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ATUAÇÃO LEGISLATIVA NO 
CONGRESSO NACIONAL



AGE julho

Diretoria setembro

Diretoria dezembro

AGE outubro

AGO dezembnro

AGE setembroAGE agosto

AGE novembro

AGEs e reuniões de diretoria

Para democratizar o debate sobre a pauta institucional, a diretoria da ANADEP promoveu, no 2º semestre, 
seis assembleias gerais extraordinárias para discutir assuntos de interesse da categoria. Durante as reuni-
ões, o grupo definiu as estratégias de trabalho da pauta jurídica, legislativa e corporativa. Houve também 
uma reunião de diretoria online, em setembro, e uma híbrida, em dezembro.



Participação de parlamentares 
nas AGEs

No 2º semestre, a diretoria da ANADEP deu 
continuidade à política de convidar deputa-
dos e senadores para participarem das as-
sembleias gerais da ANADEP que ocorreram 
via zoom. O espaço cedido teve por objetivo 
estreitar os laços com os parlamentares e fa-
lar sobre os projetos que tramitam no Con-
gresso Nacional e que são afetos à categoria. 
Essa segunda etapa contou com a participa-
ção do deputado Efraim Morais Filho (DEM-
-PB), senadora Simone Tebet (MDB-MS) e de-
putada Pérpetua Almeida (PCdoB-AC). 



Assessoria Parlamentar
Especializada

A diretoria da ANADEP conta com um serviço espe-
cializado para balizar as estratégias das atividades 
legislativas. A Queiroz Assessoria Parlamentar e Sin-
dical presta serviços à Associação, promovendo aná-
lises, pesquisas, estratégias e cenários relacionados 
às conjunturas política, econômica, social, regulatória 
e institucional do Brasil. O atendimento é feito pelos 
assessores Enrico Ribeiro e Letícia Mendes.

Boletim Informativo enviado pela Assessoria Parlamentar



Reunião de julho

Reunião de setembro

Reunião de outubro

Reunião de agostoReunião de julho

Reunião de setembro

Reunião de novembro

Reunião de agosto

Reunião de outubro



Matérias em acompanhamento no 
Congresso Nacional

Reforma Administrativa

No 2º semestre, o principal foco da ANADEP no campo le-
gislativo foi o acompanhamento da Reforma Administra-
tiva (PEC 32/2020) que chegou na Câmara no dia 3 de se-
tembro. A entidade vem dialogando sobre a matéria com:

Colégio Nacional dos Defenso-
res Públicos Gerais (Condege)

Fórum Nacional Permanente 
de Carreiras Típicas de Estado 
(Fonacate)

Frente Associativa da Magis-
tratura e do Ministério Público 
(Frentas)

Associação Nacional dos 
Defensores Públicos Federais 
(ANADEF) e parlamentares 

Live sobre Reforma Adminis-
trativa



Assessoria Parlamentar

Neste período, a diretoria da 
ANADEP emitiu nota técnica e 
reuniu-se quinzenalmente com 
a assessoria parlamentar que 
atende a ANADEP para tratar da 
PEC 32. A ANADEP produziu, com 
a assessoria, síntese dos princi-
pais aspectos da Reforma Admi-
nistrativa que foi compartilhado 
com Associações Estaduais e 
Distrital e associados.

No dia 15 de setembro, a Diretoria da ANADEP e assessoria parlamentar reuniram-se com as 
Associações Estaduais. 



Fonacate

Durante o segundo semestre, a 
ANADEP participou de todas as 
reuniões promovidas pelo Fonaca-
te para debater a PEC 32. Através 
da Comissão Parlamentar do Fó-
rum, houve também trabalho para 
a construção de emendas.





ANADEP discute reforma administrativa com o líder do Governo

No dia 23 de setembro, a ANADEP, ao lado do Condege, reuniu-se com o líder do Governo, deputado Ricardo 
Barros (PP-PR), na Câmara dos Deputados. Na ocasião, a ANADEP entregou nota técnica sobre a PEC 32.



Comunicação

Em agosto, a assessoria de comunicação 
da ANADEP participou de reunião promo-
vida pelo Fonacate para discutir ações de 
comunicação em relação à matéria. No 
início do ano, o Fórum já havia lançado 
uma campanha com o slogan #NãoaRe-
formaAdministrativa. Além disso, foram 
lançados uma série de Cadernos da Re-
forma Administrativa.





Frente Parlamentar Mista em 
Defesa do Serviço Público 

O presidente da ANADEP, Pedro Pau-
lo Coelho, participou de reunião vir-
tual organizada pelo Fonacate com o 
deputado professor Israel (PV-DF). O 
parlamentar é coordenador da Frente 
Parlamentar Mista em Defesa do Setor 
Público.



6ª Conferência Nacional das Carreiras de Estado

A ANADEP participou, no dia 28 de outubro, da 6ª Conferência Nacional das Carreiras de 
Estado, que, neste ano, em atenção às recomendações sanitárias, foi realizada em formato 
virtual. 



Outros projetos acompanhados
nas atividades legislativas

PLS 116

Outro tema que foi acompanhado pela direto-
ria da ANADEP no período foi o PLS 116/2017, 
que estabelece a demissão por insuficiência 
de desempenho.

PEC 187

No dia 24 de setembro, a diretoria da ANADEP reuniu-se, via zoom, 
com a senadora Rose de Freitas (sem partido/ES) para tratar da PEC 
32 e da tramitação da PEC 187/2019, que trata dos fundos constitu-
cionais.



PEC 186

Em novembro, o presidente e a 
vice-presidenta institucional da
ANADEP, Pedro Coelho e Rivana Ri-
carte, reuniram-se com o senador 
Lucas Barreto (PSD-AP). O encon-
tro aconteceu no gabinete do par-
lamentar, em Brasília. A principal 
pauta foi a PEC 186/2019. Também 
houve reunião com assessoria do 
senador Roberto Rocha (PSDB-MA) 
para tratar do mesmo tema. Senador Lucas Barreto (PSD/AP)

Senador Roberto Rocha (PSDB/MA)



RPU ONU

Em outubro, o presidente da ANADEP, Pedro Paulo 
Coelho, e a vice-presidente institucional da entida-
de, Rivana Ricarte, participaram, via zoom, de reu-
nião de apresentação da proposta de metodologia 
de trabalho do Observatório Parlamentar da Revi-
são Periódica Universal (RPU) no âmbito da Comis-
são de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos 
Deputados.

ANADEP apresenta panorama do 
trabalho legislativo

A ANADEP promoveu, no dia 3 de dezembro, reu-
nião com os presidentes das Associações Estaduais 
e Distrital para apresentar panorama do trabalho 
legislativo, com foco principal nas matérias que 
atingem o funcionalismo público. A diretoria e a 
consultoria parlamentar da ANADEP citaram espe-
cificamente as articulações feitas em relação à PEC 
32/2020 (reforma administrativa), PEC 186/2019 (emergencial), PEC 187/2019 (revisão dos fundos), PEC 
188/2019 (Pacto Federativo) e PLP 101/2020 (ajuste fiscal).



Notas Públicas

No 2º semestre, a diretoria emitiu 7 notas públicas com o objetivo de evitar retrocessos na legislação e
garantir o acesso à Justiça às pessoas em situações de vulnerabilidades.



Notas Técnicas

Uma das principais funções das comissões da ANADEP é o apoio fundamental à atuação legislativa da ANA-
DEP 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 pe-
los(as) membros(as) da comissão sobre determinado assunto e que contém fundamento legal, histórico e 
relevante sobre o projeto.

A diretoria, com apoio das comissões, desde julho, emitiu 4 notas técnicas. Entre os temas abordados estão: 
PL 413/2020, que trata de regularização fundiária; sobre as audiências virtuais de apresentação durante a 
pandemia de COVID-19; o PL 1975/2020, que tem por objetivo a suspensão do cumprimento de medidas 
judiciais, extrajudiciais ou administrativas que resultem em despejos, desocupações ou remoções forçadas 
durante o estado de calamidade pública reconhecido em razão do COVID-19.



Assessoria Jurídica

Assessoria Jurídica Especializada

A ANADEP conta com um dos principais escritórios de advocacia do país: Marrafon, ROBL & Grandinetti Ad-
vocacia, que auxilia a vice-presidência jurídica legislativa e a diretoria jurídica na elaboração de estudos e 
pareceres jurídicos sobre projetos de lei.

Em 2020, devido à crise sanitária provocada pelo coronavírus, houve aumento exponencial de demandas 
nas Cortes Superiores. Isto porque a pandemia trouxe mudanças nos cenários econômico e políticos mun-
diais que exigiram atuação articulada e estratégica perante o Poder Judiciário. No âmbito dos estados, por 
exemplo, a ANADEP e as Associações Estaduais atuaram para evitar retrocessos e limitações no acesso à 
justiça das pessoas em situações de vulnerabilidades.

ATUAÇÃO JURÍDICA DA ANADEP EM NÚMEROS no 2º semestre (julho a dezembro)

+ de 20 + de 10+ de 30 reuniões memoriais
para tratar da
pauta jurídica

Produzidos em 2020 para tratar do RE 887671/
CE, ADI 5296, ADPF 279, ADI 6335, ADI 6501, ADI 

6502, ADI 6508, ADI 6515, ADI 6516, entre outros 

ingressos de
Amicus Curiae



Confira o quadro de reuniões estratégicas do 2º semestre: 
Julho

Agosto

Setembro

7/7 9/7 22/7 27/7 30/7

• Reunião da 
diretoria jurídica
• Reunião da 
diretoria jurídica 
com a AMDEP

• Reunião com AGU – 
ADI 6335 de SC
• Reunião da 
diretoria jurídica 
com a AMDEPR

• Reunião da 
diretoria jurídica 
com a ADP

• Reunião da 
diretoria jurídica 
com a ADPE

• Reunião da 
diretoria jurídica – 
ADPF 38

2/9 15/9 21/9 22/9 30/9

• Reunião da 
diretoria jurídica 
com ADEPAP

• Reunião da 
diretoria jurídica

• Reunião da 
diretoria jurídica 
com a ADP
• Reunião da 
diretoria jurídica 
com ADEP-BA

• Reunião da 
diretoria jurídica 
com APADEP

• Reunião da 
diretoria jurídica – 
ADPF 27

3/8 4/8 5/8 10/8

• Reunião da diretoria 
jurídica com a ADPERJ – 
ADI 508
• Reunião da diretoria 
jurídica com a ADPEMA

• Reunião da diretoria 
jurídica com a ADPERJ – 
ADI 508

• Reunião da diretoria 
jurídica com a ADPEMA

• Reunião conjunta 
(Jurídico// legislativo// 
comunicação)



9/11 18/11 23/11 25/11 26/11

• Reunião jurídica 
com ADEP/BA

• Reunião Anadep/
Condege - Pauta: 
ADPF 279
• Agenda com 
Ministra Cármen 
Lúcia - Pauta: ADPF 
279/SP

• PEDRO - Agenda 
com Ministro de 
Estado da Justiça e 
Segurança Pública, 
André Mendonça 
- Pauta: Assuntos 
Diversos

• Reunião CNJ 
/ ANDEP - 
procedimento 
0009672-
61.2020.2.00.0000

• Reunião - 
Assessoria Senador 
Roberto Rocha 
(PSDB/MA) - Pauta: 
PEC 186/19

1/10 2/10 6/10 13/10 14/10 23/10

• Reunião da 
diretoria jurídica 
– ADPF 279

• Reunião da 
diretoria jurídica 
– ADPF 279

• Reunião 
conjunta 
(ANADEP/
CONDEGE) – 
ADPF 279

• Reunião da 
diretoria jurídica 
com ADPEP

• Reunião da 
diretoria jurídica 
com ADPEP

• Reunião da 
diretoria jurídica 
– ADI 5296
• Julgamento 
da ADI 5296 
(ANADEP foi 
amicus curiae na 
Ação)

2/12

• Reunião ADI de 
São Paulo

Outubro

Novembro

Dezembro



ADEPAP

ADPACRE

ADPEP-PA

ADEPESC

ADPEP-PA

ADPEP-PA

ADEP-MG

ADPEP-PA

ADPERJ



AMDEP AMDEPRO Reunião da diretoria jurídica / julho

Reunião da diretoria jurídica / outubro Reunião jurídico e legislativo / outubroReunião da diretoria jurídica / setembro



ADPF 384

Em 2016, a ANADEP, após solicitação da Associação das De-
fensoras e Defensores Públicos de Minas Gerais (ADEP-MG), 
ingressou com a ADPF 384. A ADPF foi julgada procedente, por 
maioria de votos, no dia 6 de agosto de 2020, pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), sendo reconhecida a obrigatoriedade 
do repasse de duodécimos referentes à dotação orçamentária 
da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. 

ADPF 504

Em 2018, a ANADEP, a pedido da Associação Matogros-
sense de Defensoras e Defensores Públicos (AMDEP) in-
gressou com a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) 504. A ADPF foi julgada procedente, 
por maioria de votos, em outubro de 2020, pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), sendo determinado ao governo de 
Mato Grosso que realize o repasse de duodécimos, incluin-
do parcelas vencidas, correspondentes aos recursos das 
dotações orçamentárias destinadas à Defensoria Pública 
estadual, até o dia 20 de cada mês.



ADI 5296

Desde o ingresso da ADI 5296, que questionava a constitu-
cionalidade da Emenda Constitucional nº 74, que garante 
a autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pú-
blica do Distrito Federal (DPDF) e da Defensoria Pública da 
União (DPU).  A ANADEP trabalhou, como amicus curie, em 
diversas frentes para defender a autonomia da Defensoria 
Pública. Por 9 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal rejei-
tou a ADI 5296.

ADPF 279 é retirada da pauta do STF após 
articulação conjunta ANADEP e CONDEGE

Apesar de não habilitada como amicus curiae, a ANADEP 
elaborou memoriais técnicos e encaminhou a todos os 
ministros do STF solicitando que a votação ocorresse de 
forma presencial, possibilitando um debate mais aprofun-
dado sobre o tema. Como resultado das articulações, no 
dia 1º de outubro, o ministro Dias Toffoli pediu destaque, 
retirando a pauta do plenário virtual. Com isso, o julgamen-
to da ADPF foi paralisado e a votação da matéria será reini-
ciada em plenário presencial.



Reunião com os presidentes das Associações

Reunião com o jurídico e o GAETS

Reunião com a comunicação



RE 1.240.999

O RE é fruto de mandado de segurança impetrado pela Associação Paulista de Defensores Públicos, a qual 
sustentou que o ato ofende diversas normas constitucionais.  A votação do RE foi suspensa no dia 9 de ou-
tubro, com pediu vista do Ministro Dias Toffoli. ANADEP e APADEP seguem o trabalho conjunto, ao lado da 
assessoria jurídica, na elaboração de pareceres e despachos direto com os ministros do STF sobre a matéria.



ADI 6335

Em março de 2020, a ANADEP ingressou com 
a ADI 6335, que questiona o artigo 1º da Lei 
Complementar Estadual de Santa Catarina (LC) 
730/2018, a qual define regras sobre a forma 
de remuneração de prestadores de serviço pú-
blico de assistência jurídica naquele estado. 
A ação foi distribuída ao ministro Luís Rober-
to Barroso. Para tratar do tema, a diretoria da 
ANADEP e da ADEPESC reuniu-se, em julho de 
2020, com o escritório de advocacia. 

LC 173

Em agosto de 2020, a diretoria da ANADEP e do Colégio Nacional dos Defensores Públicos-Gerais (CONDE-
GE) reuniram-se com o procurador geral da República, Augusto Aras, para tratar da constitucionalidade da 
Lei Complementar 173.



ADI 558

Em setembro de 2020, a diretoria da ANADEP e a diretoria da ADPERJ reuniu-se com a 
ministra do Supremo Tribunal Federal Carmen Lúcia, relatora da ADI 558. A Ação ques-
tiona dispositivos da constituição do Estado do Rio de Janeiro que tratam do foro por 
prerrogativa de função. Participaram do encontro: o presidente e a vice-presidente da 
ANADEP, Pedro Paulo Coelho e Rivana Ricarte; a presidente da ADPERJ, Andréa Sena; e o 
advogado da ANADEP, Ilton Robl Filho.



RE 887671/CE 

Em setembro, a diretoria da ANADEP reuniu-se com o Colégio Nacional de Defensores Públicos-Gerais (Con-
dege) e a Defensoria Pública do Estado do Ceará para discutir o RE 887671/CE que trata da questão do 
Poder Judiciário determinar a atuação da Defensoria Pública em determinada localidade, violando a autono-
mia da Instituição. Participaram do encontro: o presidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho; o vice-presidente 
administrativo, Flávio Wandeck; o diretor jurídico, Augusto Barbosa; o advogado da ANADEP, Ilton Noberto 
Robi Filho; a presidente do Condege, Maria José Silva Souza de Nápolis; o chefe de gabinete da DPDF, Rodri-
go Doin; e as defensoras públicas do Ceará Elizabeth Chagas e Mônica Barroso.

Reunião do jurídico com a ADPEC. Na pauta, RE 887671.



Luiz Fux toma posse como presi-
dente do STF e do CNJ

ANADEP participou da solenidade de posse 
do ministro Luiz Fux, no dia 10 de setembro 
no cargo de presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF). Fux cumprirá mandato de dois 
anos e acumulará a presidência do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). A ministra Rosa 
Weber será a vice-presidente da Corte e tam-
bém do CNJ. O ministro sucederá Dias Toffoli, 
que deixa a presidência da Corte após cum-
prir mandato de dois anos.

Anuário Conjur

O presidente da ANADEP, Pedro 
Paulo Coelho, e a vice-presi-
dente institucional da entidade, 
Rivana Ricarte, participaram do 
lançamento do Anuário da Jus-
tiça Brasil 2020, no dia 12 de 
agosto. O evento contou com a 
participação de integrantes da 
cúpula do Poder Judiciário bra-
sileiro, de representantes da ad-
vocacia, do Ministério Público e 
também da Defensoria Pública. 



Kassio Nunes Marques toma posse 
no STF

Em novembro, o presidente da ANADEP, Pe-
dro Paulo Coelho, e a vice-presidente ins-
titucional, Rivana Ricarte, participaram da 
transmissão virtual da cerimônia de posse do 
desembargador Kassio Nunes Marques como 
ministro do STF. Ele assume a cadeira deixada 
pelo ministro Celso de Mello, que se aposen-
tou no dia 13/10. 

Encontro com ministro da Justiça 

Em novembro, a ANADEP, ao lado do Sindicato 
Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacio-
nal (SINPROFAZ) e da Associação Nacional dos 
Advogados Públicos Federais (ANAFEF), parti-
cipou de reunião com o ministro de Estado da 
Justiça e Segurança Pública, André Mendonça. 
Na pauta, o grupo dialogou sobre a importân-
cia das carreiras do sistema de justiça e do 
trabalho em prol da população em situação 
de vulnerabilidade, principalmente durante a 
pandemia.



Comissões

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:

Comissão de População em Situação de Rua



Reuniões

Ao longo do primeiro semestre houve uma série de reuniões virtuais. Com a adesão do aplicativo Zoom, as 
defensoras e os defensores públicos têm se reunido com maior facilidade para discussão da pauta de tra-
balho.

Comissão dos Direitos da Mulher / julho Comissão da Mobilidade / julho

Comissão da Mobilidade / agosto Comissão da Saúde / agosto

Comissão de População em Situação de 
Rua / julho

Comissão de População em Situação de 
Rua / julho



Comissão para Assuntos Internacionais / 
agosto

Comissão PCD / outubro

Comissão de População em Situação de 
Rua /novembro

Comissão de População em Situação de 
Rua e Comissão da Infância e Juventude / 
agosto

Comissão de População em Situação de 
Rua /agosto

Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa / agosto

Comissão da Diversidade Sexual / outubro

Comissão da Igualdade étnico-racial / setembro

Comissão da Mobilidade / outubro



Comissão de Diversidade Sexual e Identidade de 
Gênero

Em setembro, a Comissão de Diversidade Sexual e de Identidade 
de Gênero da ANADEP lançou a cartilha “Sofreu LGTIfobia? Pro-
cure a Defensoria Pública”. A publicação tem por objetivo auxiliar 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros 
que sofreram algum tipo de violência. O material traz orientações 
e dispõe dos endereços e telefones da Instituição em todo o país.

Comissão da Igualdade étnico-racial / novembro Comissão da Saúde / novembro Comissão da Pessoa Idosa

Comissão da Diversidade Sexual



Comissão dos Direitos da Mulher

Gênero e raça são temas abordados durante webinário promovido pela Co-
missão dos Direitos da Mulher da ANADEP

No dia 25 de julho foi celebrado o Dia 
Nacional de Tereza de Benguela e Dia 
Internacional da Mulher Negra Latino 
Americana e Caribenha. Para refletir e 
discutir sobre a importância da data, a 
Comissão dos Direitos da Mulher pro-
moveu o webinário “MULHERES NA 
POLÍTICA - Interseccionalidades em 
Raça e Gênero”. A live teve a participa-
ção da coordenadora da comissão de 
igualdade étnico-racial da ANADEP, Lí-
via Casseres (RJ); da defensora pública 
de Sergipe, Carla Caroline de Oliveira 
Silva; da defensora pública do Distrito Federal Mayara Tachy; e de Joenia Wapichana (Rede-RR), eleita a pri-
meira deputada federal indígena do País.

Destaque na Rádio Justiça

A coordenadora da Comissão dos Direitos da Mulher, Jeane Xaud, 
concedeu entrevista à Rádio Justiça para falar sobre o evento.



#EmDefesaDelas: ANADEP e ENADEP lan-
çam Ebook sobre direitos das mulheres

A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos 
e a Escola Nacional das Defensoras e Defensores Públicos 
(ENADEP) lançaram, em julho, o Ebook “Defensoria Pública: 
reflexões sobre os direitos das mulheres”.

Comissão dos Direitos da Mulher discute 
obras de autoras feministas sobre gêne-
ro e raça

Neste 2º semestre, a Comissão dos Direitos da Mulher da 
ANADEP promoveu atividade interna para discutir obras 
de autoras feministas, com foco em gênero e raça. Ao 
todo foram quatro encontros. A defensora pública de Ser-
gipe Carla Caroline Silva foi a mediadora dos debates.



Comissão da Infância e Juventude

Comissão da Infância e Juventude da ANADEP debate 30 anos do ECA e 
efetivação dos direitos de crianças e adolescentes brasileiros

Na semana em que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/Lei Nº 8.069/90) completou 30 anos, a 
Comissão da Infância e Juventude da ANADEP promoveu, no dia 15 de julho, o webinário “Os 30 anos do ECA 
e a atuação da Defensoria Pública”. A live contou com a participação da defensora pública do Amapá, Livia 
Azevedo; do defensor de São Paulo Flávio Frasseto; e do coordenador da Comissão, Daniel Palotti Secco, que 
mediou os debates.



Comissão de Mobilidade Urbana, Moradia e Questões
Fundiárias

Comissão de Mobilidade Urbana, Moradia e Questões Fundiária da ANADEP 
apoia campanha #DespejoZero

A Comissão de Mobilidade Urbana, Moradia e Questões Fundiária da ANADEP aderiu à campanha #Des-
pejoZero. A iniciativa reúne mais de 40 organizações e visa denunciar a contínua ação de despejo e rein-
tegrações de posse que vem ocorrendo nos últimos meses, mesmo com o agravamento da crise sanitária 
provocada pelo coronavírus no Brasil.mediou os debates.



No dia 24 de setembro, a Comissão de Mobilida-
de Urbana, Moradia e Questões Fundiárias da ANA-
DEP promoveu a live “Comunidades Quilombolas, 
conflitos socioambientais e o papel da Defensoria 
Pública”. O bate-papo virtual contou com a parti-
cipação da líder quilombola e integrante da Coor-
denação Nacional de Articulação das Comunidades 
Negras Rurais Quilombolas (Conaq), Sandra Maria 
da Silva Andrade; o líder quilombola e integrante 

Comissão da ANADEP promove live para abordar os direitos das comunida-
des quilombolas diante de conflitos socioambientais e o papel da Defenso-
ria Pública

da Coordenação das Associações das Comunidades 
Remanescentes de Quilombo do Pará (Malungu), 
Marcio Nascimento; o defensor público de São Pau-
lo e autor do livro “Unidades de Conservação em 
Territórios Quilombolas: conflitos socioambientais 
e atuação da Defensoria Pública”, Andrew Toshio 
Hayama; e a defensora pública do Pará, Andrea Bar-
reto, que mediou a live.



Comissão da ANADEP emite notas técnicas sobre PLs que tramitam no 
Congresso Nacional

A Comissão de Mobilidade Urbana, Moradia e Questões Fundiárias da ANADEP emitiu, em setembro, nota 
técnica endossando o Projeto de Lei nº 1975/2020, que trata da suspensão do cumprimento de medidas 
judiciais, extrajudiciais ou administrativas que resultem em despejos, desocupações ou remoções forçadas 
enquanto durar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. 
O grupo também emitiu nota técnica sobre o PL 413/2020, que permite que empresas, pessoas físicas, as-
sociações de moradores e outros tipos de entidades privadas possam apresentar projeto de regularização 
fundiária e urbanística em áreas de propriedade pública ou privada. 



Monitoramento de remo-
ções é foco de oficina de 
trabalho de comissão da 
ANADEP

A Comissão de Mobilidade Urbana, Mo-
radia e Questões Fundiárias da ANA-
DEP reuniu-se, duas vezes, em formato 
de oficina de trabalho, para debater a 
atuação da Defensoria Pública no mo-
nitoramento de remoções. Mais de 40 
defensoras e defensores públicos par-
ticiparam da atividade. Às defensoras e 
defensores públicos foram apresenta-
das práticas exitosas na área por enti-
dades que integram o Fórum Nacional 
da Reforma Urbana, com objetivo de 
formular um modelo de atuação a ser 
compartilhado entre todas as Defenso-
rias Públicas do país.



Comissão de População em Situação de Rua

Live aborda atuação da Defensoria Pública na defesa da população em si-
tuação de rua no contexto da pandemia da Covid-19

A Comissão de População em Situação de Rua da ANADEP promoveu, em agosto, o webinário “Atuação da 
Defensoria Pública na defesa da população em situação de rua no contexto da pandemia da Covid-19”. A 
live contou com a participação das defensoras públicas Fabiana Almeida Miranda (DPE-BA) e Carla Beatriz 
(DPE-RJ), além do defensor público Antonio Barbosa (DPE-PR) e da representante do Movimento Nacional da 
População em Situação de Rua (MNPR), Jéssica Teixeira. 

Comissão de População em Situação de Rua



ANADEP participa de mesa de diálogo sobre 
POP Rua

Em agosto, o presidente da ANADEP, Pedro Coelho, e a coorde-
nadora da Comissão POP Rua, Rosana Monteiro, participaram de 
mesa de diálogo para tratar das políticas públicas para garantia 
dos direitos da população em situação de rua durante e pós-pan-
demia. O evento foi promovido pelo Conselho Nacional de Direi-
tos Humanos, pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da 
População em Situação de Rua e pela presidência da Comissão de 
Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, através 
do deputado Helder Salomão (PT-ES). Além disso, a ação contou 
com apoio do Sistema da Organização das Nações Unidas no Bra-
sil.

Comissão da ANADEP elabora mapeamento da 
sociedade civil que atua com a população em 
situação de rua no Brasil

Em agosto, a Comissão de População em Situação de Rua da ANADEP di-
vulgou formulário com o objetivo de mapear entidades, organizações e movimentos sociais que atuam com 
população em situação de rua. O objetivo é facilitar o diálogo, troca de saberes e articulações que permitam 
o fortalecimento das ações das referidas entidades e sua aproximação com a ANADEP.

Comissão de População em Situação de Rua



Comissão de População em Situação de Rua da ANADEP
reúne-se com MNPR

A Comissão de População em Situação de Rua 
da ANADEP reuniu-se, no dia 6 de novembro, 
mais uma vez com representantes da sociedade 
civil com o objetivo de construir pauta conjun-
ta e alinhar estratégias de atuação. O encontro 
foi com o Movimento Nacional de População 
de Rua para discutir o programa “Moradia Pri-
meiro” e a atuação da Defensoria Pública em 
relação à iniciativa.

ANADEP participa de reunião 
do Comitê de monitoramento 
de políticas públicas para 
população em situação de rua

Em setembro, a ANADEP participou da Assem-
bleia Nacional para a eleição de entidades da 
sociedade civil, movimentos sociais e Institui-
ções de Ensino Superior (IES) que integrarão 
o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e 
Monitoramento da Política Nacional para a Po-
pulação em Situação de Rua (CIAMP-Rua), no 
biênio 2020-2022. Na reunião representaram a ANADEP, a vice-presidente da entidade, Rivana Ricarte; e a 
coordenadora da Comissão de População em Situação de Rua, Rosana Monteiro.



Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência alerta para risco de 
violação de direito à educação das pessoas com deficiência em razão do 
parecer 11/2020 do Conselho Nacional de Educação

A Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ANADEP divul-
gou nota pública para falar sobre o parecer nº 11/2020 do Conselho 
Nacional de Educação. O texto alerta sobre o risco de violação do di-
reito à educação das pessoas com deficiência ao trazer orientações 
educacionais para a realização de aulas e atividades pedagógicas pre-
senciais e não presenciais no contexto da pandemia.

Comissão da ANADEP participa da apresentação 
de ação sobre inclusão de pessoas com deficiência

A coordenadora da Comissão dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência da ANADEP, Renata 
Tibyriça, participou, no dia 20 de agosto, da 
apresentação do projeto da 1ª Edição Nacio-
nal Virtual do Reconecta. A ação, organizada 
pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), 
ressalta as questões de acessibilidade e in-
clusão de pessoas com deficiência.



Comissões da ANADEP e Condege emitem 
nota técnica acerca da Nova Política 
Nacional de Educação Especial (Decreto 
10.502/20)

A Comissão dos Direitos da Pessoa com deficiência da ANA-
DEP e a Comissão de Infância e Juventude da ANADEP, com 
apoio do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais 
(Condege), emitiram, em outubro, nota técnica com o obje-
tivo de suspender os efeitos do Decreto 10.502, de 30 de 
setembro de 2020, que institui a Nova Política Nacional de 
Educação Especial. Na nota, defende-se também a aprovação 
dos projetos de decreto legislativo (PDL) 427/20 e 429/20 
que suspendem a aplicação da norma.

Entrevista com Izabel de Loureiro Maior

Em alusão ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência (21/9), a as-
sessoria de comunicação da ANADEP divulgou entrevista especial 
com Izabel de Loureiro Maior - médica, professora aposentada da 
UFRJ e a primeira pessoa com deficiência a assumir a Secretaria 
Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência.



Comissão Internacional 

Comissão Internacional da ANADEP participa de ciclo de debates promovido 
pela Associação de Defensores Públicos do Paraguai

A ANADEP e a Comissão de Assuntos Internacionais participaram do ciclo de debates jurídicos “El Defensor 
Público ante el Sistema Interamericano de DDHH”. O evento virtual foi uma iniciativa da Associacion de De-
fensores Publicos del Paraguay. Da comissão internacional da ANADEP estavam presentes: Adriana Burger 
(RS), Julia Lordêlo (AP), Eduardo Barros (PA), Vitor Miranda (RR), Juliana Lintz (RJ), além da vice-presidente 
institucional da ANADEP, Rivana Ricarte.

BLODEPM promove jornadas online “Migração, Direitos Humanos e Defesa 
Pública”

O Bloco de Defensores Públicos Oficiais do Mercosul (BLODEPM) iniciou, no dia 24 de agosto, as jornadas 
“Migração, Direitos Humanos e Defesa Pública”. O evento foi transmitido na plataforma Zoom e contou 
com painéis que ocorreram durante quatro segun-
das-feiras consecutivas (24/08, 31/08, 07/09 e 
14/09). A vice-presidente da ANADEP, Rivana Ri-
carte, e a diretora adjunta de relações internacio-
nais da ANADEP, Adriana Burger, acompanharam a 
primeira jornada. Outras 45 defensoras e defenso-
res públicos indicados pelas Associações Estaduais 
e pela Comissão para assuntos internacionais da 
ANADEP também participam do curso.



Comissão de Igualdade Étnico-Racial

A coordenadora da Comissão de Igualdade Étnico-Racial da ANA-
DEP, Lívia Casseres, participou, em agosto, de reunião pública sobre 
Igualdade Racial no Poder Judiciário, promovido pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ). O presidente e a vice-presidente da ANADEP, 
Pedro Coelho e Rivana Ricarte, também acompanharam a reunião.



Live

A Comissão da Igualdade Étnico-Racial da ANADEP pro-
moveu, no dia 25 de novembro, a live “Dinâmicas de re-
produção e enfrentamento ao racismo institucional na 
Defensoria Pública”. A live contou com a participação da 
artista, jurista e pesquisadora, Ana Míria dos Santos Cari-
nhanha; da defensora pública de São Paulo e integrante 
do Fórum Justiça, Mônica de Melo; e da coordenadora da 
Comissão de Igualdade Racial da ANADEP e defensora 
pública da Bahia, Clarissa Verena.

Dia da Consciência Negra - ANADEP na 
luta antirracista

No dia 20 de novembro - Dia Nacional da Consciência 
Negra, a Comissão da Igualdade Étnico-Racial da ANA-
DEP lançou vídeo de defensoras e defensores públicos 
declamando em português, o poema Still I Rise” (Ainda 
assim me levanto), da escritora e ativista Maya Angelou.



II

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES 
ESTADUAIS



ANADEP nos Estados

A diretoria da ANADEP deu continuidade ao projeto “ANADEP nos Estados”. Com a pandemia da COVID-19, a 
maioria dos compromissos foi realizada virtualmente. A diretoria dialogou e trabalhou ao lado das Associa-
ções Estaduais pelo fortalecimento institucional.

AGDP

As atividades do 2º semestre começaram com participação da as-
sembleia geral da Associação Goiana das Defensoras e Defensores 
Públicos (AGDP). A atividade contou com a presença do presidente 
da ANADEP, Pedro Coelho, que falou sobre o trabalho da entidade e a 
atuação defensorial durante o período da pandemia.

ADEPAR

No dia 28 de julho, a presidente da Associação das Defensoras Públi-
cas e Defensores Públicos do Paraná (ADEPAR), Ana Caroline Teixeira, 
participou de reunião virtual com o presidente e a vice-presidente da 
ANADEP, Pedro Paulo Coelho e Rivana Barreto Ricarte. 

ANADEP participa da Semana de Direitos Humanos 

A vice-presidenta institucional da ANADEP, Rivana Ricarte, participou do pri-
meiro dia da Semana de Direitos Humanos: ciclo de debates em homenagem 
a Sérgio Parigot de Souza. O encontrou foi transmitido, ao vivo, no canal da 
ADEPAR no Youtube.



ADPEMA

A diretoria da ANADEP reuniu-se di-
versas vezes com a Associação das 
Defensoras e Defensores Públicos do 
Estado do Maranhão (Adpema), atra-
vés do presidente Cristiano Matos. Os 
encontros foram para tratar de pau-
tas jurídicas e de comunicação. No 
aniversário de 19 anos da ADPEMA, a 
presidência gravou um vídeo parabe-
nizando a Associação.



ADPERN

O presidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho; e a 
vice-presidente institucional, Rivana Ricarte, reuni-
ram-se com a presidente da ADPERN, Anna Paula, e 
com o presidente eleito da entidade, Vinícius Araú-
jo, que comandará a Associação durante o biênio 
2020-2022.
Em outubro, a ANADEP também participou da pri-
meira edição do “Encontro com a ADPERN - Diálogos 
Institucionais”.

Reunião com o novo presidente da ADPERN

ANADEP participa da 1ª edição do projeto “Encontro com ADPERN” ANADEP participa da 1ª edição do projeto “Encontro com ADPERN



ADEPAM reúne-se com ASCOM 
ANADEP

Presidente da ANADEP participa de 
AGE da ADEPAM

Presidente da ANADEP participa 
de posse de novas defensoras e 
defensores do Amazonas Presidente da ANADEP 

participa, a convite da 
ADEPAM, da reunião do 
Conselho Superior da DPE-AM 
para falar sobre cotas raciais

ADEPAM

Em agosto, a diretoria da ANADEP e a comu-
nicação da entidade reuniram-se com a dire-
toria da ADEPAM. Durante a reunião, houve 
troca e alinhamento de experiências sobre 
comunicação institucional.

Em outubro, presidente da ANADEP, Pedro 
Paulo Coelho, e o presidente da Associação 
dos Defensores Públicos do Estado do Ama-
zonas (ADEPAM), Arlindo Gonçalves, par-
ticiparam da solenidade de posse de oito 
defensoras e defensores públicos na Defen-
soria Pública do Estado do Amazonas. 

Já em dezembro, a ANADEP participou da As-
sembleia Geral Ordinária (AGO) da ADEPAM, 
que, na ocasião, falou sobre a importância 
do papel desempenhado pelas associações 
e a atuação da Associação Nacional na de-
fesa de interesses associativos. No mesmo 
mês, a Associação Nacional também parti-
cipou de reunião do Conselho Superior da 
Defensoria do Amazonas. O convite foi feito 
pelo presidente da ADEPAM, Arlindo Gon-
çalves. Na ocasião, foi aprovada a reserva de 
cotas para negros, quilombolas e índios nos 
concursos públicos da Instituição do Estado.



ADEP-BA

Cerimônia ADEP-BA

No dia 14 de agosto, a ANADEP parti-
cipou de realizou cerimônia de apo-
sição da foto de João Carlos Gavazza 
Martins, no rol de ex-presidentes da 
ADEP-BA.

Reunião da ADEP-BA com novo presi-
dente eleito

No dia 9 de novembro, o presidente a vice-presidente 
institucional da ANADEP, Pedro Coelho e Rivana Ricarte, 
reuniram-se com a então presidenta Elaina Rosas e com 
o presidente eleito Igor Raphael para dar boas-vindas ao 
defensor público. 

No dia 20 de novembro, o presidente da 
ANADEP, Pedro Coelho, participou da so-
lenidade de posse da nova diretoria da 
Associação das Defensoras e Defensores 
Públicos da Bahia (ADEP-BA). O evento 
aconteceu na sede da Associação, em 
Salvador.



ADEP-MS

No dia 1º de setembro, a ANADEP 
participou da primeira Assembleia 
Geral Extraordinária (AGE) do ano 
de 2020 da Associação das De-
fensoras e Defensores Públicos 
de Mato Grosso do Sul (ADEP-MS). 
A Assembleia contou a participa-
ção do deputado estadual Renato 
Câmara (MDB), deputado federal 
Vander Loubet (PT).

ADEP-MG

A convite do presidente da ADEP-MG, Fernando Marteletto, em setembro, o presidente da ANADEP, Pedro 
Paulo Coelho; e a vice-presidente institucional da ANADEP, Rivana Ricarte, participaram da celebração dos 
40 anos da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais (ADEP-MG). E, em outu-
bro, o presidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho, participou da posse de 28 defensoras e defensores públi-
cos na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e do curso de formação. 



ADEPESC

O presidente da ANADEP, Pedro Coelho, participou, em setembro, 
de cerimônia de posse dos novos três defensores públicos do Es-
tado de Santa Catarina.

ADEPES

A ANADEP participou, em setembro, da solenidade de 
posse da nova presidente da ADEPES, Vivian Almeida.



ADEPAP

ANADEP e ADEPAP participam 
do primeiro dia do curso de 
formação das novas defenso-
ras e defensores públicos do 
Amapá. Na ocasião, o presi-
dente da ANADEP, Pedro Paulo 
Coelho, enviou vídeo de boas-
-vindas às empossadas e em-
possados.

ANADEP e ADEPAP manifestam-se sobre apa-
gão no Amapá

No dia 6 de novembro, a ANADEP e a ADEPAP emitiram nota públi-
ca manifestando-se sobre o apagão elétrico no Amapá, provocado 
por um incêndio atingiu a principal subestação do estado. Com a 
falta de eletricidade, houve problemas no fornecimento de água 
potável e nas telecomunicações, além de filas nos postos de com-
bustíveis e prejuízos ao comércio.



III

FORTALECIMENTO DA 
IMAGEM INSTITUCIONAL



Anadep envia kits personalizados para diretoria e 
associações estaduais

Em julho, a ANADEP iniciou o envio, pelos correios, de um kit per-
sonalizado para membras e membros da diretoria da entidade e 
presidentes das Associações Estaduais. O kit é formado por uma 
máscara personalizada e uma camiseta. As peças fazem parte da 
campanha permanente da ANADEP.







Fala Presidência

No 2º semestre, a ANADEP deu continuidade ao proje-
to “Fala Presidência” – canal direto de comunicação da 
presidência da entidade com as associadas, associados 
e seguidores da página no Instagram (@anadepbrasil). A 
ideia é ouvir sugestões e reivindicações da categoria, bem 
como apresentar o trabalho que tem sido realizado pela 
entidade.



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 primeiro semestre, a 
Associação Nacional esteve presente nas reuniões do Colegiado contri-
buindo com os debates.

Junho

SetembroJunho

Outubro

Julho

Novembro Dezembro



MCEE

Durante este semestre, a diretoria participou de reu-
niões do Comitê Nacional do Movimento de Comba-
te à Corrupção Eleitoral (MCCE). A ANADEP integra o 
Comitê que é composto por mais de 60 entidades 
nacionais. Nos encontros, a entidade é representa-
da pelo vice-presidente jurídico-legislativo, Gustavo 
Alves.



Conatrae

A vice-presidente institucional da ANA-
DEP, Rivana Ricarte, participou das Reu-
niões Ordinárias da Comissão Nacional 
para Erradicação do Trabalho Escravo 
(Conatrae), ligado ao Ministério da Mu-
lher, da Família e dos Direitos Humanos 
(MMFDH).



CNJ

No segundo semestre, a diretoria da ANA-
DEP deu continuidade ao trabalho peran-
te o Conselho Nacional de Justiça sobre 
as audiências de custódia. A ANADEP e 
outras 70 entidades enviaram ao presi-
dente do CNJ, ministro Luiz Fux, pedido 
para que não houvesse a flexibilização 
das audiências presenciais.  Além disso, a 
ANADEP ingressou com pedido de terceira 
interessada e reuniu-se, virtualmente, com 
os conselheiros do CNJ, Maria Tereza Uille 
Gomes e Marcos Vinícius Jardim Rodrigues 
para tratar do tema. Em outra frente de tra-
balho, a Associação Nacional participou de 
reunião e assinou nota pública ao lado de 
outras entidades defendendo a manuten-
ção das audiências de custódia de forma 
presencial, e dialogou sobre a pauta com o 
grupo “Articulação além do cárcere”. 



Colóquio Deborah Duprat

No 2º semestre, a ANADEP apoiou o Colóquio Deborah 
Duprat: por um modelo de justiça integrador, idealizado 
pelo Fórum Justiça, em parceria com as organizações Jus-
ta, Artigo 19 e Coletiva Mulheres Defensoras Públicas do 
Brasil, entre 16 de setembro e 14 de outubro. 



ANADEP participa de debates sobre novo projeto do IDDD 
“Prova sob Suspeita”

No 2º semestre, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) pro-
moveu uma série de encontros virtuais com diversas entidades da socie-
dade civil e especialistas para debater o seu novo projeto: “Prova Sob 
Suspeita”. O presidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho, participou da 
abertura dos debates e a vice-presidente institucional da ANADEP, Riva-
na Ricarte, participou dos encontros seguintes que focaram nos estudos 
sobre reconhecimento e testemunho.



IDDD promove live para discutir efeti-
vidade da justiça virtual

A vice-presidente da ANADEP, Rivana Ricarte, partici-
pou, em agosto, de live promovida pelo Instituto de 
Defesa do Direito de Defesa (IDDD) ao lado do juiz 
e professor, André Nicolitt, e do presidente do IDDD, 
Hugo Leonardo. O bate-papo foi uma alusão aos 20 
anos do IDDD.

ANADEP apoia nota da rede justiça crimi-
nal sobre prisão preventiva

Em outubro, a ANADEP apoiou nota pública da Rede 
Justiça Criminal que manifestava seu posicionamento 
sobre o uso abusivo das prisões provisórias e a ne-
cessidade de um maior controle na aplicação de tal 
dispositivo.



CNDH

No mês de novembro, a ANADEP par-
ticipou de diversas reuniões do Con-
selho Nacional dos Direitos Humanos 
(CNDH) para discutir a pauta de traba-
lho e o processo eleitoral do Colegiado 
para o próximo biênio (2020-2022). Em 
reunião ocorrida no dia 26 de novem-
bro ficou decidido que as defensoras 
públicas Andreia Barreto (PA) e Ales-
sandra Quines (RS), passarão a acompa-
nhar as pautas do colegiado em nome 
da ANADEP. 



ANADEP presente em webinário promo-
vido pela JUSDH

Em agosto, a vice-presidente institucional da ANA-
DEP, Rivana Ricarte, participou de webinário orga-
nizado pela Articulação Justiça e Direitos Humanos 
(JusDh) para debater “A Atuação política das cúpu-
las do sistema de justiça (STF, STJ, MPF) e possíveis 
estratégias do campo popular para a democratiza-
ção da justiça na atual conjunta”. 

Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura

Neste 2º semestre a ANADEP foi representada pela defensora pública de Goiás Fernanda Fernandes e pelo 
defensor público de São Paulo Mateus Oliveira Moro nas reuniões do Comitê Nacional de Prevenção e Com-
bate à Tortura (CNPCT).



JUSPREV promove live com co-
municação das associações ins-
tituidoras

Em setembro, a comunicação da ANA-
DEP participou de live da Jusprev (Previ-
dência associativa do Ministério Público 
e da Justiça Brasileira).

Conselho Nacional de Saúde planeja realização da 5ª Conferência Nacional 
de Saúde Mental em 2021

A mesa diretora do Conselho Nacional 
de Saúde (CNS) e a Comissão Interseto-
rial de Saúde Mental (Cism) do CNS ini-
ciaram, em outubro, as discussões para 
a construção da 5ª Conferência Nacional 
de Saúde Mental. O assunto foi tema de 
reunião virtual realizada com a deputada 
federal Érika Kokay, que preside a Frente 
Parlamentar de Saúde Mental da Câmara 
dos Deputados. A defensora pública de 
Pernambuco Carol Khouri representou a 
ANADEP na ocasião.



ANADEP integra GT sobre Serviço de Avaliação ANADEP integra 
GT sobre Serviço de Avaliação e Acompanhamento de Medidas 
Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito 
com a Lei

ANADEP integra GT sobre Serviço de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Tera-
pêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei

Em outubro, o 
o presidente 
da ANADEP, Pe-
dro Paulo Coe-
lho, e a defen-
sora pública de 
Pe r n a m b u co 
Carol Khouri 
part ic iparam 
de reunião 
p r o m o v i d a 
pelo Conselho 
Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) para 
tratar da criação de 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).

Em dezembro, a defensora pública participou 
de reunião da Frente Parlamentar em Defesa 
da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanico-
mial para discutir a revogação de portarias em 
relação à politica de saúde mental. A defenso-
ra integra a Frente.



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 importância do fortalecimen-
to das instituições. No 2º semestre houve encontro com: Frente Associativa da Magistratura e do Ministério 
Público (FRENTAS), Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (ANADEF), Colégio Nacional dos 
Defensores Públicos-Gerais (Condege), Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (FONA-
CATE), Comissão Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae), Conselho Nacional dos Direitos 
Humanos (CNDH), Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), Articulação Justiça e Direitos Humanos 
(JusDh) e Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População 
em Situação de Rua (CIAMP-Rua).

Instituto de Defesa do Direito de 
Defesa (IDDD) / setembro

Consórcio Lei 
Maria da Penha

Condege



ANADEF

Conselho Nacional dos Direitos Humanos 
(CNDH) - ANADEP participa da  6ª Reunião 
Extraordinária do CNDH 13.08

FONACATE

CONATRAE

JUSPREV

Frente Associativa da Magistratura e do 
Ministério Público (FRENTAS)



XV Conadep

O segundo semestre foi marcado por reuniões de planejamento entre a ANADEP e a AGDP para organização 
do XV Congresso Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, que será realizado em Goiânia, em 2021.

A Comunicato Eventos Inteligentes, com sede em Brasília, será a em-
presa responsável pela organização do evento.

Em setembro, foram realizadas visitas estratégicas em 
Goiânia para definição do local do evento.

O Centro de Convenções de Goiânia será a sede do XV 
CONADEP.

Em novembro, foi lançada a identidade visual do 
evento.



Innovare

A prática “Defesa das garantias pré-processuais dos detidos em flagrante no âmbito da Delegacia de Polícia” 
foi a grande vencedora da 17ª edição do Prêmio Innovare. O trabalho foi desenvolvido pelas defensoras e 
defensores do Rio Grande do Sul: Alessandra Quines Cruz, 
Felipe Kirchner, Igor Menini da Silva e Sabrina Hofmeister 
Nassif. A prática disponibiliza uma equipe de defensores 
para atendimento, em regime de plantão, dos presos em 
flagrante em três delegacias de Porto Alegre, com dedi-
cação exclusiva, para preservação das garantias pré-pro-
cessuais dos detidos. A cerimônia foi realizada, no dia 1º 
de dezembro, virtualmente, através do canal do Prêmio 
Innovare no Youtube. A cerimônia foi acompanhada pelo 
presidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho; pela vice-pre-
sidente institucional, Rivana Ricarte; e pela defensora pú-
blica do Rio Grande do Sul, Patrícia Kettermann, que faz 
parte da Comissão Julgadora do Prêmio.





Enadep

Enadep Recomenda

No 2º semestre, a Escola deu continuidade ao projeto Enadep Recomenda – projeto para divulgação de li-
vros 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.



Jornadas e Capacitação

No 2º semestre, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP) e a Escola Nacio-
nal das Defensoras e Defensores Públicos (ENADEP) lançaram um novo projeto: a Jornada de Capacitação 
da ENADEP. A iniciativa tem por objetivo trazer atividades voltadas para o aperfeiçoamento, capacitação e 
qualificação das defensoras e defensores públicos. Até o momento foram organizadas quatro jornadas que 
foram transmitidas online, via zoom:

I JORNADA: A Defensoria Pública no Tribunal do Júri
II JORNADA: Moradia Primeiro e a atuação defensorial estratégica
III JORNADA: Direitos do Consumidor e perspectivas no mundo contemporâneo
IV JORNADA: Defensoria Pública e o machismo estrutural no sistema de justiça

Também aconteceu a Capacitação Regional Sul - “Branquitude: Reflexão Defensorial”.



1ª Jornada de Capacitação
Tribunal do Júri



Capacitação da Comissão dos 
Direitos das Mulheres -  Feminismo 
Negro - Reflexões Antirracistas e 
Práticas Deocoloniais



2ª Jornada de Capacitação
Moradia primeiro e atuação defensorial estratégica



Capacitação Região Sul



3ª Jornada de Capacitação
Direitos do Consumidor e perspectivas no mundo contemporâneo



4ª Jornada de Capacitação
Defensoria Pública e o machismo estrutural no sistema de justiça



Cartão de agradecimento

Em todos os eventos promovidos pela ANADEP e ENADEP no 2º semestre, os(as) facilitadores(as) minis-
traram 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.



Cartão de aniversário

No 2º semestre de 2020, deu continuidade à política de envio do cartão de aniversário às associadas e as-
sociados da entidade. Há também um cartão especial, que é enviado aos parlamentares.



IV

TRANSPARÊNCIA
NA GESTÃO



Benefícios para associadas
e associados A ANADEP conta com parcerias 

para trazer benefícios às asso-
ciadas 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. Mês 
a mês, a plataforma envia para os participantes cadas-
trados várias promoções. Através de uma plataforma 
eletrônica (anadep.temvantagens.com.br) os usuários 
têm acesso a serviços e produtos, como eletrodomés-
ticos, eletrônicos, passagens aéreas, hospedagens em 
hotéis do Brasil e do exterior, entre outros, com condi-
ções e descontos diferenciados. Confira algumas das 
promoções que foram destaque nesse 2º semestre: 

Durante a AGE 
de novembro, a 
MarktClub apre-
sentou dados so-
bre o acesso ao 
clube de vanta-
gens da ANADEP: 



VII Simpósio Internacional de Direito CONSINTER

O defensor público do Amazonas Roger Moreira participou do VII Simpósio In-
ternacional de Direito CONSINTER 2020. Na ocasião, ele apresentou o artigo “O 
Inferno de Dante e a violação do mínimo existencial nos presídios de Manaus”.



Em outubro, a editora Juruá prorro-
gou o acesso gratuito à Plataforma 
JuruáDocs, o maior e mais comple-
to Portal Jurídico do Brasil. Ago-
ra, todas associadas e associados 
ANADEP podem continuar aprovei-
tando os conteúdos exclusivos e 
atualizados constantemente.

Em agosto, a Editora Juruá lançou a obra “SuperCPC/Juruá-
Docs” - obra física comentada que traz a possibilidade de 
acesso a conteúdos interativos por meio de QRCodes in-
seridos em cada artigo da lei. Associadas e associados da 
ANADEPA têm descontos de 45% DE DESCONTO na publi-
cação até o final do ano.



Revista Justiça & Cidadania

As associadas e os associados contam 
com um espaço especial narevista Jus-
tiça & Cidadania. Com a parceria, a As-
sociação Nacionalpublica artigos (tanto 
site quanto edição impressa) dos mem-
bros dadiretoria, comissões especiais 
e associados(as) da entidade. Justiça& 
Cidadania conta com distribuição na-
cional de 10 mil exemplares
mensais, além de um site exclusivo.



A ANADEP funciona, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h. Forma-
da por uma equipe de seis funcio-
nários, a Associação está dividida 
em três setores: administrativo, 
comunicação e financeiro.

Setores da ANADEP



Diálogo e construção coletiva de atividades

No 1º semestre, a diretoria deu continuidade à política de realizar reuniões com todos os setores da entida-
de. 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.
Com a implantação do home-office as reuniões foram realizadas pelo aplicativo zoom. Ao todo ocorreram 
cinco reuniões de julho até o fechamento desta edição:

23/7: diretoria da ANADEP e funcionários
3/8:  diretoria da ANADEP, conselho fiscal e setor financeiro
4/8: diretoria da ANADEP e funcionários
25/8: diretoria da ANADEP, conselho fiscal e setor financeiro 
27/8: diretora da ANADEP e funcionários
3/9: diretoria da ANADEP e setor financeiro
10/9: diretoria da ANADEP e setor financeiro
22/9: diretora da ANADEP e funcionários
5/10: diretoria da ANADEP e setores financeiro e administrativo
5/11: diretora da ANADEP e funcionários
03/12: Reunião de Equipe
07/12: Reunião com equipe técnica sobre AGO



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 Asso-
ciação. 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.

• Participação ativa nas AGEs;
• Planejamento da Campanha “Defensoras e De-
fensores Públicos não param”;
• Planejamento do Maio Verde Virtual e do Webi-
nário;
• Assessorar os membros da diretoria em ativida-
des de comunicação social;
• Auxiliar a vice-presidência institucional na produ-
ção de comunicados;
• Coordenar a atuação das Assessorias de Comuni-
cação das Defensorias Públicas e Associações
Estaduais no desenvolvimento de material para 
site da ANADEP;
• Criação de boletim internacional;
• Criação de cards padronizados para as redes 
sociais;
• Criação de cards e vídeos de educação em direi-
tos para as redes sociais;
• Criação dos destaques padronizados do Insta-
gram;
• 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;
• Diálogo com os veículos;
• Visita às redações;
• 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 jorna-
lística e publicitária);
• Pautar veículos da grande imprensa sobre o tra-
balho da ANADEP e Defensoria Pública;



• Planejamento e cobertura da Campanha Nacional;
• Redação de peças audiovisuais;
• Registros fotográficos e videográficos de eventos 
realizados na associação ou por ela organizados;
• Reunião com os assessores de comunicação (pre-
sencial e via zoom);
• Ronda nos sites e redes sociais das Associações e 
Defensorias;
• Criação de lista de transmissão para Associações 
que não tem assessoria de imprensa;
• Organização do canal do Youtube;
• Diálogo com as comissões temáticas para obten-
ção de dados e personagens;

• Organização da pauta da Revista Justiça & Cida-
dania;
• Criação e revisão de roteiros dos eventos;
• Revisão de discursos da presidência e vice-presi-
dência;
• Criação de roteiros para vídeos;
• Pauta da publicidade
• Organização do projeto ENADEP Recomenda;
• Diálogo com a equipe do Innovare para divulga-
ção do prêmio;
• Diálogo com os parceiros externos da ANADEP 
para divulgação de informativos (Editora Juruá, 
Consinter e MarktClub).

Publicidade

Desde 2014, a ANADEP mantém contrato com a empresa Bah Comunicação – responsável por todo o pla-
nejamento 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.



DATA DEMANDA

1 de junho Card da EC 80

2 de junho Ebook “Em Defesa Delas”

3 de junho Histórias de Defensor(a)

3 de junho Camiseta Defensoria Pública

4 de junho Card Nota Técnica acerca de audiências e julgamentos virtuais

9 de junho Card Dia Mundial contra o Trabalho Infantil

9 de junho ENADEP Recomenda 

15 de junho Selo ANADEP apoia 

15 de junho CARD ADI 4636

16 de junho Card Innovare (2017)

16 de junho Telas para webinário

17 de junho Histórias de Defensor(a)

18 de junho Cards Junho Violeta 

19 de junho Card Refugiados 

23 de junho Cards do Innovare (2014,2015 e 2016)

23 de junho
Card Nota Publica - Comissão de Diversidade Sexual e Identidade de Gênero da 
ANADEP alerta para especial vulnerabilidade das pessoas LGBTI+ diante da CO-
VID-19

23 de junho Totem de álcool em gel 

24 de junho Card live EC 80

24 de junho ENADEP Recomenda 



24 de junho CARD LGBTI+ e COVID-19

25 de junho Card Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura

29 de junho Card Webinário em comemoração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTI+

1 de julho Entrega do Balanço de gestão do 1º semestre 

1 de julho Histórias de Defensor(a)

2 de julho Vídeo do aniversário da ANADEP 

2 de julho Card do aniversário da ANADEP

3 de julho kit da Campanha Permanente

8 de julho ENADEP Recomenda 

10 de julho Card Os 30 anos do ECA e a atuação da Defensoria Pública

10 de julho Card dos 30 anos do ECA

15 de julho Histórias de Defensor(a)

17 de julho Card do webinário Mulheres na Política - interseccionalidades em raça e gênero

20 de julho Card Dia do Amigo 

21 de julho
Card “É HOJE” webinário  Mulheres na Política - interseccionalidades em raça e 
gênero

23 de julho Card do Ebook “EmDefesaDelas”

24 de julho Identidade visual do CONADEP 2021

24 de julho
Card Dia Nacional de Tereza de Benguela e Dia da Mulher Negra Latino-Americana 
e Caribenha

27 de julho Campanha Nacional 2021

28 de julho Identidade visual do CONADEP 2021



28 de julho Cards da Campanha Permanente 

29 de julho Banner curso Enadep 

30 de julho Card Júri 

4 de agosto ENADEP Recomenda 

4 de agosto Card Dia Nacional da Saúde 

6 de agosto Card Dia dos Pais 

7 de agosto Card 14 anos da Lei Maria da Penha

7 de agosto 
Card  STF reconhece direito da Defensoria Pública de MG a repasse integral de 
duodécimos, preservando a autonomia da Defensoria Pública.

10 de agosto
Card  Atuação da Defensoria Pública na defesa da população em situação de rua 
no contexto da pandemia da COVID-19  

11 de agosto Cartilha da Diversidade Sexual 

13 de agosto Histórias de Defensor(a)

17 de agosto
Card  ANADEP lança edital para Curso “Benefício da Justiça Gratuita e a Assistência 
Jurídica Gratuita entre os Estados do MERCOSUL, a República da Bolívia e a Repú-
blica do Chile”   

17 de agosto
Card MORADIA PRIMEIRO (HOUSING FIRST) E A ATUAÇÃO DEFENSORIAL ESTRATÉGI-
CA”

18 de agosto Diagramação Boletim de Jurisprudência

18 de agosto
Card Inscrições abertas para curso oferecido pelo BLODEPM sobre “Migração, Di-
reitos Humanos e Defensoria Pública”

19 de agosto ENADEP Recomenda 

19 de agosto Card Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua



19 de agosto Card Fala Presidência

19 de agosto
Card ANADEP, Fonacate e demais afiliadas discutem estratégias de enfrentamento 
à Reforma Administrativa

21 de agosto Card Dia da Infância

21 de agosto Card Dia Internacional da Igualdade Feminina

21 de agosto Card Dia Nacional da Visibilidade Lésbica

25 de agosto Histórias de Defensor(a)

1º de setembro
Card Comissão da ANADEP emite nota em apoio a PL que suspende remoções e 
despejos durante pandemia

1º de setembro
Card Comissão dos Direitos da Mulher discute obras de autoras feministas sobre 
gênero e raça 

2 de setembro ENADEP Recomenda

4 de setembro Card empoderamento feminino 

8 de setembro Fala Presidência 

8 de setembro Intenção gráfica Conadep 

9 de setembro Criação de Destaque INTERNACIONAL para instagram 

9 de setembro Histórias de Defensor(a)

10 de setembro Card prevenção ao suicídio 

10 de setembro Cards do mês 

10 de setembro Cartões de Aniversário 

11 de setembro Histórias de Defensor(a)

15 de setembro Entrega da Cartilha LGBTI

16 de setembro ENADEP Recomenda 



18 de setembro Arte para carteirinha da ANADEP

21 de setembro
Telas para o webinário  ‹Comunidades quilombolas, conflitos socioambientais e o 
papel da Defensoria Pública’

21 de setembro Card Entrevista Especial 

21 de setembro Card de agradecimento 

23 de setembro Card do Dia da Pessoa Surda

24 de setembro Histórias de Defensor(a)

24 de setembro Certificado das Jornadas ENADEP 

28 de setembro ENADEP Recomenda 

28 de setembro Artes da Capacitação da Região Sul 

28 de setembro Arte Internacional 

30 de setembro Manual de Redação 

30 de setembro ENADEP recomenda 

1º de outubro Card Outubro Rosa 

1º de outubro Card Combrascom 

2 de outubro Card Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher

2 de outubro Card NOTA PÚBLICA: ADPF 279

6 de outubro Histórias de Defensor(a)

6 de outubro CONADEP 

8 de outubro Card Celso de Mello 

9 de outubro Certificado da Capacitação da Região Sul

9 de outubro Cards do mês 



13 de outubro Logomarca no caderno do Fonacate 

15 de outubro Card Dia do Professor 

16 de outubro Card Conbrascom 

19 de outubro Card CNDH

19 de outubro
Card Comissões da ANADEP e Condege emitem nota técnica acerca da Nova Políti-
ca Nacional de Educação Especial (Decreto 10.502/20)

19 de outubro Intenção artes Campanha Nacional 2021

20 de outubro
Card Em ação da ANADEP, STF reafirma autonomia da Defensoria Pública e deter-
mina repasse integral dos duodécimos à DPE-MT

20 de outubro 3ª Jornada Enadep 

21 de outubro Histórias de Defensor(a)

23 de outubro Certificado de Posse

26 de outubro Card Dia de Mobilização Nacional Pró-Saúde da População Negra

27 de outubro Card Novembro Azul 

28 de outubro Vídeo em homenagem aos servidores públicos

28 de outubro Card OEA emite nova recomendação para fortalecimento da Defensoria Pública

29 de outubro Certificado do ANADEP Inova

29 de outubro Card Finalistas Innovare (2020)

29 de outubro Card Revista íntima em presídios é vexatória e viola dignidade

29 de outubro
Card ANADEP e ENADEP encerram programação do curso “A Defensoria Pública no 
Tribunal do Júri”

3 de novembro Card STF reafirma autonomia da Defensoria Pública da União



3 de novembro Card “É HOJE” – jornada do Consumidor

4 de novembro ENADEP Recomenda

5 de novembro Card  DPDF

6 de novembro Card “DEFENSORIA PÚBLICA E O MACHISMO ESTRUTURAL NO SISTEMA DE JUSTIÇA”

9 de novembro Card Sorteio de Livro 

9 de novembro Certificado da 3 ª Jornada

9 de novembro Card das Eleições 

10 de novembro Tratamento de imagem 

10 de novembro Card das palestrantes da 4ª Jornada Enadep

10 de novembro Histórias de Defensor(a)



Dia a dia

• Agendamento de reuniões com parlamentares e 
autoridades;
• Agendamento das reuniões pelo aplicativo Zoom;
• Atualização de mailing de associados, órgãos e 
entidades;
• Atualização das listas de associados;
• Formulação, formatação, envio e acompanhamento 
de ofícios, planilhas, notas técnicas e documentos em 
geral;
• Protocolo de ofícios e documentos na Câmara, Senado, 
STF, STJ, etc.;
• Preparação, controle e coleta de dados de questionário 
sobre as Defensorias Públicas;
• 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;

Setor Administrativo



• 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) 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 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;
• 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 einternacionais, edital para Defensor(a) 
Público(a) Interamericano(a) e outros;
• Preparação e assistência em reuniões na entidade e 
por zoom;
• Registro e acompanhamento de assinaturas de 
emendas pelos deputados junto com o FONACATE;

• 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;
• Cuidado com prazos de respostas às demandas diárias;
• Auxílio na coleta de dados para o Mapa da Defensoria 
Pública;
• 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;
• Cotação, acompanhamento, montagem e despacho 
de kits promocionais aos presidentes e diretores da 
ANADEP;
• Preparação e envio dos certificados do ANADEP INOVA;
• Cotação e contratação de empresa para solenidade de 
posse da ANADEP;
• Suporte e acompanhamento nas decisões para a posse 
da ANADEP;
• Cotações diversas: pastas para termo de posse; 
serviços gráficos em geral (cartilhas, folders, cartazes, 
convites, cartões, livros de ata, etc.); placas de 
homenagem; plantas, flores e cestas; serviço de 
limpeza para a sede; serviços de audiovisual; quadros 
(campanhas, CONADEPs e fotos dos presidentes); 
banners; camisetas; brindes; divisórias acrílicas; entre 
outros.



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;
• Início da organização do XV CONADEP;
• Participação das reuniões com as empresas 
cotadas para organizar o CONADEP;

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.

• Auxílio na contratação da empresa organizadora – 
Comunicato;
• Visita técnica em Goiânia para escolha do local 
do próximo CONADEP;
• Reuniões de organização do próximo CONADEP: 
escolha da marca; escolha do local;
• Organização e acompanhamento de eventos 
virtuais no segundo semestre de 2020:
 • I Jornada da ENADEP – Tribunal do Júri
 • II Jornada da ENADEP – HousingFirst
 • III Jornada da ENADEP – CDC
 • IV Jornada da ENADEP - Machismo
 • Capacitação Regional Sul



• Envio de convites e contato com palestrantes;
• Controle das inscrições para os cursos;
• Preparação e disparo de tutorial informativo aos 
participantes;
• 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, em alguns 
momentos 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.

Setor Financeiro

Reunião do conselho fiscal, diretoria e financeiro  - Agosto

Reunião do Conselho Fiscal, tesouraria e setor financeiro da ANADEP - 
Agosto

Setor financeiro e diretoria da ANADEP - Setembro



• Gerenciamento das contribuições associativas 
dos estados e do Distrito Federal;
• Emissão dos boletos das contribuições associati-
vas
• Relatórios de justificativas das despesas no car-
tão de crédito
• Relatórios de reembolso de despesas dos direto-
res da ANADEP
• Gerenciamento de ajuda de custo dos diretores 
da ANADEP
• Gerenciamento com justificativas do fluxo de 
caixa da ANADEP
• Gerenciamento com justificativas da movimen-
tação de débitos e créditos da conta principal da 
ANADEP
• Envio dos balancetes para disponibilização na 
área restrita do site da ANADEP
• Pagamento e acompanhamento da limpeza sema-
nal da ANADEP
• Compras gerais on-line e físicas - mercados, pa-
pelarias, etc
• Gerenciamento e acompanhando de reparos e 
reformas na sede da ANADEP
• Controle de estoque de materiais em geral
• Gerenciamento da folha de pagamento e confe-
rência dos salários dos funcionários
• Gerenciamento da folha de pagamento e confe-
rência das férias e 13º 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 diver-
sos com os Bancos
• Contato direto para solução de problemas diver-
sos com a Contabilidade
• Contato direto para solução de problemas diver-
sos com operadoras telefônicas
• Idas ao cartório para registros, reconhecimentos 
de firma e autenticações de documentos diversos, 
etc
• Acompanhamento, buscas e entregas de mate-
riais gráficos
• Serviços externos em geral
• Gerenciamento das linhas telefônicas corporati-
vas fixas e móveis
• Acompanhamento de contratos em geral
• Acompanhamento das demandas diretas com o 
condomínio da sede da ANADEP
• Gerenciamento e acompanhamento da manuten-
ção da estrutura e decoração da sede da ANADEP
• Acompanhamento das corridas de táxi e aplica-
tivos de mobilidade urbana dos funcionários e 
diretores
• Prestação de contas anualmente em AGO
• Acompanhamento da situação financeira de for-
ma 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 do-
cumentos e correspondências via Correios
• Negociação e resolução de demandas com o 
suporte de TI
• Elaboração e acompanhamento de orçamentos 
em geral (política de sempre 3 orçamentos)
• Acompanhamento e pagamento dos seguros da 
ANADEP
• Protocolo de ofícios e documentos na Câmara, 
Senado, STJ, STF, etc.
• Auxílio administrativo com recepção e atendi-
mento em reuniões na ANADEP
• Auxílio na atualização das listas de associados
• Auxílio na formulação de documentos em geral

• Auxílio para e preparação de material para regis-
tro 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 na preparação e assistência em reuniões 
na sede e por zoom
• Auxílio com os arquivos e organização dos docu-
mentos da ANADEP
• Auxílio no acompanhamento de contratação/res-
cisão de estagiários pelo CIEE

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 movimenta-
ção de débitos e créditos da conta do CONADEP
• Gerenciamento de inscrições e pagamentos das 
inscrições do CONADEP
• Acompanhamento das inscrições e pagamentos 
pelas associações estaduais
• Acompanhamento das inscrições e pagamentos 
por nota de empenho pelas Defensorias Estaduais, 
bem como a documentação exigida por cada uma

• Relatórios e prestações de contas das despesas e 
receitas do CONADEP
• Levantamento das despesas de pequenos even-
tos
• Auxílio na cotação e contratação de materiais e 
lanches para eventos e reuniões
• Auxílio na preparação de roteiro de eventos, pla-
nilhas, ofícios e documentos em geral
• Fechamento dos CONADEPs juntamente com o 
setor Administrativo
• Auxílio na organização de eventos virtuais em 
conjunto com os outros setores da entidade



V

 ATUAÇÃO INTERNACIONAL



ANADEP é eleita para assumir vice-
presidência da AIDEF durante biênio
2020-2022

A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Pú-
blicos foi eleita, em setembro, para ocupar a vice-coor-
denação do Comitê Executivo da Associação Interame-
ricana de Defensorias Públicas (AIDEF) durante o biênio 
2020-2022. A presidência da entidade ficará com a De-
fensoria Pública Geral da Argentina.

OEA emite nova recomendação para 
fortalecimento da Defensoria Pública

Em seu 50º período de sessões, a Assembleia Geral da 
Organização dos Estados Americanos (OEA) aprovou uma 
nova resolução sobre “Promoção e Proteção dos Direi-
tos Humanos”. No documento, o tema da defesa pública 
é destacado no ponto intitulado “A defesa pública au-
tônoma oficial como salvaguarda dos direitos humanos 
de todas as pessoas sem qualquer tipo de discriminação, 
especialmente dos povos indígenas”. 



ANADEP apoia autonomia da CIDH

Em agosto, a ANADEP emitiu nota pública mani-
festando preocupação com a noticiada situação 
de violação à autonomia e independência da 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
(CIDH). No documento, a entidade reafirmou a 
importância da manutenção da autonomia e in-
dependência da Comissão, como consectários 
lógicos da Convenção Americana de Direitos 
Humanos.

ANADEP assina nota conjunta sobre 
crise no Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos

Em nota conjunta publicada em agosto, mais de 
130 organizações da sociedade civil brasileira ma-
nifestaram preocupação em relação à decisão do 
Secretário Geral da OEA (Organização dos Estados 
Americanos), Luis Almagro, de não acatar a decisão 
da CIDH (Comissão Interamericana de Direitos Hu-
manos) de renovar o mandato do Secretário-Execu-
tivo, Paulo Abrão. 



CIDH promove audiência pública 
“O Direito à consulta e ao 
consentimento prévio, livre e 
informado dos povos indígenas, 
quilombolas e comunidades 
tradicionais”

Em outubro, a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos (CIDH) promoveu audi-
ência pública para ouvir entidades da so-
ciedade civil e movimentos sociais sobre 
“O Direito à consulta e ao consentimento 
prévio, livre e informado dos povos indíge-
nas, quilombolas e comunidades tradicio-
nais”. A ANADEP foi uma das entidades que 
apoiaram o informe de organização da au-
diência e, na ocasião, foi representada por 
membras da Comissão de Igualdade Étnico-
-Racial e defensores públicos associados.



ANADEP participa de reunião virtual 
do BLODEPM

A diretoria da ANADEP participou, nessa quar-
ta-feira (11/11), via zoom, da sessão ordinária 
anual do Conselho Diretivo do Bloco de De-
fensores Públicos Oficiais do Mercosul (BLO-
DEPM).



Associação do Paraguai promove live para 
debater atuação da Defensoria Pública durante 
pandemia da COVID-19

O presidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho, participou, em 
setembro, de live organizada pela Associação dos Defensores 
Públicos do Paraguai com o tema “Pandemia e População Peri-
férica”. O bate-papo virtual contou também com a participação 
do presidente da ADEPPY, Martín Muñoz; e da presidente da ADE-
PRA, Lorena Gonzalez Castro Feijoo.



Defensoria Pública do Chile 
promove live com foco em 
direitos humanos e atuação  da 
Defensoria Pública na defesa 
penal

Em setembro, a vice-presidente institucio-
nal da ANADEP, Rivana Ricarte, participou 
do webinar “Manual de Direito Internacio-
nal dos Direitos Humanos para Defesa Pú-
blica Criminal”. A ação foi de iniciativa da 
Defensoria Pública do Chile e da Fundação 
Internacional Konrad Adenauer Stiftung.



Live aborda Brasil frente à CIDH

A vice-presidente institucional da ANADEP, Rivana Ricarte, par-
ticipou, no dia 31 de agosto, de live promovida pela Associação 
Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica (ABMCJ). A partir do 
tema “A mulher no direito internacional: o Brasil face à comis-
são interamericana de direitos humanos”. A presidente da AB-
MCJ, Manoela Gonçalves, foi a mediadora do bate-papo virtual.

ANADEP presente em webinar sobre 
cumprimento de sentenças da Corte IDH

A vice-presidente institucional da ANADEP e defen-
sora pública interamericana, Rivana Ricarte, partici-
pou, no dia 27 de julho, do webinário “Observatório 
de cumprimento das sentenças da Corte Interame-
ricana de Direitos Humanos”. A iniciativa foi da As-
sociação Interamericana de Defensorias Públicas 
(AIDEF), da Corte IDH e das Defensorias Públicas do 
Chile, da Costa Rica e do Paraguai.



Diretoria da ANADEP participa de reunião virtual da AIDEF para discutir 
boas práticas no atendimento a migrantes

Em julho, a diretoria da ANADEP participou de reunião da Associação Interamericana de De-
fensorias Públicas (AIDEF). Na ocasião, foi apresentado trabalho realizado em parceria com 
o Eurosocial: o Diagnóstico Regional e a Compilação de Boas Práticas de Assistência Legal a 
Migrantes, Refugiados e Estrangeiros. Participaram do encontro: o diretor de relações inter-
nacionais, Antonio Maffezoli; a diretora adjunta de relações internacionais, Adriana Burger; e 
a coordenadora da região sudeste da ANADEP, Juliana Lintz.



4ª Conferência Internacional sobre Assistência Jurídica em Sistemas de 
Justiça Criminal

Em setembro, o presidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho, participou da 4ª Conferência In-
ternacional sobre Acesso à Assistência Jurídica em Sistemas de Justiça Criminal, organizada 
pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.



Boletim Internacional V

Em agosto, a ANADEP emitiu o quinto bo-
letim sobre a atuação internacional. O ma-
terial traz informações acerca das ativida-
des do primeiro semestre de 2020.



Diálogo 
Internacional 

No 2 º semestre, a direto-
ria da ANADEP participou 
de diversas reuniões com 
representantes de outros 
países.



REDPO

O presidente da ANADEP, Pedro Paulo 
Coelho; e a vice-presidente institucio-
nal, Rivana Ricarte, participaram, no 
dia 19 de novembro, do 31º encontro 
ordinário da Reunião Especializada de 
Defensores Públicos Oficiais do Mer-
cosul (REDPO), que foi realizado por 
videoconferência.

OEA

Membros do comitê executivo da Associa-
ção Interamericana de Defensorias Públicas 
(AIDEF) reuniram-se, no dia 30 de novembro, 
com o diretor do departamento de direito in-
ternacional da Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA), Dante Negro. O departamento, 
por meio da Secretaria de Assuntos Jurídi-
cos, apoia atividades para a padronização e 
harmonização da legislação em matéria de 
direito internacional público e privado nos 
Estados-membros, incluindo os aspectos jurí-
dicos da integração econômica da região.



VI

APOIO À ATUAÇÃO AFIRMATIVA DE 
GÊNERO DENTRO DAS DEFENSORIAS 

E ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS



Efetividade da Maria da Penha é tema de live organizada por 
consórcio

Em setembro, o Consórcio Lei Maria da Penha realizou o 5º Encontro do Webiná-
rio “Diálogos sobre a Lei Maria da Penha”. O objetivo dos debates foi o de avaliar 
a efetividade da prática atual dos Juizados para o acesso à justiça das mulheres 
em situação de violência e responder à pergunta “Por onde anda a competência 
híbrida dos Juizados de Violência Doméstica contra as Mulheres, após 14 anos 
de vigência da LMP?”. A vice-presidente da ANADEP, Rivana Ricarte, foi uma das 
expositoras do webnário.



#EmDefesaDelas: ANADEP e ENADEP lançam 
Ebook sobre direitos das mulheres

A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos e 
a Escola Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ENA-
DEP) lançaram, em julho, o Ebook “Defensoria Pública: reflexões 
sobre os direitos das mulheres”. 

Obras de autoras feministas sobre gênero e 
raça são temas de encontro

Neste 2º semestre, a Comissão dos Direitos da Mulher da 
ANADEP promoveu atividade interna para discutir obras 
de autoras feministas, com foco em gênero e raça. Ao todo 
foram quatro encontros. A defensora pública de Sergipe 
Carla Caroline Silva foi a mediadora dos debates.



Gênero e raça são temas 
abordados durante webinário 

No dia 25 de julho foi celebrado o Dia 
Nacional de Tereza de Benguela e Dia In-
ternacional da Mulher Negra Latino Ame-
ricana e Caribenha. Para refletir e discutir 
sobre a importância da data, a Comissão 
dos Direitos da Mulher promoveu o webi-
nário “MULHERES NA POLÍTICA - Intersec-
cionalidades em Raça e Gênero”.

IV Jornada 

Em novembro, foi organizada a IV Capacitação ENADEP, 
com a temática “Defensoria Pública e o machismo estru-
tural no sistema de justiça”, a ser realizado via zoom. A ati-
vidade contou com a participação de Élida Lauris, Doutora 
em Pós-colonialismos e Cidadania Global; Marjorie Cha-
ves, Mestra em História e doutoranda em Política Social; 
e Valeska Zanello, doutora e pós-doutora em Psicologia. A 
mediação ficou a cargo da coordenadora da Comissão da 
ANADEP, Jeane Xaud.



VII

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL



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 estaduais e das Defensorias Públicas. Semanalmente é enviado também o ANADEP EXPRESS, 
que tem formato responsivo para tablets e smartphones.

Redes sociais e educação 
em direitos

A assessoria de comunicação, com 
apoio das comissões temáticas, 
desenvolveu, no primeiro semes-
tre de 2020, peças para promover 
ações de educação em direitos di-
vulgando o trabalho da categoria 
nas redes sociais.







Todo material tem um espaço para que 
cada entidade local insira a sua logo-
marca.



ANADEP fica em 3º lugar no Prêmio
Nacional de Comunicação e Justiça 
2020 na categoria Campanha
Institucional de Interesse Público

A ANADEP ficou em 3º lugar no Prêmio Nacional de 
Comunicação e Justiça 2020, na categoria Campa-
nha Institucional de Interesse Público. A campanha 
nacional “Em Defesa Delas: Defensoras e Defenso-
res Públicos pela garantia dos direitos das mulhe-
res” concorreu com 21 projetos. A solenidade de 
premiação ocorreu, no dia 16 de outubro, via zoom. 
Ao todo, 198 trabalhos concorreram nesta edição 
do prêmio que 
contou com a 
participação de 
43 instituições 
que integram o 
sistema de jus-
tiça de todo o 
Brasil.



Manual de Comunicação da ANADEP

Com o objetivo de disseminar a cultura organi-
zacional, a ANADEP, por meio da assessoria de 
comunicação, lançou, em dezembro, 1ª EDI-
ÇÃO DO MANUAL DE COMUNICAÇÃO DA ANA-
DEP, que visa contribuir para a padronização e 
linguagem nos textos e publicações da Asso-
ciação Nacional e das Associações Estaduais. 
O manual reúne orientações que poderão ser 
utilizadas por jornalistas, publicitários, coor-
denadores, social media e demais colaborado-
res que atuam na área.



Participação em campanha
 temáticas

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



Sorteios de livros

Para aumentar o engajamento no Instagram, a comunicação promoveu o sorteio de mais dois livros neste 2º 
semestre.



Reuniões de relacionamento estratégico

A assessoria de comunicação da ANADEP e as assessorias de comunicação das Associações Estaduais reu-
niram-se em julho, via zoom, para estreitar o relacionamento e discutir estratégias de comunicação. Houve 
também reuniões internas com a diretoria e as coordenações regionais. 

Reunião com ADPEMA

Reunião com as Associações da Região Sul

Reunião com assessores de comunicação

Reunião com a diretoria



ASCOM ANADEP reúne-se com o publicitário da ADEP-BA

reunião sobre com os produtores

Diretoria e ASCOM ANADEP discutem projetos



No 2º semestre de 2020, a ANADEP deu continui-
dade ao quadro “Histórias de Defensora/Defen-
sor”, que tem como objetivo principal apresentar 
histórias de colegas para além de aspectos práti-
cos da carreira. Ao longo deste semestre, o Histó-
rias teve 13 entrevistados(as).

Projeto Histórias de Defensor(a) tem continuidade



Instagram

Confira os posts com maior alcance na rede neste 2º semestre:

1º LUGAR
(4.451 visualizações)

Post do caso Lucas - jovem que fi-
cou preso injustamente durante 
três anos na prisão

2º LUGAR
(3.996 visualizações)

Nota pública sobre a importância 
de política afirmativa de equidade-
-racial

3º LUGAR
(3.090 visualizações)

Post com Gilmar Mendes - ADI 
4636



#ANADEPnaMídia

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. Confira abaixo a tabela com as inser-
ções de imprensa durante o 2º semestre de 2020.

Controle de inserções na imprensa: 

VERDE: Manda o release e emplaca
AZUL: O veículo nos procura (normalmente depois de contatos prévios) e emplacamos como fonte.
AMARELO: 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

JULHO
VEÍCULO
(ESTADO) ASSUNTO FONTE LINK

Revista Justiça e 
Cidadania

“A Defensoria Pública no 
enfrentamento ao coronavírus”

O presidente e a vice-presidente da 
ANADEP, Pedro Paulo Coelho e Rivana 

Ricarte

https://www.editorajc.com.br/a-defensoria-
publica-no-enfrentamento-ao-coronavirus/

Rádio Justiça

Webinário “MULHERES NA 
POLÍTICA Interseccionalidades 

em Raça e Gênero” e sobre 
Dia Nacional de Tereza de 

Benguela e Dia Internacional 
da Mulher Negra Latino 
Americana e Caribenha.

Coordenadora da Comissão dos 
Direitos da Mulher, Jeane Xaud

http://www.radiojustica.jus.br/
radiojustica/noticia!visualizarNoticia.
action?menuSistema=mn314&entity.

id=448173
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AGOSTO 
VEÍCULO
(ESTADO) ASSUNTO FONTE LINK

Revista Justiça e 
Cidadania

“Quando as leis não bastam 
– Trinta anos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente”

A defensora pública do Ceará Liana 
Lisboa e o defensor público da Bahia 

Bruno Moura

https://www.editorajc.com.br/quando-as-
leis-nao-bastam-trinta-anos-do-estatuto-

da-crianca-e-do-adolescente/

Agência de 
Servidores Acesso à justiça Presidente da ANADEP, Pedro Paulo 

Coelho 
https://www.facebook.com/watch/

live/?v=689426594973962

Rádio Justiça Acesso à saúde Coordenador da Comissão de Saúde, 
Arlindo Gonçalves 

STF

Pleno reconhece direito da 
Defensoria Pública de MG 
a recebimento integral de 

duodécimos

ANADEP http://www.stf.jus.br/portal/cms/
verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=449138

Conjur STF retoma sessões ANADEP
https://www.conjur.com.br/2020-ago-02/

stf-retoma-sessoes-segunda-acao-protecao-
indios

SETEMBRO 
VEÍCULO
(ESTADO) ASSUNTO FONTE LINK

Revista Justiça e 
Cidadania

Luta diária das pessoas com 
deficiência por seus direitos

Coordenadora da Comissão dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência da 

ANADEP, Renata Tibyriçá

https://www.editorajc.com.br/luta-diaria-
das-pessoas-com-deficiencia-por-seus-

direitos/

Rádio Justiça 
Lançamento da  cartilha 

“Sofreu LGTIfobia? Procure a 
Defensoria Pública”

Coordenador da Comissão de 
Diversidade Sexual e de Identidade de 

Gênero da ANADEP, Douglas Admiral

OUTUBRO
VEÍCULO
(ESTADO) ASSUNTO FONTE LINK
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Revista Justiça & 
Cidadania

A pandemia de covid-19 e o 
aumento dos casos de femi-

nicídio

Coordenadora da Comissão dos Direi-
tos da Mulher, Jeane Xaud (RR)

https://www.editorajc.com.br/a-pande-
mia-de-covid-19-e-o-aumento-dos-casos-

-de-feminicidio/

Ponte Jornalismo 
Repercussão nota pública

(Caso Magazine Luiza - racis-
mo)

Pedro Paulo Coelho, presidente da 
ANADEP

Lívia Casseres, coordenadora da Co-
missão de Igualdade Étnico-Racial da 

ANADEP

https://ponte.org/defensoria-entra-com-
-peticao-contra-defensoria-a-favor-de-co-

tas-raciais-na-magazine-luiza/

Olhar jurídico 
(MT)

STF determina que Executivo 
repasse duodécimo da Defen-
soria Pública até o dia 20 de 

cada mês

Release ANADEP

https://olharjuridico.com.br//noticias/
exibir.asp?id=44582&noticia=stf-determi-
na-que-executivo-repasse-duodecimo-da-
-defensoria-publica-ate-o-dia-20-de-ca-

da-mes

Foco Cidade (MT)
STF determina repasse inte-

gral do orçamento à Defenso-
ria Pública

RELEASE ANADEP
http://fococidade.com.br/materia/40648/
stf-determina-repasse-integral-do-orca-

mento-a-defensoria-publica

Ponto na Curva 
(MT)

STF proíbe Estado de atrasar 
duodécimos da Defensoria 

Pública de MT
Release ANADEP

https://pontonacurva.com.br/civel/stf-
-proibe-estado-de-atrasar-duodecimos-da-

-defensoria-publica-de-mt/12912

Estadão Mato 
Grosso

STF determina repasse inte-
gral de duodécimos à Defen-
soria Pública de Mato Grosso

Release ANADEP 

https://estadaomatogrosso.com.br/
judiciario/stf-determina-repasse-inte-
gral-de-duodecimos-a-defensoria-pu-

blica=-de-mato-grosso15369/::::text-
Por%2010%20x%201%2C%20o,dia%20

20%20de%20cada%20m%C3%AAs

Repórter News 
(MT) 

STF determina repasse inte-
gral de duodécimos a Defen-
soria Pública de Mato Grosso

Release ANADEP 

https://reporternews.com.br/noti-
cia/438779/STF_determina_repasse_inte-
gral_de_duodecimos_a_Defensoria_Publi-

ca_de_Mato_Grosso

MT Mais Notícias 
STF determina repasse inte-
gral de duodécimos à Defen-

soria Pública de MT
Release ANADEP 

https://mtmaisnoticias.com.br/politica/
stf-determina-repasse-integral-de-duode-
cimos-a-defensoria-publica-de-mt/4080

Rádio Justiça

Supremo Tribunal Federal 
determina repasse de recursos 

orçamentários para a Defen-
soria Pública de Mato Grosso.

Rivana Ricarte
Vice-presidente da ANADEP

http://www.radiojustica.jus.br/radiojusti-
ca/noticia!visualizarNoticia.action?menu-

Sistema=mn314&entity.id=454023:

Gui Estudante 
(Abril)

Glossário do feminismo: en-
tenda os termos usados pelo 

movimento

Cartilha da ANADEP
:Emdefesadelas 

https://guiadoestudante.abril.com.br/
estudo/glossario-feminismo-entenda-ter-

mos-usados/
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ANADEP elege nova diretoria para biênio 
2021-2023

A defensora pública do Acre Rivana Ricarte será a próxima 
presidenta da Associação Nacional das Defensoras e De-
fensores Públicos (ANADEP) durante o biênio 2021-2023. 
A eleição ocorreu durante assembleia geral ordinária, na 
quinta-feira (10/12), na sede da ANADEP, em Brasília. Na 
ocasião também foram eleitos os demais integrantes dos 
conselhos Diretor, Consultivo e Fiscal da Entidade.

A chapa “Integração: diálogo e ação para garantia de prer-
rogativas e direitos”, recebeu 326 votos válidos, 296 vo-
tos on-line de associadas e associados de todas as unida-
des da federação (4 brancos e 3 nulos), e 3 presenciais e 
27 de presidentes de Associações Estaduais e Distrital. Foi 
a eleição que mais teve votos na história da entidade e a 
primeira vez que foi eleita uma chapa cujos cargos de pre-
sidenta e vice-presidenta institucional são ocupados por 
mulheres. Rivana Ricarte será a terceira mulher a ocupar a 
cadeira da presidência da ANADEP e a primeira represen-
tante da região Norte no cargo.
 
As vice-presidências da chapa serão compostas pela de-
fensora pública do Distrito Federal Rita Lima (vice-presi-
dente institucional); pelo defensor público de Minas Ge-
rais Flávio Wandeck (vice-presidente jurídico-legislativo); 
e pelo defensor público de São Paulo Augusto Barbosa 
(vice-presidente administrativo).
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