Reuniões e relacionamento estratégico
Ao longo dos últimos meses, houve uma série de reuniões com as assessorias para tratar
das pautas de âmbito jurídico, legislativo e institucional. Houve também reuniões internas
com a diretoria e com presidências das Associações Locais.

Comunicação e ADEPAM

Comunicação e Fonacate

Comunicação e jurídico

Legislativo

Em 2021, o foco do quadro “Histórias de Defensora e de Defensor” são histórias de conquistas associativas e institucionais. Confira as entrevistas do segundo semestre:

Instagram
Confira os posts com
maior alcance e engajamento na rede neste segundo semestre:

1º lugar

Nota pública em conjunto com a
ADEPEP, com 621 curtidas e 30
comentários. Alcance de 5273 pessoass

2º lugar

Série de print de parlamentares em
defesa do poder de requisição das
Defensorias, com 741 curtidas e
10 comentários. Alcance de 4.785
pessoas

3º lugar

Post “a notícia que não queríamos
dar”, com 374 curtidas e três comentários. Alcance de 3566 pessoas.

4º lugar

Post do Dia da Independência do
Brasil, com 385 curtidas e 4 comentários. Alcance de 3216 pessoas.

5º lugar

Post sobre o mapa, com 261 curtidas e um comentário. Alcance de
2772 pessoas.

Cartão de aniversário
No segundo semestre de 2021, deu continuidade à política de envio do cartão de aniversário às associadas e associados da entidade. Há também um cartão especial, que é enviado
aos parlamentares.

Comunicação integrada e assessoria de imprensa externa
Até setembro, a diretoria da ANADEP manteve o contrato com a empresa IT Press Comunicação para atuar de forma integrada com a assessoria de comunicação da ANADEP. O principal
objetivo foi o de ampliar a atuação da assessoria de comunicação da ANADEP, principalmente, nas divulgações de ações na grande imprensa nacional.

Agosto

Setembro

#ANADEPnaMÍDIA
JULHO

A ASCOM ANADEP 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 transformação social e para o acesso à Justiça de pessoas em situações de vulnerabilidades.

VEÍCULO (ESTADO)

ASSUNTO

FONTE

LINK

Revista
Justiça &
Cidadania

“Mulheres Negras, uma
história de resistência”

coordenadora adjunta da Comissão de
Igualdade Étnico-Racial da ANADEP,
Aline Mota

https://editorajc.com.br/mulheres-negras-umahistoria-de-resistencia

REDE GLOBO
(ESPAÇO
PUBLICITÁRIO)

ANADEP e Rede Globo
firmam parceria

VT ANADEP
CAMPANHA NACIONAL 2021

Primeira lei contra
o racismo no Brasil
completa 70 anos

Coordenadora-adjunta da Comissão
da Igualdade Étnico-Racial da
Associação Nacional dos Defensores
Públicos (Anadep), Aline Mota

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/
deutschewelle/2021/07/03/ha-70-anos-brasilganhava-primeira-lei-contra-racismo.htm

Dw.com

Há 70 anos, Brasil
ganhava primeira lei
contra racismo

Coordenadora-adjunta da Comissão
da Igualdade Étnico-Racial da
Associação Nacional dos Defensores
Públicos (Anadep), Aline Mota

https://www.dw.com/pt-br/h%C3%A1-70-anosbrasil-ganhava-primeira-lei-contra-racismo/a58134734?maca=pt-BR-Whatsapp-sharing

Rota Jurídica

Aprovação da reforma
administrativa viola CF e
contribuirá para déficit
de defensores públicos,
diz Anadep

Correio Braziliense

Reforma administrativa
viola Constituição e
contribuirá para déficit
de defensores públicos
no país, diz presidente da
Anadep

Confira a tabela com as inserções de imprensa durante o segundo semestre de 2021.
UOL

Controle de inserções na imprensa:
VERDE: Envia o release para os jornalistas e contacta por telefone e whatsapp || follow up
+ diálogo
AZUL: O veículo nos procura (normalmente depois de contatos prévios) e emplacamos
como fonte | inserções espontâneas
CINZA: Mandamos release/ou concedemos entrevista e não emplacamos
LARANJA: Apesar do tema negativo, a ASCOM ANADEP conseguiu neutralizar a notícia (redução de danos)
VERMELHO: Sai algo negativo da ANADEP na imprensa

Rivana Ricarte, presidenta da ANADEP

Rivana Ricarte, presidenta da ANADEP

https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/
materia?id=49021

https://www.rotajuridica.com.br/aprovacao-dareforma-administrativa-viola-cf-e-contribuirapara-deficit-de-defensores-publicos-diz-anadep/

https://blogs.correiobraziliense.com.br/servidor/
reforma-administrativa-viola-constituicao-econtribuira-para-deficit-de-defensores-publicosno-pais-diz-presidente-da-anadep/

Jornal de Brasília

Anadep: aprovação da
reforma administrativa
viola constituição

Rivana Ricarte, presidenta da ANADEP

Portal IG

Reforma administrativa
viola Constituição e
atrapalha defensoria, diz
entidade

Rivana Ricarte, presidenta da ANADEP

Câmara dos
Deputados

Juízes e promotores
rejeitam reforma
administrativa;
deputados criticam férias
de 60 dias

Rivana Ricarte, presidenta da ANADEP

Supremo decide sobre
audiências de custódia
por videoconferência

Rivana Ricarte, presidenta da ANADEP

SBT BRASÍLIA

Agressões a presos

Rita Lima, vice-presidenta
institucional da ANADEP

Rota Jurídica

Live sobre
interseccionalidades em
raça e gênero

RELEASE
ANADEP

Live sobre
interseccionalidades em
raça e gênero

RELEASE
ANADEP

CONJUR

Conjur

https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/
politica-e-poder/anadep-aprovacao-da-reformaadministrativa-viola-constituicao/

O Globo

Defensoria Pública, aliada
dos excluídos

https://www.conjur.com.br/2021-jul-01/stf-decideaudiencias-custodia-videoconferencia
https://www.youtube.com/watch?v=Maep7mvAjCE
https://www.rotajuridica.com.br/anadep-promovelive-sobre-sobre-interseccionalidades-em-raca-egenero

https://blogs.oglobo.globo.com/opiniao/post/
defensoria-publica-aliada-dos-excluidos.html

AGOSTO

https://economia.ig.com.br/2021-07-07/reformaadministrativa-defensores.html

http://%20https//www.camara.leg.br/
noticias/782288-juizes-e-promotores-rejeitamreforma-administrativa-deputados-criticam-feriasde-60-dias

ARTIGO ANADEP || ANADEF

VEÍCULO (ESTADO)

ASSUNTO

FONTE

LINK

Revista Justiça &
Cidadania

“O processo de expansão do
Estado defensor”

Rivana Ricarte, Presidenta da ANADEP

https://editorajc.com.br/o-processo-deexpansao-do-estado-defensor

Jornal Hoje
(Globo)

58 milhões brasileiros não
têm acesso a atendimento de
assistência jurídica gratuita,
diz pesquisa

Rivana Ricarte, Presidenta da ANADEP
RELEASE ANADEP

https://globoplay.globo.com/v/9735398/

AGÊNCIA BRASIL

58 milhões brasileiros não
têm acesso a atendimento de
assistência jurídica gratuita,
diz pesquisa

RELEASE ANADEP sobre o lançamento
do 2º mapa das Defensorias Públicas
Estaduais e do DF

https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/
noticia/2021-08/defensoria-publica-temdeficit-de-47-mil- profissionais-no-pais

O GLOBO

58 milhões brasileiros não
têm acesso a atendimento de
assistência jurídica gratuita,
diz pesquisa

RELEASE ANADEP sobre o lançamento
do 2º mapa das Defensorias Públicas
Estaduais e do DF

https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/
post/falta-de-defensores-publicos-deixa58-milhoes-de-pessoas-sem-acessojustica-gratuita.html

IstoÉ

58 milhões brasileiros não
têm acesso a atendimento de
assistência jurídica gratuita,
diz pesquisa

RELEASE ANADEP sobre o lançamento
do 2º mapa das Defensorias Públicas
Estaduais e do DF

https://www.conjur.com.br/2021-jul-22/agendawebinarios-acompanhe-debates-juridicos-internet

https://istoe.com.br/defensoria-publicatem-deficit-de-47-mil-profissionais-nopais/

UOL

VALOR

CONJUR

CNN

58 milhões brasileiros não
têm acesso a atendimento de
assistência jurídica gratuita,
diz pesquisa

RELEASE ANADEP sobre o lançamento
do 2º mapa das Defensorias Públicas
Estaduais e do DF

58 milhões brasileiros não
têm acesso a atendimento de
assistência jurídica gratuita,
diz pesquisa

RELEASE ANADEP sobre o lançamento
do 2º mapa das Defensorias Públicas
Estaduais e do DF

58 milhões brasileiros não
têm acesso a atendimento de
assistência jurídica gratuita,
diz pesquisa

RELEASE ANADEP sobre o lançamento
do 2º mapa das Defensorias Públicas
Estaduais e do DF

58 milhões brasileiros não
têm acesso a atendimento de
assistência jurídica gratuita,
diz pesquisa

G1

58 milhões brasileiros não
têm acesso a atendimento de
assistência jurídica gratuita,
diz pesquisa

Diário de São Paulo

58 milhões brasileiros não
têm acesso a atendimento de
assistência jurídica gratuita,
diz pesquisa

RELEASE ANADEP sobre o lançamento
do 2º mapa das Defensorias Públicas
Estaduais e do DF

RELEASE ANADEP sobre o lançamento
do 2º mapa das Defensorias Públicas
Estaduais e do DF

RELEASE ANADEP sobre o lançamento
do 2º mapa das Defensorias Públicas
Estaduais e do DF

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/
ultimas-noticias/2021/08/03/semdefensores-publicos-58- milhoes-nao-temacesso-a-justica-gratuita.htm
https://valor.globo.com/brasil/
noticia/2021/08/03/quase-60-milhoes-debrasileiros-nao-tem-acesso-a- justica-porfalta-de-defensores-publicos.ghtml

58 milhões brasileiros não
têm acesso a atendimento de
assistência jurídica gratuita,
diz pesquisa

RELEASE ANADEP sobre o lançamento
do 2º mapa das Defensorias Públicas
Estaduais e do DF

https://www.opovo.com.br/noticias/
politica/2021/08/03/defensoria-publicatem-deficit-de-47-mil- profissionais-nopais.html

58 milhões brasileiros não
têm acesso a atendimento de
assistência jurídica gratuita,
diz pesquisa

RELEASE ANADEP sobre o lançamento
do 2º mapa das Defensorias Públicas
Estaduais e do DF

https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/
brasil/58-milhoes-de-brasileiros-nao-temacesso-a-justica- gratuita/

Metrópoles

58 milhões brasileiros não
têm acesso a atendimento de
assistência jurídica gratuita,
diz pesquisa

RELEASE ANADEP sobre o lançamento
do 2º mapa das Defensorias Públicas
Estaduais e do DF

https://www.google.com.br/amp/s/www.
metropoles.com/brasil/justica/deficitde-defensores- publicos-chega-a-47-milprofissionais-no-brasil%3famp

Correio Braziliense

58 milhões brasileiros não
têm acesso a atendimento de
assistência jurídica gratuita,
diz pesquisa

RELEASE ANADEP sobre o lançamento
do 2º mapa das Defensorias Públicas
Estaduais e do DF

https://www.correiobraziliense.com.
br/direito-e-justica/2021/08/4941523defensoria-publica-tem- deficit-de-47-milprofissionais-no-pais.html

G1 Paraná

Com um defensor para cada
84 mil pessoas, Paraná
tem pior déficit do país em
defensoria pública estadual,
diz associação

RELEASE ANADEP sobre o lançamento
do 2º mapa das Defensorias Públicas
Estaduais e do DF

https://g1.globo.com/pr/parana/
noticia/2021/08/06/com-um-defensor-paracada-84-mil-pessoas- parana-tem-piordeficit-do-pais-em-defensoria-publicaestadual-diz-associacao.ghtml

Globo Paraná

Paraná é o estado onde mais
faltam defensores públicos

RELEASE ANADEP sobre o lançamento
do 2º mapa das Defensorias Públicas
Estaduais e do DF

https://globoplay.globo.com/v/9748275

Rádio Band News

Impactos da lei que garante
apoio social a crianças e
adolescentes que perderam a
mãe para o feminicídio

O POVO

Jornal de Brasília

https://www.conjur.com.br/2021-ago-03/
pesquisa-revela-deficit-defensorespublicos-todos-estados
https://www.google.com.br/amp/s/www.
cnnbrasil.com.br/amp/nacional/2021/08/04/
defensoria- publica-tem-deficit-de-pelomenos-4-5-mil-profissionais-no-pais
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/
noticia/2021/08/03/sao-paulo-tem-deficitde-1425-defensores- publicos-diz-pesquisa.
ghtml
https://spdiario.com.br/sao-paulo-temdeficit-de-1-425-defensores-publicos-dizpesquisa/

Jornal de Brasília

Medida provisória que propõe
dificultar acesso à justiça
gratuita é inconstitucional, diz
Anadep

Mercado Mercantil

Medida provisória que propõe
dificultar acesso à justiça
gratuita é inconstitucional, diz
Anadep

CONJUR

IG

Advogados contestam no
Senado MP que limita justiça
gratuita
MP 1.045: ‘minirreforma
trabalhista’ é inconstitucional?
Especialista opina

Congresso em Foco

RELEASE
ANADEP

RELEASE
ANADEP

RELEASE
ANADEP

RELEASE ANADEP

ARTIGO ANADEP

https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/
politica-e-poder/medida-provisoriaque-propoe-dificultar- acesso-a-justicagratuita-e-inconstitucional-diz-anadep/
https://monitormercantil.com.br/mpque-propoe-dificultar-acesso-a-justicagratuita-e- inconstitucional/
https://www.conjur.com.br/2021-ago-19/
advogados-contestam-senado-mp-limitajustica-gratuita
https://economia.ig.com.br/2021-08-19/
reforma-trabalhista-consticuicao.html

VEJA online

Estadão

Isto é

Estado de Minas

STF julga limite para atuação
das defensorias públicas

RELEASE ANADEP

https://veja.abril.com.br/blog/radar/
stf-julga-limite-para-a-atuacao-dasdefensorias-publicas/

Supremo começa a julgar
poder de requisição das
Defensorias

RELEASE ANADEP

https://politica.estadao.com.br/blogs/
fausto-macedo/supremo-comeca-a-julgarpoder-de-requisicao- das-defensorias/

Supremo começa a julgar
poder de requisição das
Defensorias

RELEASE ANADEP

https://www.istoedinheiro.com.br/stfcomeca-a-julgar-o-poder-das-defensoriasde-requisitar- documentos/

RELEASE ANADEP

https://www.em.com.br/app/
noticia/politica/2021/08/27/interna_
politica,1300038/stf-comeca-a- julgaro-poder-das-defensorias-de-requisitardocumentos.shtml#:~:text=O%20
Supremo%20Tribunal%20Federal%20

Supremo começa a julgar
poder de requisição das
Defensorias

https://congressoemfoco.uol.com.br/
blogs-e-opiniao/forum/a-quem-interessadificultar-o-acesso-a-justica/

SETEMBRO
Revista Fórum

Rota Jurídica

Medida provisória que propõe
dificultar acesso à justiça
gratuita é inconstitucional, diz
Anadep
Medida provisória que propõe
dificultar acesso à justiça
gratuita é inconstitucional, diz
Anadep

RELEASE ANADEP

https://revistaforum.com.br/politica/mpdificulta-justica-gratuita-inconstitucionaldiz-anadep/

RELEASE ANADEP

https://www.rotajuridica.com.br/medidaprovisoria-que-propoe-dificultar-acessoa-justica-gratuita- e-inconstitucional-dizanadep/

VEÍCULO (ESTADO)

ASSUNTO

FONTE

LINK

Revista
Justiça &
Cidadania

Em defesa da capacidade
jurídica da pessoa com
deficiência

coordenadora da Comissão dos Direitos da
Pessoa com Deficiência, Renata Tibyriçá

https://editorajc.com.br/em-defesa-dacapacidade-juridica-da-pessoa-comdeficiencia/

UOL

Correio Braziliense

Congresso em Foco

Empresários criticam, e
sindicatos comemoram queda
de reforma trabalhista.

RELEASE ANADEP

https://economia.uol.com.br/noticias/
redacao/2021/09/02/mp-1045-reformatrabalhista-senado-empresariostrabalhadores.htm

STF privilegia inclusão e
acessibilidade em teste físico
no concurso público

coordenadora da Comissão dos Direitos
da Pessoa com Deficiência da Associação
Nacional das Defensoras e Defensores
Públicos (Anadep), Renata Tibyriçá

https://blogs.correiobraziliense.com.
br/servidor/stf-privilegia-inclusaoe-acessibilidade-em-teste-fisico-noconcurso-publico/

A reforma administrativa e o
agente político defensor

ARTIGO RIVANA RICARTE

https://congressoemfoco.uol.com.
br/blogs-e-opiniao/forum/a-reformaadministrativa-e-o-agente-politicodefensor/

UOL

Um golpe contra as
defensorias públicas e o
acesso dos pobres à Justiça.

Senador Fabiano Contarato

https://noticias.uol.com.br/opiniao/
coluna/2021/10/13/um-golpe-contra-asdefensorias-publicas-e-o-acesso-dospobres-a-justica.htm

Conjur

STF dá início à audiência
pública sobre juiz das
garantias

Luis Gustavo Grandinetti Castanho de
Carvalho, representante da Associação
Nacional das Defensoras e Defensores
Públicos (Anadep)

https://www.conjur.com.br/2021-out-25/
stf-inicio-audiencia-publica-juiz-garantias

CONJUR

Exigência de inscrição
na OAB para defensor é
inconstitucional, decide STF

https://www.conjur.com.br/2021-nov-01/
exigencia-inscricao-oab-defensorinconstitucional

CNJ cria grupo para combater
prisões injustas a partir de
reconhecimento fotográfico

https://www.gazetadopovo.com.br/
vida-e-cidadania/cnj-cria-grupo-paracombater-erros-no-reconhecimentofotografico-de-suspeitos/?utm_
source=whatsapp&utm_medium=midiasocial&utm_campaign=relacionamentovc

Gazeta do Povo
Revista Fórum

Ação de Aras que restringe
trabalho da Defensoria Pública
vai gerar mais morosidade no
Judiciário

ARTIGO RIVANA RICARTE

https://revistaforum.com.br/brasil/acaoaras-defensoria-publica-morosidadejudiciario/

Flávio Wandeck, vice-presidente jurídicolegislativo

NOVEMBRO
OUTUBRO
VEÍCULO (ESTADO)
Revista
Justiça &
Cidadania

ASSUNTO
A importância da Defensoria
Pública na preservação do
Estado Democrático de Direito

FONTE
Vice-presidente jurídico-legislativo da
ANADEP, Flávio Wandeck; e do diretor para
assuntos legislativos, Allan Joos

LINK

https://editorajc.com.br/

VEÍCULO (ESTADO)

ASSUNTO

FONTE

LINK

Revista
Justiça &
Cidadania

As contribuições da
Conferência de Durban
na promulgação da lei nº
10.639/2003”

Membro da Comissão de Igualdade ÉtnicoRacial da ANADEP e defensor público de
São Paulo Vinícius Silva

https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/
materia?id=50354

Migalhas

https://www.migalhas.com.br/
quentes/353610/stf-maioria-afastaexigencia-de-inscricao-de-defensorpublico-na-oab

STF: Maioria afasta exigência
de inscrição de defensor
público na OAB
STF valida lei municipal que
criou Assistência Judiciária

https://www.migalhas.com.br/
quentes/354205/stf-valida-lei-municipalque-criou-assistencia-judiciaria

Conjur

Município pode criar serviço
de assistência jurídica a
hipossuficientes, diz STF

https://www.conjur.com.br/2021-nov-03/
municipio-criar-servico-assistenciajuridica-pobres-stf

PORTAL JOTA

As consequências da decisão
do STF sobre ‘defensorias
públicas municipais’ - Sem
Precedentes #81

MIGALHAS

Rivana Ricarte, presidenta da ANADEP

https://www.youtube.com/
watch?v=tW0tOQkU6F8

V
APERFEIÇOAMENTO E
CAPACITAÇÃO

ENADEP
Jornadas de Capacitação
Enadep Recomenda
No 2º semestre, houve continuidade ao projeto Enadep Recomenda
– projeto para divulgação de livros de defensoras e defensores associados à ANADEP, entre outras publicações relacionadas à Defensoria Pública. No Instagram da ANADEP há um destaque reunindo todas
as obras já divulgadas. Para aumentar o engajamento no Instagram,
também foi promovido o sorteio de mais dois livros no período.

A ANADEP e a ENADEP deram continuidade às Jornada de Capacitação da ENADEP. A iniciativa tem por objetivo trazer atividades voltadas para o aperfeiçoamento, capacitação e
qualificação das defensoras e defensores públicos. Neste 2º semestre foram organizadas
quatro jornadas que foram transmitidas online, via zoom:

VIII JORNADA: curso de formação política, participação institucional e liderança para defensoras públicas.

IX JORNADA: Capacidade jurídica da pessoa com deficiência e tomada de
decisão apoiada.

XI JORNADA: “A atuação da Defensoria Pública nas Instituições de longa
permanência para idosos(as)”.
A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), a Escola Nacional
das Defensoras e Defensores Públicos do Brasil (ENADEP) e a Comissão dos Direitos da
Pessoa Idosa encerraram a XI jornada de capacitação que teve como tema “A atuação da
Defensoria Pública nas Instituições de longa permanência para idosos(as)”.
O curso teve por objetivo apresentar essa temática tão relevante, mas pouco debatida na
Defensoria Pública, e colaborar para a reflexão e atuação prática de defensoras(es) públicas(os) que realizam inspeções e atendimentos nas ILPIs, espaço institucional onde as pessoas idosas estão sujeitas à violência e à violação de direitos fundamentais.

X JORNADA: “Direitos Humanos das pessoas em situação de rua e a resolução
40 do CNDH: textos e contextos - perspectivas críticas”.

Qualificação de Defensoras e Defensores Públicos em Saúde Pública
Cartão de agradecimento
Em todos os eventos promovidos pela ANADEP e ENADEP no 2º semestre, os(as) facilitadores(as) ministraram as aulas, cursos e seminários gratuitamente. Desta forma, ao final de
cada atividade, as entidades enviam um cartão especial como forma de agradecimento pela
colaboração.

Em agosto, a ANADEP, a ENADEP e a Comissão de Saúde promoveram a 4ª Qualificação de
Defensoras e Defensores Públicos em Saúde Pública. O principal objetivo do encontro foi o
de debater questões acerca do direito à saúde, no que tange àqueles que por insuficiência
de recursos e em situações de vulnerabilidades buscam sua efetivação por intermédio do
judiciário brasileiro.

Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e a Tereza de
Benguela

VI
APOIO À ATUAÇÃO AFIRMATIVA
DE GÊNERO E RAÇA DENTRO DAS
DEFENSORIAS E ASSOCIAÇÕES
ESTADUAIS

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e a Tereza
de Benguela, a ANADEP e a Comissão de Igualdade Étnico-Racial promoveram live sobre
Interseccionalidades em raça e gênero. A atividade faz parte do calendário de ações da
campanha nacional e do “Julho das Pretas”.
Participaram dos debates a vice-presidenta institucional da ANADEP, Rita Lima; a coordenadora da Comissão Étnico-Racial, Clarissa Verena; Alessandra Devulsky, advogada, pesquisadora e escritora; e Iêda Leal, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado (MNU).

Dia da Mulher Indígena
O mês de setembro é marcado pelas comemorações e luta das mulheres indígenas. Para
celebrar a data, a ANADEP, a ENADEP e a Comissão Temática dos Direitos da Mulher da
ANADEP promoveram a capacitação “Mulheres indígenas, Defensoria Pública e garantia
de acesso à justiça”.
Participaram do evento, a deputada Federal
Joênia Wapichana (REDE-RR); da pajé da etnia
Macuxi, Vanda da Silva; da refugiada venezuelana Leany Torres Moralefa, da etnia Warao; da coordenadora do programa de proteção da criança e do adolescente no Instituto
Pirilampos de Roraima, Alba Gonzalez; da artista indígena contemporânea, Daiara Tukano;
da antropóloga Joziléia Daniza Kaingang; e
da pesquisadora e assistente social Angélica
Kaingang, além de membras e membros das
Comissões da Mulher e da Igualdade Étnico-Racial da ANADEP.

ANADEP participa de live da DPE-PB
sobre direito socioeducativo, gênero e
raça
Em setembro, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, participou de live da Defensoria Pública do Estado da Paraíba (DPE-PB). O
encontro debateu o tema Direito Socioeducativo, Gênero e Raça. A roda de debate foi
conduzida pela defensora pública coordenadora do GT pela Igualdade Étnico-Racial
da DPE-PB e membra da Comissão Étnico-Racial da ANADEP, Aline Mota.

ANADEP inicia levantamento do perfil étnico-racial e interseccional de defensoras
e defensores públicos
No 2º semestre, a ANADEP iniciou o “Levantamento do perfil étnico-racial e interseccional
de defensoras e defensores públicos”. O objetivo é levantar dados para fomentar a reflexão sobre o tema no âmbito da Defensoria Pública. Seguindo as diretrizes da Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o formulário da pesquisa traz perguntas diretas relacionadas à diversidade étnico-racial e interseccional. O levantamento será mais um desdobramento da Campanha Nacional 2021 “Racismo se combate em todo lugar: Defensoras e
Defensores Públicos pela equidade racial”.

Entidades lançam projeto de pesquisa sobre acesso à justiça de quilombolas durante
live
Em agosto, foi lançando o projeto da pesquisa “Quilombolas e acesso à justiça: atuação da
Defensoria Pública”. A iniciativa é da ANADEP, do Fórum Justiça (FJ), da Defensoria Pública
da União (DPU), da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), do Centro Brasileiro
de Análise e Planejamento (AFROCEBRAP), da Coordenação Nacional de Articulação das
Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) e do Conselho Nacional de Ouvidorias
Externas de Defensorias Públicas do Brasil. A pesquisa visa analisar e sistematizar as principais frentes adotadas pela Defensoria Pública na garantia dos direitos das comunidades
quilombolas.

No mês da consciência negra,
ANADEP promove seminário
“Atuação antirracista da Defensoria
Pública na perspectiva criminal
A Associação Nacional das Defensoras
e Defensores Públicos (ANADEP) e a
Comissão Temática da Igualdade Étnico-Racial promoveu o seminário “Atuação antirracista da Defensoria Pública
na perspectiva criminal”. O evento foi
realizado presencialmente, no mês da
consciência negra, no dia 26 de novembro, na sede do Sindicato dos Jornalistas de Brasília. A partir de um diálogo entre defensores(as) públicos(as)
e jornalistas, a ideia foi o de analisar
como determinados discursos e representações contribuem para projeção
da imagem da pessoa negra na sociedade. Houve participação de membras
e membros da CIER e também dos(as)
jornalistas Cármen Souza (Correio Braziliense) e Luiz Fará Monteiro (Record).

JUSRACIAL
No segundo semestre, a presidência e vice-presidência da ANADEP reuniram-se com representantes do Instituto JusRacial para futuras parcerias, com foco na especialização antirracista.

VII
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

ADEQUAÇÃO À LGPD
Em outubro, a ANADEP iniciou o processo de adequação
à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). A entidade enviou para todas e todos associados(as) e-mail
marketing com o formulário sobre o tratamento de dados pessoais. Houve ainda diversas reuniões internas
para tratar do tema com o escritório de advocacia, funcionários e as empresas responsáveis pela manutenção
do sistema e suporte técnico do setor de informática.

IPEA

Mapa
Para organizar o lançamento do 2º Mapa
das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital no Brasil, que ocorreu na primeira semana de agosto, as equipes da ANADEP e do
IPEA se reuniram diversas vezes para discutir a metodologia, o formato do evento e a
divulgação do estudo.

Diretoria e equipe da ANADEP
alinham mudanças com a
LGPD (outubro)

Diretoria, IT comunicação, ascom Anadep
e Ipea (julho)

Reunião da diretoria e equipe
com o escritório responsável
pela implementação da LGPD
(setembro)

Reunião com o Ipea (julho)

Lançamento do Mapa aconteceu em
Brasília (agosto)

Webinário
Lançamento do Mapa aconteceu em
Brasília (agosto)

Lançamento do Mapa aconteceu em
Brasília (agosto)

Setembro

Setembro

Em agosto, logo após o lançamento oficial do 2º Mapa,
o IPEA promoveu o webinar II Mapa das Defensorias
Públicas Estaduais e Distrital no Brasil, que teve como
objetivo debater os dados da pesquisa lançada em
parceria com a ANADEP. O webinar contou com a participação da pesquisadora Rute Imanishi; da presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte; do pesquisador Fábio
de Sá e Silva; e de Augusto Barbosa, vice-presidente
administrativo da ANADEP e presidente da APADEP. A
diretora do IPEA Flavia Schmidt foi responsável pela
mediação.

Setembro

ANADEP participa de evento do IPEA
sobre o 2º Mapa (agosto)

ANADEP participa de evento do IPEA
sobre o 2º Mapa (agosto)

ANADEP participa de evento do IPEA
sobre o 2º Mapa (agosto)

Termo de Cooperação
Para dar continuidade às pesquisas, a ANADEP e o IPEA assinaram termo de
cooperação técnica visando a realização de estudos, pesquisas, avaliações
e assessoria técnica que atendam a interesse mútuo e tenham como foco a
assistência jurídica integral e gratuita e a atuação das Defensoras e Defensores Públicos no Brasil.

VIII
INTERNACIONAL

BLODEPM

AIDEF

A ANADEP foi eleita para assumir a coordenação geral
do Bloco de Defensores Públicos Oficiais do Mercosul
(BLODEPM), durante o biênio 2021-2023. O pleito ocorreu durante assembleia geral do Bloco, no dia 9/11. A
Associação de Magistrados e Funcionários do Ministério Público de Defesa da República Argentina (ADEPRA)
ficará na vice coordenação e a secretaria-geral com a
Defensoria Pública Geral do Paraguai. A posse da nova
diretoria ocorreu no âmbito do Congresso do Bloco de

Workshop

Defensores Públicos Oficiais do MERCOSUL (BLODEPM).

Congresso BLODEPM
Em novembro, foi promovido o Congresso do Bloco de
Defensores Públicos Oficiais do Mercosul (BLODEPM).
Com o tema “Atuação das Defensorias nas zonas de
fronteira: perspectivas e desafios”, o objetivo foi o de
aprofundar debates sobre crimes transnacionais (tráfico de pessoas, tráfico de drogas) e questões relacionadas aos povos indígenas transfronteiriços. Participaram
do evento, representando a ANADEP.

Em julho, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, e a coordenadora da Comissão dos Direitos da Mulher, Jeane Xaud, participaram de workshop para criação de “Rede Interamericana
de Defesa das Pessoas no Contexto da Mobilidade”. A atividade faz parte do acompanhamento do programa EUROsocial.

REDPO
Em outubro, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, participou do 33º encontro da Reunião Especializada de Defensores Públicos Oficiais do Mercosul (REDPO), que foi realizado
por videoconferência. A REDPO é direcionada à cooperação, integração e fortalecimento
institucional das Defensorias Públicas.

Conselhos
Em outubro, a AIDEF promoveu reuniões dos Conselhos Diretivo e Executivo por meio do aplicativo Zoom.
A ANADEP participou dos encontros,
enquanto vice-coordenadora, sendo
representada pela presidenta Rivana
Ricarte, além do diretor de relações
internacionais e da diretora adjunta,
Antonio Maffezoli e Juliana Lintz.

Conselho Diretivo (outubro)

Conselho Executivo (outubro)

Encontro de Direitos Humanos
Em setembro, a ANADEP apoiou o Encontro Internacional Direitos Humanos
- evento periódico, a cada dois anos,
promovido pela Universidade Estadual
de Mato Grosso do Sul (UEMS), unidade
Paranaíba-MS, com o tema central Direitos Humanos, Justiça e Pandemia. No
dia 23 de setembro, a vice-presidenta
da ANADEP, Rita Lima, participou da palestra “Violência contra mulher, novas
práticas institucionais e vulnerabilidades sociais. No mesmo dia, a defensora
pública de São Paulo Isadora Brandão
esteve no painel “Violências, discriminações e políticas de mortes na pandemia”. Já no dia 24, a defensora pública
e coordenadora da Comissão dos Direitos da Mulher da ANADEP, Jeane Xaud,
ministrou o minicurso “A feminização
das migrações e mobilidades: um olhar
interseccional”. Houve ainda o minicurso “Direito à Saúde, Ética e Crise sanitária”, ministrado pela defensora pública
e coordenadora adjunta da Comissão
de Saúde da ANADEP, Silma Dias, e pelo
também membro da Comissão Bruno
Barcala.

Congresso de Direitos Humanos dos Povos Indígenas
A defensora pública Alessandra Quines representou a ANADEP no workshop virtual intitulado “Consulta sobre o Guia de Diretrizes Internacionais para a condução da perícia cultural
em processos judiciais”, promovido em outubro, no âmbito do Congresso de Direitos Humanos dos Povos Indígenas, Normas Internacionais e Especialização Cultural em Processos
Judiciais, a defensora pública.

BOLETINS
Boletins AIDEF e Blodepm
A ANADEP auxiliou na divulgação e coleta de material para a confecção dos boletins de
jurisprudência da Associação Interamericana de Defensorias Públicas (AIDEF) e do Bloco
de Defensores Públicos Oficiais do Mercosul (BLODEPM). Ambas as publicações reúnem
importantes decisões jurisprudenciais sobre direitos humanos.

Boletim internacional ANADEP
Em agosto, a diretoria da ANADEP divulgou o V Boletim Internacional. O material destacou as principais atividades
do início do ano até julho desenvolvidas e/ou divulgadas pela entidade.

A ANADEP funciona, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Formada por
uma equipe de seis funcionários, a Associação está dividida em três setores:
administrativo, comunicação e financeiro. No segundo semestre, a diretoria
deu continuidade à política de realizar reuniões com todos os setores 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 a diretoria de todo o corpo de colaboradores.

SETORES DA
ANADEP

Assessoria de Comunicação
A Assessoria de comunicação da ANADEP propõe e executa as políticas de comunicação da
entidade. 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 e uma assessora de comunicação. Tem também apoio de uma empresa de publicidade, responsável pelas artes gráficas. Neste segundo semestre, contou com apoio da
IT Press Comunicação, para ações de relacionamento com a imprensa externa.
•Participação ativa nas AGEs;
•Planejamento do lançamento do 2º Mapa
das Defensorias Públicas Estaduais e do
DF;
•Suporte nos eventos online – organização
do sistema zoom/youtube
•Assessorar os membros da diretoria em
atividades de comunicação social;
•Auxiliar presidência 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;
•Produção de boletim internacional;
•Criação de cards padronizados para as redes sociais;
•Criação de cards e vídeos de educação em
direitos para as redes sociais;

•Criação dos destaques padronizados do
Instagram;
•Desenvolvimento de peças gráficas para
as redes sociais;
•Desenvolvimento de peças para eventos;
•Diálogo com os veículos;
•Produção de releases;
•Divulgação das atividades legislativas
(matérias, fotos e story);
•Editar e revisar notas públicas;
•Editoração de balanços;
•Editoração de material jurídico: poder de
requisição (pesquisa e textos);
•Elaboração do boletim semanal da entidade, o ANADEP EXPRESS;
•Elaboração do Histórias de Defensor(a);
•Elaboração, edição e confecção dos balanços de gestão;
•Produção do Podcast “ANADEP em Pauta”;

•Inscrição de projetos para o Conbrascom;
•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);
•Reunião com os assessores de comunicação (presencial e via zoom);
•Ronda nos sites e redes sociais das Associações e Defensorias;
•Manutenção de lista de transmissão para
Associações que não tem assessoria de imprensa;
•Organização do canal do Youtube;
•Diálogo com as comissões temáticas para
obtenção de dados e personagens;
•Organização da pauta da Revista Justiça &
Cidadania;
•Criação e revisão de roteiros dos eventos;
•Revisão de discursos da presidência e vice-presidência;
•Criação de roteiros para vídeos;
•Pauta da publicidade;
•Trabalho de copywriting para o setor de
publicidade;
•Organização do projeto ENADEP Recomenda;

•Diálogo com a equipe do Innovare para divulgação do prêmio;
•Diálogo com os parceiros externos da ANADEP para divulgação de informativos(Editora Juruá, Consinter e MarktClub);
•Diálogo e suporte à equipe IT Press (organização de dados, produção de textos, redação de aspas...)

Publicidade
Desde 2014, a ANADEP mantém contrato
com a empresa Bah Comunicação – responsável por todo o planejamento gráfico
e visual da entidade. A empresa é responsável por vários serviços especializados e
que são fundamentais para a assessoria de
comunicação, como:
•Criação de logomarcas;
•Criação do layout do site;
•Criação e atualização de peças gráficas internas (crachás, cartões, pastas, papel timbrado, etc)
•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;
•Editoração de boletins internacionais (AIDEF e BLODEPM);
•Planejamento de campanhas;
•Editoração do 2º Mapa das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital + desdobramentos
de peças relacionadas à publicação

Setor Administrativo
•Agendamento de reuniões com parlamentares e autoridades;
•Agendamento das reuniões pelo aplicativo Zoom;
•Baixar gravações do Zoom e subir para o
Drive da ANADEP;
•Atualização de mailing de associados, órgãos e entidades;
•Atualização das listas de associados;
•Formulação, formatação, envio, digitalização e acompanhamento de ofícios, planilhas, notas técnicas e documentos em geral;
•Protocolo de ofícios e documentos na Câmara, Senado, STF, STJ e outros órgãos e entidades;
•Preparação, controle e coleta de dados de
questionário sobre as Defensorias Públicas
(neste momento há duas coletas ocorrendo: Levantamento étnico-racial e LGPD);
•Emissão (e alteração quando necessário)
de passagens e hospedagens nacionais e
internacionais;
•Confecção dos relatórios das passagens e
hospedagens emitidas pelo cartão de crédito;

•Despacho e acompanhamento de documentos e correspondências enviados via
Correios;
•Preparação e envio de convocações para
assembleias, reuniões de diretoria e outras
atividades;
•Preparação da sala de reuniões com prismas, bandeiras, materiais, suporte técnico
(zoom, data show, microfones), alimentos
e bebidas para realização de reuniões na
sede;
•Acompanhamento, suporte e redação de
atas de reuniões via zoom;
•Correção e aprovação de atas de reuniões
(AGEs, diretoria e administrativas);
•Cotação e compra de materiais de limpeza;
•Cotação e compra de alimentos/bebidas;
•Cotação e compra de materiais de escritório;
•Controle de materiais de escritório e alimentos da sede da entidade;
•Retirada de materiais (placas de homenagem e gráfica);
•Acompanhamento de contratos em geral;
•Acompanhamento/supervisão da limpeza
da ANADEP;

•Respostas às mensagens da página de
contatos;
•Liberação e bloqueio de cadastros na área
restrita;
•Contato com MarktClub para informação
de novos associados e bloqueio de desfiliados, além de novos convênios;
•Acompanhamento das atividades internacionais (AIDEF, BLODEPM e REDPO), preparação de documentos e resposta a e-mails;
•Preparação de material para registro em
cartório;
•Atendimento telefônico;
•Impressão e preparação de materiais para
atividades legislativas, reuniões e AGEs;
•Contato com associados e presidentes
para resolver todo tipo de demanda administrativa;
•Contato com a JUSPREV, Consinter, Juruá,
MCCE, FONACATE, CNDH, CNPCT, Fórum
Justiça, IPEA e Innovare para demandas diversas;
•Contato com escritório de advocacia e assessoria parlamentar para preparação e envio de documentos;
•Contato com René (diagramador) sobre
trabalhos da ANADEP e da ENADEP;
•Assistência à Diretoria da ENADEP em suas
demandas;

•Assistência à diretoria de aposentados e
suas demandas (documentos, questionários, reuniões, etc.);
•Assistência à diretoria internacional e suas
demandas (acompanhamento e resposta a
documentos, e-mails, etc.);
•Resposta a convites e documentos recebidos;
•Preparação e envio de postulação a órgãos
do Governo Federal (CNDI, CNPCT, CNDH,
CIAMP-RUA);
•Preparação e envio de postulação a cargo
de DPI;
•Formulação de editais de intercâmbio,
editais de cursos nacionais e internacionais, edital para Defensor(a) Público(a) Interamericano(a) e outros;
•Registro e acompanhamento de assinaturas de emendas pelos deputados;
•Arquivo e organização dos documentos da
ANADEP;
•Controle de férias de funcionários;
•Negociação e acompanhamento de contratação/rescisão de estagiários pelo CIEE;
•Pedido de convênio com instituições de
ensino de interesse da categoria;
•Controle de prazos de respostas às demandas diárias;
•Recebimento de encomendas na sede da

entidade e acompanhamento de obras,
instalações e reparos de equipamentos em
geral;
•Contato com corretoras e auxílio com documentos relacionados à contratação de
plano de saúde nacional aos associados;
•Cotações diversas: serviços gráficos em
geral (cartilhas, folders, cartazes, convites,
cartões, livros de ata, etc.); placas de homenagem; plantas, flores e cestas; entre
outros;
•Suporte e acompanhamento da implementação da LGPD na ANADEP.
•Cotações diversas: serviços gráficos em
geral (cartilhas, folders, cartazes, convites,
cartões, livros de ata, etc.); placas de homenagem; plantas, flores e cestas; entre
outros;
•Suporte e acompanhamento da implementação da LGPD na ANADEP.

Comissões
•Controle dos membros junto às associações;
•Inclusão e exclusão nos grupos de WhatsApp;
•Acompanhamento dos grupos de WhatsApp para verificar demandas;

•Recebimento de notas técnicas e posterior formatação;
•Atualização dos membros e coordenações
no site da ANADEP;
•Suporte administrativo às comissões;
•Arquivamento e controle de documentos
recebidos pelas comissões;
•Agendamento de reuniões pelo aplicativo
zoom;
•Suporte nos eventos das comissões;
•Preparação e envio de convocações para
reuniões.

Eventos
•Organização de pequenos e grandes eventos, em conjunto com os outros setores da
entidade;
•Cotação e contratação de materiais e lanches para eventos e reuniões;
•Envio de convites e confirmação de palestrantes nos eventos;
•Preparação de roteiro de eventos, planilhas, ofícios e documentos em geral;
•Contato com René (diagramador) sobre
materiais a serem produzidos;
•Organização e acompanhamento de eventos virtuais e presenciais no segundo semestre de 2021:

1)VIII Jornada da ENADEP – julho - Formação Política, Participação Institucional e
Liderança para Defensoras Públicas;
2)Capacitação IDDD/ANADEP – Prova sob Suspeita – abril a julho;
3)Webinário “Julho das Pretas” – julho;
4)IV Encontro de Defensoras e Defensores Públicos em Saúde Pública – agosto.
5)IX Jornada da ENADEP – agosto - “CAPACIDADE JURÍDICA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E TOMADA DE DECISÃO APOIADA”;
6)2ª CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DA MULHER EM GÊNERO E RAÇA - setembro;
7)X Jornada da ENADEP - setembro/outubro - “DIREITOS HUMANOS DAS PESSOAS
EM SITUAÇÃO DE RUA E A RESOLUÇÃO 40 DO CNDH: TEXTOS E CONTEXTOS - PERSPECTIVAS CRÍTICAS”;
8)XI Jornada da ENADEP - outubro/novembro - “A ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS/AS (ILPIs)”;
9)Seminário “Atuação antirracista da Defensoria Pública na perspectiva criminal” novembro (presencial em Brasília).
•Envio de convites e contato com palestrantes;
•Controle das inscrições para os cursos;
•Preparação e disparo de tutorial informativo aos participantes e palestrantes;
•Preparação e disparo de lista de presença e formulário de avaliação;
•Suporte e informativos em grupos de WhatsApp criados para os eventos;
•Suporte para entrada dos participantes nos cursos através do aplicativo zoom;
•Suporte durante as aulas dos cursos, na condição de anfitriãs;
•Contabilização de presença nas aulas;
•Gerenciamento da pesquisa de satisfação;
•Envio de agradecimento final a participantes e palestrantes;
•Preparação e envio de certificado a participantes e palestrantes.

Financeiro
•Gerenciamento das contribuições associativas dos estados e do Distrito Federal
•Emissão dos boletos das contribuições associativas
•Prestação de contas anualmente em AGO
•Relatórios de justificativas das despesas
no cartão de crédito
•Relatórios de reembolso de despesas dos
diretores
•Gerenciamento de ajuda de custo dos diretores
•Gerenciamento com justificativas do fluxo
de caixa
•Gerenciamento com justificativas da movimentação de débitos e créditos da conta
principal da ANADEP
•Gerenciamento com justificativas das passagens e hospedagens compradas pela
ANADEP
•Envio dos balancetes para disponibilização na área restrita do site da ANADEP
•Gerenciamento dos serviços de limpeza
da ANADEP
•Orçamento e compra de todo tipo de material (limpeza, escritório, alimentos e bebidas, etc)

•Gerenciamento e acompanhamento obras,
instalações, reparos e reformas na sede da
ANADEP
•Controle de estoque de materiais em geral
•Gerenciamento da folha de pagamento e
conferência dos salários dos funcionários
•Gerenciamento da folha de pagamento e
conferência das férias e 13º dos funcionários
•Gerenciamento e acompanhamento dos
reajustes dos funcionários, inclusive dos
dissídios
•Gerenciamento e acompanhamento dos
benefícios dos funcionários com auxílio
alimentação, auxílio transporte e ajuda de
custo durante home office
•Controle e 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
•Contato direto para solução de problemas

diversos com operadoras telefônicas
•Idas ao cartório para registros, reconhecimentos de firma e autenticações de documentos diversos, etc
•Acompanhamento, buscas e entregas de
materiais (materiais gráficos, placas de homenagem, etc)
•Serviços externos em geral
•Gerenciamento das linhas telefônicas corporativas fixas e móveis
•Acompanhamento e revisão de contratos
em geral
•Acompanhamento das demandas diretas
com o condomínio da sede da ANADEP
•Gerenciamento e acompanhamento da
manutenção da estrutura e decoração da
sede da ANADEP
•Gerenciamento das corridas de táxi e aplicativos de mobilidade urbana dos funcionários e diretores
•Gerenciamento e acompanhamento da
aquisição e instalação de todo o sistema
audiovisual
•Acompanhamento do treinamento da
equipe para manuseio do mesmo
•Acompanhamento da situação financeira
de forma geral com diretores periodicamente
•Elaboração de documentos financeiros e

contato direto com o conselho fiscal
•Compra e gerenciamento do fluxo de caixa de moedas estrangeiras
•Acompanhamento e pagamento de envio
de documentos e correspondências via
Correios
•Negociação e resolução de demandas com
o suporte de TI
•Elaboração e acompanhamento de orçamentos de serviços em geral (política de
sempre 3 orçamentos)
•Acompanhamento da manutenção do sistema de áudio visual e técnico operador,
quando necessário
•Acompanhamento e pagamento do seguro da sede da ANADEP
•Acompanhamento e pagamento dos seguros de vida dos funcionários da ANADEP
•Orçamentos, negociação, acompanhamento e pagamento do plano de saúde dos
funcionários da ANADEP
•Protocolo de ofícios e documentos na Câmara, Senado, STJ, STF, etc.
•Orçamentos, visitas e negociações de aluguel de flats e apartamentos para diretores
da ANADEP
•Auxílio administrativo com recepção e
atendimento em reuniões na ANADEP
•Auxílio nas reuniões virtuais e híbridas

com atendimento e sistema áudio visual
•Auxílio na atualização das listas de associados
•Auxílio na formulação de documentos em
geral
•Auxílio para preparação de material para
registro em cartório
•Auxílio na impressão e preparação de materiais para atividades legislativas, reuniões e AGEs
•Auxílio ao setor administrativo com as demandas da ENADEP
• Auxílio na formulação de editais em geral
• Auxílio no controle de férias dos funcionários e envio para a contabilidade
• Auxílio na preparação e assistência em
reuniões na sede e por zoom
• Auxílio com os arquivos e organização dos
documentos da ANADEP
• Auxílio no acompanhamento de contratação/rescisão de estagiários pelo CIEE
• Auxílio no acompanhamento da implementação da LGPD na ANADEP

Eventos
•Organização de pequenos eventos, em
conjunto com os outros setores da entidade

•Organização dos CONADEPs, em conjunto
com os outros setores da entidade
•Gerenciamento com justificativas da movimentação de débitos e créditos da conta
do CONADEP
•Relatórios e prestações de contas das despesas e receitas do CONADEP
•Levantamento das despesas de pequenos
eventos
•Auxílio na cotação e contratação de materiais e lanches para eventos e reuniões
•Auxílio na preparação de roteiro de eventos, planilhas, ofícios e documentos em geral
•Auxílio na organização de eventos virtuais
em conjunto com os outros setores da entidade
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