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I
FORTALECIMENTO

ASSOCIATIVO

ANIVERSÁRIO ANADEP
O segundo semestre da ANADEP iniciou com as celebrações dos 38 anos da ANADEP. Para marcar a data, a ASCOM
ANADEP reuniu depoimentos de presidentas e presidentes das Associações Estaduais e do DF. Houve também mensagens 
de ex-presidentas e presidentes da entidade.
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Rádio Justiça grava programa 
especial na sede da ANADEP

AGEs, AGOs e reuniões de diretoria

No final de julho, a equipe do Programa “Justiça na Tarde”, da Rádio 
Justiça, esteve na sede da ANADEP para gravação de programa 
especial sobre os 38 anos da entidade, celebrados no último dia 3 
de julho. A gravação foi conduzida pelo apresentador Valter Lima e 
a produção foi da jornalista Ana Claudia Possati. As entrevistadas 
da ANADEP foram a presidenta, Rivana Ricarte; a vice-presidenta 
institucional, Rita Lima; e a defensora pública do Rio Grande do Sul 
e tesoureira da entidade, Mariana Py.

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

Julho - AGE Julho - AGE (virtual) Julho - Diretoria
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Acre
Em setembro, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, ao lado da presidenta da ADPACRE, Aryne Cunha, cumpriu extensa 
agenda institucional no Acre. Houve visita institucional ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) e palestra na Defensoria 
Pública do Acre. A ANADEP, a ADPACRE, a DPE-AC e o CONDEGE também realizaram visita institucional à Assembleia Le-
gislativa e ao Palácio Rio Branco. 

Agosto - AGE

Agosto - Diretoria

Agosto - AGE (virtual)

Setembro - AGE

Agosto - Diretoria (virtual)

Entrega da camiseta da Campanha Nacional 2022 
ao governador, Gladson Cameli, e ao deputado es-
tadual líder do Governo na Assembleia Legislativa, 
Pedro Longo

Presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte; presidenta da
ADPACRE, Aryne Cunha; Presidente do Tribunal, desem-
bargador Francisco Djalma da Silva; o vice-presidente, 
Laudivon de Oliveira Nogueira; e servidores(as) do órgão.

Visita institucional à Assembleia Legislativa.

No Palácio Rio Branco, defensoras e defensores 
foram recebidos pelo governador, Gladson Cameli 
e pelo deputado estadual líder do Governo na As-
sembleia Legislativa, Pedro Longo

Palestra foi ministrada pela subdefensora-geral 
da Bahia, Firmiane Venâncio.

Outubro - AGE Novembro - AGE

Dezembro - Diretoria

Dezembro - AGE

Outubro - AGE

ANADEP NOS ESTADOS
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Amazonas

Bahia

Em julho, a ANADEP e a ADEPAM participaram da solenidade de posse de 15 novos(as) defensoras e defensores públicos. 
A cerimônia foi a primeira posse popular da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, e foi realizada no Largo de São 
Sebastião, no Centro de Manaus. 

Em setembro, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, participou de agendas em Salvador, na Bahia. Houve a posse de 
20 novos(as) defensores(as). Participaram também da cerimônia, o presidente da ADEP-BA, Igor Santos; e o presidente da 
ADEPAP, Ricardo Carvalho. Na mesma semana, Rivana Ricarte participou do curso de formação dos(as) novos(as) mem-
bros(as). Houve também participação da 2ª Feira de Arte, Cultura, Justiça e Cidadania realizada em Lauro de Freitas. Em 
novembro, a diretoria também esteve na solenidade de posse da nova diretoria.

A 2ª feira foi um trabalho em rede possibilitado 
pela união de diversos atores sociais, órgãos pú-
blicos e movimentos sociais.

ANADEP, ADEPAP, ADEP-BA e DPE-BA durante so-
lenidade de posse

 De iniciativa da DPE-BA e da Ouvidoria Cidadã, o 
evento contou com o apoio da ADEP-BA, ANADEP, 
pelo Terreiro Ilè Asé Iyá Omífáláyò e pela Associa-
ção Beneficente Cultural e Religiosa Ilê Axé Oyá.

Em novembro, a diretoria também esteve na so-
lenidade de posse da nova diretoria da ADEP-BA
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Maranhão
Minas Gerais

Goiás

Em setembro, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, ao lado do presidente da Associação Estadual, Cristiano Matos, 
participou da solenidade de posse dos membros da diretoria e conselho fiscal da Associação das Defensoras e dos De-
fensores Públicos do Estado do Maranhão (ADPEMA) para o biênio 2022/2024. A solenidade aconteceu no Plenarinho da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís. 

Em outubro, a ANADEP participou do Módulo VI do Curso de Formação 
Continuada em Gênero e Raça/Etnia. O evento teve o apoio da Associa-
ção das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais (ADEP-
-MG). O módulo apresentou o tema “Como conduzir práticas extrajudi-
ciais e ações judiciais a partir de uma perspectiva antidiscriminatória 
que garanta a efetivação de direitos das meninas e mulheres atendidas 
pela Defensoria Pública?”.

Em agosto, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, e o presidente da AGDP, Allan Joos, participaram da solenidade de 45 
novas defensoras e defensores públicos na Instituição. 
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Pará

Paraíba

Paraná

Em novembro, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, ao 
lado do presidente da Associação das Defensoras e Defen-
sores Públicos do Pará, Marcus Vinícius Franco, participou 
de solene de posse dos 35 novos(as) defensores(as) públi-
cos(as). A cerimônia ocorreu no Teatro Maria Sylvia Nunes, 
em Belém. 

Em agosto, a ANADEP participou do I Encontro da Defensoria Pública da Paraíba. O presidente da Associação Paraibana 
de Defensores Públicos (APDP), Fábio Liberalino, também esteve presente.

Em setembro, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, participou 
do seminário “Eleições e Democracia: O Papel das Instituições”, 
realizado pela ADEPAR, em Curitiba. A presidenta da ANADEP par-
ticipou do evento no painel 4 “Instituições de proteção da demo-
cracia e confiabilidade do sistema eleitoral”. Também estiveram 
presentes a presidenta da ADEPAR, Jeniffer Beltramin Scheffer; o 
presidente da Associação de Defensores Públicos de Minas Gerais 
(ADEP-MG) e coordenador da Região Sudeste da ANADEP, Fernando 
Campelo Marteleto; entre outras autoridades e convidados. 
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Pernambuco

Piauí

Rio de Janeiro

Em outubro, a ANADEP participou de solenidade de posse de 28 
novas defensoras e defensores públicos. Rivana Ricarte participou 
do primeiro dia do curso de formação dos(as) novos(as) defenso-
res(as) públicos(as). A presidenta da ANADEP realizou visita à sede 
da Associação local. Ao lado do presidente, Edmundo Siqueira, e do 
tesoureiro, Wilton José, Rivana Ricarte dialogou sobre o trabalho 
legislativo.

Em agosto, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte; a vice-presidenta institucional, Rita Lima; e o vice-presidente da As-
sociação Piauiense de Defensoras e Defensores Públicos (APIDEP), Arilson Pereira Malaquias, participaram da 65ª Reunião 
Ordinária do Condege. No período também houve agenda com a governadora do estado, Regina Souza.

Em setembro, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, participou do lançamento regional da Campanha Nacional “Onde 
há Defensoria, há justiça e cidadania”. Em novembro, a ANADEP, representada pela diretora de eventos Andrea Sena e pelo 
coordenador da Região Sudeste Fernando Marteletto, esteve presente na comemoração dos 40 anos da ADPERJ. Houve 
também a inauguração do retrato da presidenta Juliana Lintz referente aos biênios 2016-2017 e 2018-2019.
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Rio Grande do Sul

Coordenação da Região Nordeste

São Paulo

Em outubro, a ANADEP promoveu assembleia geral extraordinária em Gramado. A Associação das Defensoras e dos De-
fensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul (ADPERGS) foi a anfitriã do evento. Durante as atividades em Gramado 
(RS), a diretoria da ANADEP também participou do XXVI Encontro Estadual das Defensoras e Defensores Públicos do 
Estado do Rio Grande do Sul.

Em agosto, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, e a vice-
-presidenta administrativa, Juliana Lintz reuniram-se com o 
defensor público Vinícius Araújo, coordenador da Região Nor-
deste da ANADEP para tratar de assuntos institucionais.

Em agosto, a vice-presidenta administrativa da ANADEP e presi-
denta da ADPERJ, Juliana Lintz, e o presidente da ADEP-MG e coor-
denador da região Sudeste da ANADEP, participaram de solenidade 
de posse da nova diretoria da Associação Paulista das Defensoras 
e Defensores Públicos (biênio 2022-2024). No mesmo mês, as pre-
sidências da ANADEP e da APADEP reuniram-se com os(as) jorna-
lista(as) do Estadão Fausto Macedo e Pepita Martin Ortega; e com 
Bianka Vieira, repórter da coluna Mônica Bergamo, da Folha de São 
Paulo. 
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REGISTRO DOS ANIVERSÁRIOS
No segundo semestre, a ANADEP registrou a passagem do aniversário das Associações Estaduais nas redes sociais.

COMISSÕES
As Comissões temáticas auxiliam a Diretoria da ANADEP na construção de políticas públicas, nas pautas jurídica e legis-
lativa, confeccionando notas técnicas, públicas e participando de audiências públicas. Até o momento, a ANADEP dispõe 
de 13 comissões.
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Reuniões das Comissões Temáticas no segundo semestre

Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa
Agosto

Comissão da Igualdade Étnico-racial
Setembro

Comissão dos Direitos da Mulher
Outubro

Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Dezembro

BENEFÍCIOS PARA ASSOCIADAS E ASSOCIADOS

O MarktClub – tem mais de 700 parcerias que proporcionam descontos especiais às associadas e associados da entidade. 
Semanalmente, as promoções são divulgadas por e-mail e no Instagram da ANADEP. Confira algumas das promoções que 
foram destaque neste 2º semestre:
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No segundo semestre, a parceria com a Juruá Editora foi marcada por ofer-
tas especiais em obras para associadas e associados da ANADEP.

No 2º semestre, o CONSINTER e a Juruá Editora organizaram, de 02 a 04 de novembro, o IX Simpósio Internacional de 
Direito CONSINTER – Universidad Complutense de Madrid. Associado(as) da ANADEP tiveram 10% de desconto na inscrição. 
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Em agosto, o Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do MER-
COSUL (IPPDH) anunciou convocatória dirigida a funcionárias e funcionários 
públicos de Estados Partes e Associados do MERCOSUL para intercâmbio de 
experiências e participação em atividades relacionadas a políticas públicas 
com enfoque de direitos humanos na região, no âmbito do Programa de Visi-
tante Voluntário. 

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

O XV CONADEP foi uma realização da ANADEP, em parceria com a AGDP, de 8 a 11 de novembro, em Goiânia (GO). O tema 
deste ano foi “DEFENSORIA PÚBLICA, FUTURO E DEMOCRACIA: SUPERAÇÃO DE RETROCESSOS E NOVOS DESAFIOS”.

IPPDH

Planos de Saúde

XV CONADEP
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Para facilitar a divulgação da programação foram elaborados diversos cards para as redes sociais com fotos dos pales-
trantes, tema de cada painel, além do dia e horário de cada atividade. Houve também a criação de um perfil no Instagram 
sobre o evento.

Redes sociais e boletins temáticos
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De julho a novembro, as reuniões também se intensificaram. Nesse período, as diretorias da ANADEP e da AGDP reuniram-
-se, diversas vezes, presencialmente e via zoom, para definirem os detalhes do evento. Houve também visitas técnicas 
em Goiânia.

Reuniões e visitas técnicas
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Para realizar o evento, que é o maior congresso da Defensoria Pública da América, a ANADEP e a AGDP contaram com 
diversos apoiadores e patrocinadores, seja por meio de auxílios financeiros, passagens, hospedagens, divulgação e im-
pressão de materiais gráficos.

Patrocinadores e apoiadores

II
DEFESA INSTITUCIONAL
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ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA

II.I  ATUAÇÃO JURÍDICA

A ANADEP conta com um dos principais escritórios de advocacia do país: Marrafon, Robl & Grandinetti Advocacia que 
auxilia a vice-presidência jurídica legislativa e a diretoria jurídica na elaboração de estudos e pareceres jurídicos e no in-
gresso de ações. No segundo de 2022, o escritório auxiliou as Associações Estaduais e do DF que solicitaram interposição 
de novas ações, sendo todo os pleitos votados e aprovados em assembleia geral extraordinária.

Reuniões do 2º semestre

OUTUBRO NOVEMBRO

06
ADI 4346

13
jurídico e ADEP-DF

27
jurídico

03
jurídico e ADEPESC

JULHO AGOSTO SETEMBRO

DEZEMBRO

15
jurídico e AGDP

jurídico e ADEPESC

02
jurídico

01
jurídico

15
jurídico

06
ANADEP e ADEPESC reúnem-se 

para debater ADI 5943
ANADEP e DPE-CE reúnem-se 

para debater RE 887671/CE

REUNIÕES DO PERÍODO 

ADEP-DF

ADPEP

ADEPESC

Agosto

ADEPESC

Na pauta, direitos do
consumidor

AGDP

ADEP-MG

Outubro

Dezembro

Setembro

Dezembro

Outubro
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ANADEP E JUSTIÇA ELEITORAL 
Nesse segundo semestre, a atuação da ANADEP perante a Justiça Eleitoral foi destaque.

Em setembro, a ANADEP iniciou ação de educação em direitos nas redes sociais com foco nas eleições gerais 2022. A ini-
ciativa teve como objetivo dialogar com o público-alvo da Defensoria Pública e mostrar para as pessoas que elas precisam 
estar atentas às propostas dos(as) candidatos(as) aos cargos eletivos.

ANADEP inicia ação de educação em direitos nas redes sociais 
com foco nas eleições

Em agosto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou a lista de entidades aptas a serem observadoras nas eleições gerais 
2022. A ANADEP foi uma das selecionadas ao lado de outras sete instituições. Esta foi a primeira vez que a Justiça Elei-
toral publicou um chamamento para missões nacionais. Para desempenhar este papel em âmbito nacional, a Associação 
Nacional, com apoio das Associações Estaduais e do DF, selecionou o nome de 83 defensoras e defensores públicos de 20 
estados e o DF. Houve atuação no primeiro e segundo turno. 

Missões de Observação Eleitoral (MOEs)
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Em agosto, a ANADEP e representantes das Associações Estaduais e do 
DF reuniram-se com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
ministro Edson Fachin (à época). O encontro foi articulado pela Associa-
ção Nacional. 

Em agosto, a presidenta e a vice-presidenta institucional 
da ANADEP, Rivana Ricarte e Rita Lima, participaram de 
encontro promovido pelo TSE com as entidades com legi-
timidade para atuar na fiscalização do processo eleitoral 
de 2022.

Reunião com presidente do TSE, 
ministro Edson Fachin

Participação em todas as etapas 

Em agosto, a presidenta da ANADEP e a vice-presidenta ad-
ministrativa, Rivana Ricarte e Juliana Lintz, participaram de 
reunião virtual com membros do TSE para tratar das MOEs. 

Em setembro, a vice-presidenta institucional da ANADEP, 
Rita Lima, participou de encontro com o canal Youtube 
Brasil. Com o tema “Como o Youtube apoia as eleições com 
responsabilidade”, o debate abordou as políticas do canal, o 
combate à desinformação, os cuidados para divulgação de 
vídeos eleitorais, entre outros temas.

Em setembro, ANADEP e APADEP participaram de conferên-
cia internacional com foco nas eleições 2022, promovida na 
sede da DPE-SP

Em setembro, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte; a 
presidenta da ADEPRO, Débora Machado; e o presidente da 
ADEPESC, Tiago Queiroz da Costa, acompanharam o encer-
ramento da Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos 
Sistemas que serão utilizados nas Eleições 2022.
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A convite do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
ministro Alexandre de Moraes, a ANADEP participou de visi-
tação à sala de acompanhamento da totalização de votos. 
O grupo de visitantes foi formado pela vice-presidenta da 
ANADEP, Rita Lima, entre outros integrantes de comitivas de 
Missões de Observação Eleitorais (MOEs).

A presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, e a vice-presidenta 
da ANADEP, Rita Lima, durante a apuração do 1º turno. No 
primeiro e segundo turno, a ANADEP acompanhou a apura-
ção das eleições na sede do TSE, ao lado de outras entidades 
congêneres do sistema de justiça.

No primeiro e segundo turno, a presidenta da ANADEP, Ri-
vana Ricarte, participou, na Câmara Legislativa do Distrito 
Federal (CLDF), do Teste de Integridade das Urnas, realizado 
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF). 
Houve teste também na Escola Canadense, em Brasília. 

ANADEP e Associações Estaduais reúnem-se com TSE e 
TREs para destacar participação de defensoras e defensores 
públicos nas MOEs
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NOTAS
ANADEP lançou nota em defesa do sistema eleitoral e do Estado Democrático de Direito. Houve também mensagem ao 
candidato eleito à Presidência da República.

POSSES

TSE
Em agosto, a presidenta e o vice-presidente jurídico-legislativo da ANADEP, Rivana Ricarte e Flávio Wandeck, estiveram 
presentes ao lado da ADEP-MG, ADPEC e do Condege da posse dos novos presidente e vice-presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, respectivamente.
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STJ

STF

Em agosto, a vice-presidenta administrativa da ANADEP e o vice-presidente jurídico-legislativo, Juliana Lintz e Flávio 
Wandeck, participaram da solenidade de posse da nova presidenta do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Maria 
Thereza de Assis Moura. O ministro Og Fernandes passou a ocupar a vice-presidência.

Em setembro, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, 
participou da cerimônia de posse da nova presidenta do 
Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber. Tam-
bém tomou posse como vice-presidente da Corte, o minis-
tro Luís Roberto Barroso.

ADPF 1006 (Mínimo existencial)
Em agosto, a ANADEP ingressou com a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1006, com pedido 
de medida liminar, contra o decreto 11.150/2022 que regulamenta a Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021). No decreto, 
houve a fixação de um valor chamado mínimo existencial, que é a quantia mínima da renda de uma pessoa para pagar 
despesas básicas e que não poderá ser usada para quitar as dívidas. Para divulgar o tema, a ANADEP dialogou com diver-
sos veículos da grande imprensa para ressaltar os principais objetivos da ADPF.

Para tratar o tema, houve reuniões específicas com a participação do escritório de advocacia e da Comissão Temática 
dos Direitos do Consumidor da ANADEP. Entre os encontros estão: Advocacia-Geral da União (AGU) e gabinete do ministro 
André Mendonça.
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STF mantém prerrogativa de requisição das Defensorias 
Públicas do Mato Grosso, Pernambuco e Piauí
Nesse segundo semestre, o Plenário do Supremo Tribunal Federal garantiu a prerrogativa de requisição das Defensorias 
Públicas do Acre, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco e Piauí. O tema estava sendo debatido nas ADIs 6860 (MT), 
ADI 6861 (PI), 6863 (PE), ADIs 6881 (AC) e 6868 (MS) que faziam parte de um rol de Ações protocoladas pelo procurador 
geral da República, Augusto Aras, no ano passado. Com a finalização desse julgamento, o STF encerra a análise de todas 
as Ações protocoladas pela PGR. Ao todo, foram 23 ADIs que trataram sobre o tema: 6864 (PA), 6866 (MG), 6868 (MS), 6869 
(BA), 6874 (AL), 6876 (RO), 6877 (RR), 6878 (SC), 6879 (SP), 6880 (TO), 6881 (AC), ADI 6862 (PR), ADI 6865 (PB), ADI 6867 (ES), ADI 
6870 (DF), ADI 6871 (CE), ADI 6872 (AP), ADI 6873 (AM), ADI 6875 (RN), ADIs 6852 (LC 80), ADIs 6860 (MT), 6861 (PI) e 6863 (PE).

ADIS 6254 (Reforma da Previdência)
No segundo semestre, a ANADEP articulou para que o bloco de Ações referentes à Reforma da Previdência (EC 103/2019) 
fossem julgadas no plenário em sessão presencial. A ANADEP foi a primeira entidade a ingressar na Corte, em novembro 
de 2019, com ação a fim de promover a reanálise judicial dos pontos que compreende serem inconstitucionais. Trata-se 
da ADI 6254. As demais ADIs são de autoria da Associação dos Juízes Federais do Brasil/AJUFE (ADI 6258) e Associação 
Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil/ANFIP (6271). No dia 23 de setembro, o ministro Ricardo Lewa-
ndowski suspendeu, por meio de um pedido de vista, o julgamento das ações.
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#ANADEPnoJurídico

ANADEP e CONDEGE participam de audiência pública que 
debate os direitos da população em situação de rua, no STF

Em outubro, representantes da ANADEP e do 
CONDEGE foram recebidos pela presidenta do Su-
premo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. 
No encontro, as entidades saudaram o mandato 
da presidenta que irá até outubro do próximo ano.

No dia 21/11, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo
Tribunal Federal, abriu audiência pública para debater 
a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamen-
tal (ADPF) 976. Na ocasião, a coordenadora adjunta da 
Comissão dos Direitos de População de Rua da ANADEP 
Fernanda Balera representou a ANADEP. Já o defensor 
público Antonio Vitor Barbosa representou a Defensoria 
Pública do Estado do Paraná e o Conselho Nacional das 
Defensoras e dos Defensores Públicos-Gerais (Condege). 
A ADI debate o reconhecimento, a reparação e a erradi-
cação da violação de direitos das pessoas em situação 
de rua.

ANADEP participa de debate promovido pelo CNJ sobre 
equidade de gênero no sistema de justiça

ADI 5943: Em respeito à autonomia, STF mantém plano de 
cargos da DPE-SC

Diplomação

Em novembro, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizou o primeiro dia 
de debates do encontro “Mulheres na Justiça: Novos Rumos da Resolução 
CNJ 255”. O evento marca o lançamento da campanha 21 Dias de Ativismo 
pela Equidade e Fim da Violência contra Mulheres e Meninas e tem como 
objetivo apresentar pesquisas sobre a ausência de paridade na participação 
feminina no sistema de justiça. A vice-presidenta institucional da ANADEP, 
Rita Lima, participou dos debates.

Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional a ADI 5943, proposta pelo Governo de Santa 
Catarina, que contestava dispositivos da Lei Complementar estadual 717/2018. De iniciativa da Defensoria Pública, a lei 
institui o plano de cargos e vencimentos da instituição. O julgamento da matéria ocorreu no plenário virtual da Corte e se 
encerrou na sexta-feira (16). Em seu voto, o relator da ADI, ministro Gilmar Mendes citou a autonomia funcional e adminis-
trativa conferida às Defensorias Públicas, a partir da EC 80/2014. Todos(as) os(as) ministros(as) da Corte acompanharam 
o entendimento do relator.

No dia 12 de dezembro, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, participou da ceri-
mônia de diplomação do presidente e vice-presidente da República Luiz Inácio Lula 
da Silva e Geraldo Alckmin, respectivamente, eleitos no dia 30 de outubro, em se-
gundo turno. Os documentos que os habilitam a tomar posse nos cargos no dia 1º de 
janeiro foram entregues pelo presidente do presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), ministro Alexandre de Moraes.
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PARTICIPAÇÃO DA ANADEP NO LEGISLATIVO
EM NÚMEROS NO 2º SEMESTRE

II.II  ATUAÇÃO LEGISLATIVA

3
Participações em audiências públicas

7
Notas Técnicas

4
Notas Públicas

+ de 20
reuniões com parlamentares e 

reuniões com assessoria parlamentar

ASSESSORIA PARLAMENTAR ESPECIALIZADA
A diretoria da ANADEP conta com a Queiroz Assessoria Parlamentar e Sindical, que presta serviços à Associação, promo-
vendo análises, pesquisas, estratégias e cenários relacionados às conjunturas política, econômica, social, regulatória e 
institucional do Brasil.
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CONGRESSO NACIONAL
No 2º semestre, o funcionamento do Congresso Nacional foi marcado pelo esforço concentrado dos parlamentares. Por 
causa do período eleitoral, deputados(as) e senadores(as) permaneceram em suas bases, o que diminuiu a análise de 
matérias nas Casas Legislativas. Confira o resumo das atuações:

Coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral

Ao lado da Coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral, ANADEP 
entrega Carta ao presidente do Senado e do Congresso

Em julho, a presidenta e a vice-presidenta institucional da ANADEP, Rivana Ricarte e Rita Lima, participaram de ato rea-
lizado no Senado pela Coalização em Defesa do Sistema Eleitoral. Durante o ato, a vice-presidenta Rita Lima trouxe uma 
análise sobre o posicionamento da ANADEP em relação à justiça eleitoral, e levantou preocupações em relação às agres-
sões e violações por motivações políticas. 

Em agosto, a Coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral entregou ao presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), carta pela defesa do sistema eleitoral brasileiro. A presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, participou do ato de 
entrega do documento, que reuniu assinaturas de 58 instituições, entre entidades de classe, movimentos sindicais, juris-
tas e bancários.
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ANADEP e entidades do funcionalismo público reúnem-se com 
os senadores Rodrigo Pacheco e Alexandre Silveira

PEC 63 (ATS)

Em setembro, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, ao lado de dirigentes de entidades representativas do funcionalis-
mo público, participou de reunião no Palácio do Planalto. O grupo foi recebido pelo presidente da República em exercício, 
o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e pelo senador Alexandre Silveira (PSD-MG). Em pauta, projetos de interesse do 
funcionalismo público.

O relator da PEC 63/2013 (ATS), senador Eduardo Gomes (PL-TO) incluiu os(as) membros(as) da Defensoria Pública no texto 
a ser apreciado no Plenário do Senado. 
 
A inclusão decorre da emenda nº 3, proposta pela senadora Soraya Thronicke (União-MS), que estendia a vantagem à 
categoria. A emenda foi articulada pela ANADEP e que contou com o apoio de 48 senadores(as). 

Representantes da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), Associações Estaduais e do DF, 
Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (ANADEF), Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públi-
cos-Gerais (Condege) e da Defensoria Pública da União (DPU) se mobilizaram na Casa para dialogar com o maior número 
possível de parlamentares. Na ocasião, as defensoras públicas e os defensores públicos apresentaram nota técnica sobre 
o tema.
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Acir Gurgacz (PDT-RO)

Lucas Barreto (PSD-AP)

Assessoria Mecias de Jesus 
(REPUBLICANOS-RR)

Marcos Rogério (PDT-RO)

Soraya Thronicke (União Brasil-MS)

Elamno Férrer (PP-PI)

Nilda Gondim (MDB-PB)

Weverton Rocha (PDT-MA) Gabinete do Senador Confúcio 
Moura (MDB-RO)

Partido União Brasil

Eliziane Gama (CIDADANIA-MA)

Randolfle Rodrigues (REDE-AP)

Fortalecer a Defensoria Pública
interessa ao Brasil

A Defensoria Pública deve ter tratamento simétrico com os(as) membros(as)
do Ministério Público e da Magistratura

Senador (a), você conhece a Defensoria Pública?

A Defensoria Pública não se confunde com a
advocacia pública nem privada

Prevista no artigo 134 da Constituição Federal, a Defensoria Pública é responsável pela promoção dos 
direitos humanos e pela assistência e orientação jurídica gratuita a todo(a) cidadão(ã) que está em 
alguma situação de vulnerabilidade. Existem dois campos de atuação: a Defensoria Pública Estadual e 
do Distrito Federal e a Defensoria Pública da União. 

As defensoras e os defensores públicos têm dedicação exclusiva, e são remunerados pelo Estado. Eles não podem 
cobrar pelos serviços prestados ao(à) cidadão(ã), também não recebem honorários. Eles não podem advogar, nem em 
causas próprias. Ao contrário dos(as) advogados(as), defensores(as) têm legitimidade para promover ação civil pública e 
podem, sozinhos, realizar conciliação e mediação, solucionando diversas demandas extrajudiciais de maneira eficiente 
e de baixo custo para o erário.

DEFENSORIA PÚBLICA MINISTÉRIO PÚBLICO MAGISTRATURA

Art. 134. A Defensoria Pública é 
Instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe, como expressão e 

instrumento do regime democrático, 
fundamentalmente, a orientação 
jurídica, a promoção dos direitos 

humanos e a defesa, em todos os graus, 
judicial e extrajudicial, dos direitos 

individuais e coletivos, de forma 
integral e gratuita, aos necessitados, na 
forma do inciso LXXIV do art. 5º desta 

Constituição Federal.

É INSTITUIÇÃO DE ESTADO
E PERMANENTE

POSSUI LEI COMPLEMENTAR PRÓPRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 80,
DE 12 DE JANEIRO DE 1994

REGIDOS PELO ART 93 DA CF

POSSUI AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA

POSSUI INICIATIVA DE LEI

Art. 127. O Ministério Público é 
instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional 
do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais 

indisponíveis.

LEI Nº 8.625, DE 12 DE
FEVEREIRO DE 1993

LEI COMPLEMENTAR Nº 35,
DE 14 DE MARÇO DE 1979

















  

  

  

  

  

  

  

  

  

POSSUI AUTONOMIA ADMINISTRATIVA

POSSUI INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL

POSSUI UNIDADE E INDIVISIBILIDADE

SÃO REMUNERADOR POR SUBSÍDIO

POSSUI REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

NÃO RECEBEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

NÃO PRECISAM ESTAR INSCRITOS NA OAB

EC 80: aplicação do art. 93, I, da CF, à Defensoria Pública
Trouxe a constitucionalização dos princípios institucionais da Defensoria Pública: a unidade, a indivisibilidade e a independência 
funcional;
Trouxe a aplicação de parte do regramento jurídico do Poder Judiciário, no que couber, à Defensoria Pública, principalmente a 
iniciativa de lei. 
Prevê a obrigação do Poder Público de universalizar o acesso à justiça e garantir a existência de defensores(as) públicos(as) em 
todas as unidades jurisdicionais.

A Defensoria Pública também tem que ser estruturada

A Defensoria Pública é a porta de acesso à justiça dos mais vulneráveis

Magistrados(as): 18.091

Promotores(as) e procuradores(as): 12.894

Defensores(as) públicos(as): 7158 

São quase

20 MILHÕES DE ATENDIMENTOS
por ano realizados pela

Defensoria Pública Estadual, 
Distrital e da União

85% da população
É potencial usuária
dos serviços
da Defensoria

#DefensoriaSim

Prezado(a) parlamentar, ao votar projetos na Casa, tome 
conhecimento sobre a Defensoria Pública! A Instituição está
ao lado do povo, por isso é importante que ela receba apoio
em suas causas!

Associação Nacional das Defensoras 
e Defensores Públicos Federais
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ANADEP presente em homenagem ao ministro Fux no 
Congresso Nacional
Em outubro, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte participou de sessão solene do Congresso Nacional dedicada ao mi-
nistro Luiz Fux, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, o Ministro recebeu a medalha Grã-Cruz da Ordem 
do Congresso Nacional. A condecoração foi concedida pelo Parlamento em reconhecimento à sua atuação na presidência 
da Suprema Corte. Com a homenagem, o ministro se junta uma lista de 427 personalidades homenageadas pelo Congresso 
com a comenda.

ANADEP participa de audiência pública na CDHM

ANADEP participa de audiência sobre os direitos das pessoas 
com deficiência nas relações de consumo

Em agosto, a vice-presidenta administrativa da ANADEP, Juliana Lintz, participou de audiência pública sobre “A Defesa da 
Democracia e a Segurança das Eleições Gerais de 2022”. O debate aconteceu no âmbito Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias (CDHM) da Câmara dos Deputados e foi presidida pelo deputado Orlando Silva (PCdoB-SP).

Em agosto, a coordenadora da Comissão dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência da ANADEP, Flávia Albaine, participou de 
audiência pública sobre os direitos das pessoas com deficiên-
cia nas relações de consumo. A audiência pública foi realizada 
no âmbito da Comissão Especial sobre Políticas Públicas para 
a Acessibilidade do Consumidor com Deficiência, do Conselho 
Nacional de Defesa do Consumidor (CNDC), vinculado ao Minis-
tério da Justiça e Segurança Pública.
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ANADEP presente em debate sobre pesquisas sobre a 
população em situação de rua, na Câmara 
Em dezembro, a defensora pública do Rio de Janeiro e membra da Comissão de População em Situação de Rua da ANADEP 
Cristiane Xavier participou de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados 
(CDHM), que teve como objetivo discutir dados obtidos por meio de pesquisas científicas sobre pessoas e famílias em 
situação de rua no Brasil. Tais pesquisas apresentam contribuições importantes para se pensar a Política Nacional de 
População em Situação de Rua no Brasil, possibilitando assim, a adequação dos atuais programas, projetos, serviços e 
benefícios, ofertados pelas diversas políticas sociais da administração pública nas instâncias federais/estaduais, distrital 
e municipais.

SERVIR BRASIL

VISITA INSTITUCIONAL

Em agosto, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, e a 
vice-presidenta administrativa, Juliana Lintz, participa-
ram de reunião de trabalho do Instituto Servir Brasil. Na 
pauta, o panorama legislativo e as eleições gerais 2022. 
Em novembro, a ANADEP também esteve presente. 

Em outubro, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, e o vice-presidente 
jurídico-legislativo, Flávio Wandeck, receberam na sede da entidade, em 
Brasília, o defensor público de Roraima, Stélio Dener. O defensor público 
foi eleito para deputado federal nessas eleições gerais de 2022 com 14.193 
votos. Na reunião, foram abordados temas pertinentes à Defensoria Públi-
ca, às pautas institucionais e sobre o panorama dos projetos de lei que a 
Associação Nacional acompanha no Congresso Nacional.
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MATÉRIAS ACOMPANHADAS NO PERÍODO
Nos últimos meses, a diretoria da ANADEP, com apoio das comissões temáticas, debruçou-se sobre a análise e acompa-
nhamento de algumas matérias em andamento no Congresso Nacional.

PEC 32: reforma administrativa

PENAL: No âmbito do GT do Código Penal houve análise dos seguintes projetos: PL 159/2022 (Código Penal | tipos penais); 
PL 158/2022 (Código Penal | aumento de pena para furtos e roubos); PL 1838/2022 (Código penal |excludente de punibili-
dade); PL 1893/2022 (Código Penal | crimes contra a vida); PL 1742/2022 (Código Penal | para os apenados por crimes de 
violência contra a mulher); e para o PL 6579/2013 (Código Penal | saída temporária). 

PL 4003/2019: dispõe sobre custas judiciais no âmbito do Distrito Federal e dos Territórios;

PL 4438/2021: estabelece medidas protetivas de urgência para idosos e pessoas com deficiência que tenham sofrido 
violência ou que estejam na iminência de sofrê-la e inclui capítulo para atribuições da Defensoria no Estatuto do Idoso.

PL 6.204/2019: dispõe sobre a desjudicialização da execução civil.

PL nº 478/2007: dispõe sobre o Estatuto do Nascituro

ELEIÇÕES E GOVERNO DE TRANSIÇÃO
No período pré-eleitoral, a diretoria da ANADEP se reuniu com representantes dos partidos para apresentar carta com os 
principais pleitos da categoria. Houve reunião com Luciano Bivar, presidente do União Brasil; e com Aloizio Mercadante, 
coordenador da campanha presidencial do PT.
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ANADEP participa de reunião do GT de transição sobre acesso 
à justiça e grupos vulneráveis
Em novembro, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, participou da primeira reunião destinada a debater “acesso à jus-
tiça e grupos vulneráveis”, pasta que é coordenada pela advogada Sheila de Carvalho. A temática integra o GT de justiça e 
segurança pública do governo de transição. Houve também reunião no dia 24 e 29 de novembro com o coordenador-geral 
do GT, Flávio Dino.

Presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, participa das agendas no CCBB com o governo de transição. Durante toda a manhã 
houve reunião do GT de Justiça e Segurança Pública. Na foto, a dirigente ao lado do senador eleito Flávio Dino (PSB-MA) 
e da advogada Sheila de Carvalho.

NOTAS PÚBLICAS
Neste segundo semestre, a ANADEP emitiu quatro notas públicas. Os temas tratados foram: defesa do Estado Democráti-
co de Direito durante o período eleitoral; solidariedade à ministra Cármen Lúcia; repúdio à violência cometida pela Polícia 
Militar durante desocupação em Ceilândia; e defesa da democracia e do sistema eleitoral.
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NOTAS TÉCNICAS
A diretoria, com apoio das comissões, desde janeiro, emitiu sete notas técnicas. Entre os temas abordados estão: PLOA 
2023 (assistência social); PL 159/2022 (tipos penais); PL 158/2022 (aumento de pena para furtos e roubos); PL 155/2022 (Lei 
de Execução Penal); Decreto 11.150/2022 (mínimo existencial); e PL 252/2003 (lei geral dos concursos públicos).

III
RELAÇÕES

INTERINSTITUCIONAIS
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Neste segundo semestre, a diretoria da ANADEP manteve o diálogo com várias en-
tidades parceiras da Associação Nacional para debater pautas convergentes e a 
importância do fortalecimento das instituições. No período houve encontro com: 
Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais (ANADEF), Colégio Nacional 
dos Defensores Públicos-Gerais (Condege), Defensoria Pública da União (DPU), 4º 
Encontro Nacional de Lideranças, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho (ANAMATRA), Colégio Nacional de Ouvidorias das Defensorias Públi-
cas, Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (FONACATE), As-
sociação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), Conselho Nacional 
dos Direitos Humanos (CNDH), Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura 
(CNPCT), Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), Movimento de Combate à 
Corrupção Eleitoral (MCCE) e Coalizão Eleitoral.

CONDEGE
A ANADEP e o CONDEGE deram continuidade ao trabalho conjunto. Neste segundo semestre, a Associação Nacional esteve 
presente nas reuniões do Colegiado contribuindo com os debates.

Julho - SP

Setembro - AC

Agosto - PI

Outubro - RS
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Posse do Colegiado
Em solenidade realizada em julho, no Teatro Sérgio Cardoso, na Capital paulista, Florisvaldo Antonio Fiorentino Júnior 
tomou posse do cargo de Defensor Público-Geral do Estado de São Paulo para o biênio 2022-2024. A cerimônia também 
marcou a sua posse como Presidente do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege). A 
presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, e o presidente da APADEP, Rafael Galati Sábio, acompanharam a solenidade, ao 
lado de diversas autoridades do sistema de justiça paulista.

DPU E ANADEF
Em agosto, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, parti-
cipou da cerimônia de posse de 22 novos(as) defensoras e 
defensores públicos federais. A solenidade aconteceu no 
auditório do Museu Nacional, localizado na Esplanada dos 
Ministérios, em Brasília (DF). Na ocasião, também foram 
empossados os novos integrantes do Conselho Superior 
da Defensoria Pública da União (CSDPU) - biênio de 2023 
a 2025. O presidente da Associação Nacional das Defen-
soras e Defensores Públicos Federais (ANADEF), Eduardo 
Kassunga, e a defensora federal Luciana Dytz também 
estiveram presentes na solenidade. Em novembro, a 
ANADEP também participou da mesa de abertura do IV 
Encontro Nacional de Defensoras e Defensores Públicos 
Federais.
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FONACATE
Na condição de secretária-geral, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, esteve presente em reuniões promovidas 
pelo Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado (FONACATE) neste segundo semestre.  Em novembro, a 
entidade realizou a última assembleia do ano e comemorou 15 anos.

Agosto

Outubro

Novembro Diretoria do Fonacate se reúne para alinhar estratégias 
legislativas

Setembro

DIÁLOGO COM OS(AS) PRESIDENCIÁVEIS(AS)
Em julho, o Fórum iniciou o diálogo com os(as) candidatos(as) à Presidência da República por meio de uma Carta de 
Princípios com o objetivo de registrar compromissos com pautas do funcionalismo e das instituições de Estado. Par-
ticiparam do evento, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte; a vice-presidenta institucional, Rita Lima; e o presidente 
da ADEP-DF, Rodrigo Duzsinski.
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4º ENCONTRO NACIONAL DE LIDERANÇAS, EM BRASÍLIA
Em agosto, a ANADEP e Associações Estaduais participaram do 4º Encontro Nacional de Lideranças, em Brasília. O en-
contro é considerado um dos maiores do país e reúne representantes do empresariado, serviço público, setor financeiro 
e indústrias do País. Estavam presentes no encontro, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte; e os(as) presidentes Ri-
cardo Carvalho de Oliveira (ADEPAP), Luís Gustavo de Gois Vasconcelos (ADEPES), Débora Machado (ADEPRO) e Guilherme 
Vilela (ADPETO).

ANAMATRA

CONAMP

Em setembro, a vice-presidenta administrativa da ANADEP, Juliana Lintz, participou da solenidade de premiação do Prê-
mio Anamatra de Direitos Humanos 2022. Na foto, Juliana Lintz ao lado do presidente da ANAMATRA, Juiz Luiz Antonio 
Colussi.

Em agosto, em visita institucional à Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Público (CONAMP), a diretoria debateu 
pautas legislativas de interesse comum das carreiras. Houve 
também entrega do convite da solenidade de abertura do XV CO-
NADEP.

Em dezembro, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, 
presente na cerimônia de descerramento da foto da juíza 
Noêmia Porto, na galeria de ex-presidentes da ANADEP. 
Na foto, ao lado da homenageada da noite e do atual pre-
sidente da Associação, Luiz Antonio Colussi.
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COLÉGIO NACIONAL DE OUVIDORIAS
DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS

A ANADEP marcou presença em diversas atividades promovidas pelo Colégio Nacional de Ouvidorias das Defensorias 
Públicas. O primeiro evento ocorreu em julho, em João Pessoa e contou com a presença da presidenta da ANADEP, Ri-
vana Ricarte. Em setembro, por meio da Ouvidoria Cidadã da Defensoria Pública do Estado da Bahia, foi promovida a 2ª 
Feira de Arte, Cultura, Justiça e Cidadania. De iniciativa da DPE/BA e da Ouvidoria Cidadã, o evento contou com o apoio 
da ADEP-BA, ANADEP, pelo Terreiro Ilè Asé Iyá Omífáláyò e pela Associação Beneficente Cultural e Religiosa Ilê Axé Oyá. 
Durante o CONADEP, houve também a premiação do Selo Esperança Garcia. 

CNDH
No segundo semestre, defensoras e defensores públicos de diversos estados participaram de reuniões das Comissões 
Temáticas do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH). Os(as) defensores(as) que representam a ANADEP no 
Conselho, são: Alessandra Quines (RS), Andreia Barreto (PA), Ronan Figueiredo (DF), Vivian Almeida (ES), Júnia Carvalho 
(MG) e Antônio Barbosa (PR).  Em novembro, a ANADEP participou do Encontro Nacional do Conselho Nacional dos Di-
reitos Humanos destinado a selecionar as entidades e organizações da sociedade civil que vão compor o Colegiado no 
próximo biênio (2022-2024). 

Em dezembro, a presidenta da ANADEP esteve presente em evento do CNDH alusivo ao Dia Internacional dos Direitos 
Humanos e solenidade de posse do Novo Mandato das Conselheiras e dos Conselheiros do CNDH (biênio 2022-2024).
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MCCE

IDDD

Em agosto, a vice-presidenta administrativa da ANADEP, Ju-
liana Lintz, participou de reunião do Movimento de Comba-
te à Corrupção Eleitoral (MCCE). Na pauta, o grupo debateu 
sobre o combate à desinformação nas eleições deste ano, 
e a também participação do próprio MCCE como entidade 
credenciada para atuar nas Missões de Observação Eleitoral 
(MOEs), entre outros aspectos do atual processo eleitoral.

Em julho, a ANADEP voltou a se reunir com o Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) para falar sobre parcerias 
futuras.

No mesmo mês, o Instituto 
realizou evento online de lan-
çamento do monitoramento 
de enunciados jurídicos so-
bre reconhecimento de pes-
soas e testemunho. A pre-
sidenta da ANADEP, Rivana 
Ricarte, participou.  

CNDI

CNPCT

AMB

Em julho, a ANADEP esteve presente em reu-
nião extraordinária do Conselho Nacional dos 
Direitos da Pessoa Idosa (CNDI). A ANADEP é en-
tidade eleita e foi representada pela defensora 
pública do Ceará e coordenadora da Comissão 
dos Direitos da Pessoa Idosa da Associação Na-
cional, Carolina Gondim. 

O Comitê Nacional de Prevenção e Combate à 
Tortura (CNPCT) promoveu, nos dias 22 e 23 de 
setembro, de forma híbrida, sua 37ª Reunião Or-
dinária. A defensora pública de Goiás Fernanda 
Fernandes representou a ANADEP na ocasião. 

ANADEP e ADEPAR presentes na solenidade de 
posse da nova diretoria da AMB. Nas fotos, ao 
lado da ex-presidenta Renata Gil e Frederico 
Mendes Junior, que comandará a entidade no 
próximo triênio.
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CONIP

COALIZAÇÃO PARA A DEFESA DO SISTEMA 

A ANADEP apoiou a realização da 17ª edição, o Congresso de Inovação do Poder Judiciário (CONIP). O evento teve como 
objetivo contribuir para a conscientização da necessidade da transformação da jornada dos operadores do Poder Ju-
diciário e dos Órgãos de Controle, auxiliando no uso das melhores ferramentas e apresentando estudos de casos e 
tecnologias para maior fluidez nos processos.

No dia 15 de julho, a Coalização para a Defesa do Sistema Eleitoral e a ANADEP se reuniram para definir a atuação no 
âmbito das eleições gerais 2022 e das Missões de Observação Eleitoral.

INNNOVARE E ANADEP INOVA
Em mais um ano, a ANADEP é parceira do Prêmio Innovare. A defensora pública do Rio Grande do Sul, Patrícia Ket-
termann, integra a Comissão Julgadora do Prêmio. A ANADEP faz parte dos parceiros institucionais e é representada 
pela presidenta da Associação, Rivana Ricarte. Essa 19ª edição contou com a inscrição de 549 iniciativas. A solenidade 
ocorreu no dia 7 de dezembro, no Supremo Tribunal Federal.

Na categoria Defensoria Pública, concorreram duas práticas: Câmara de Conciliação em Superendividamento, da DPE-
-PA; e Programa Mãos que Reciclam, da DPE-BA. Com a prática “Mãos que Reciclam”, as defensoras públicas da Bahia 
Kaliany Gonzaga de Santana Ribeiro e Aline Brito Muller venceram esta edição.

Em agosto, a ANADEP também esteve no lançamento do livro “O Judiciário do nosso tempo”, no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF). A obra é um retrato sobre mudanças ocorridas nas últimas duas décadas no sistema judiciário brasileiro, que 
tem o propósito de apresentar ao leitor como funciona a estrutura que compõe o sistema de justiça, sua importância 
e seus desafios.
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ANADEP e ADEPAP com coordenadora
do Prêmio, Raquel Khichfy

Jornalista Heraldo Pereira

Na ocasião, com Maria Tereza Sadek

Comissão Julgadora do Innovare, em outubro (RJ)

Ministro Luís Roberto Barroso

Patrícia Kettermann durante reunião da escolha das 
práticas finalistas

ANADEP INOVA
A ANADEP deu continuidade a quarta edição do projeto ANADEP INOVA para incentivar participação da categoria no 
Prêmio Innovare. Os certificados foram enviados para associadas e associados no início de dezembro.
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IV
COMUNICAÇÃO

INSTITUCIONAL

A assessoria de imprensa propõe e executa as políticas de comunicação, sendo responsável pelas estratégias, as cam-
panhas, os projetos e as atividades voltadas para os diversos públicos da entidade. A ASCOM ANADEP realiza trabalho 
estratégico para divulgar a atuação das defensoras e dos defensores públicos em âmbito nacional.

ANADEP e APADEP reúnem-se com imprensa do Estadão e Folha 
de São Paulo
Em agosto, as presidências da ANADEP e da APADEP reuniram-se com os(as) jornalista(as) do Estadão Fausto Macedo e 
Pepita Martin Ortega. No mesmo dia, a reunião foi com Bianka Vieira, repórter da coluna Mônica Bergamo, da Folha de 
São Paulo.
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ANADEP presente no XVI Congresso Brasileiro dos Assessores 
de Comunicação do Sistema de Justiça, no RJ
Em agosto, a vice-presidenta administrativa da ANADEP, Juliana Lintz, participou da abertura do XVI Congresso Brasi-
leiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça (CONBRASCOM), no Theatro Municipal, Centro do Rio. Pela 
primeira vez, o evento foi organizado por uma Defensoria Pública. Logo após a solenidade de abertura, houve a palestra 
inaugural com a jornalista e escritora Eliane Brum. Ao final do evento, Juliana Lintz presenteou a palestrante com a 
camisa da Campanha Nacional “Onde há Defensoria, há democracia e justiça social”. Ao final do evento, Juliana Lintz 
presenteou a palestrante com a camisa da Campanha Nacional “Onde há Defensoria, há justiça e cidadania”.

CAMPANHA NACIONAL 
Para marcar a nova fase da Campanha Nacional “ONDE HÁ DEFENSORIA, HÁ JUSTIÇA E CIDADANIA”, houve a divulgação 
de uma série de cards nas redes sociais com depoimentos de usuárias e usuários atendidos pela Defensoria Pública.
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INTERATIVIDADE
Neste segundo semestre, a assessoria de comunicação investiu em conteúdos mais dinâmicos para se aproximar do 
público nas redes sociais. Houve uma maior produção de reels e de vídeos. Um exemplo foi a participação na “trend” da 
#FotoRandom que viralizou em agosto.

INSTAGRAM

Posts mais curtidos:

21.283 pessoas alcançadas
672 curtidas
20 comentários
397 compartilhamentos
https://www.instagram.com/p/CixXYjrD1Zb/

POST 1
Vídeo do Jornal Nacional sobre a Defensoria Pública

6450 impressões
542 curtidas
33 comentários
22 compartilhamentos
https://www.instagram.com/p/CjYQ6tbLzXd/

POST 2
Visita institucional do defensor público Stélio Dener, eleito deputado federal
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3966 impressões
579 curtidas
30 comentários
453 compartilhamentos
https://www.instagram.com/p/CkBz8w0PbxB/

POST 4
Nota de solidariedade à ministra Cármen Lúcia

3877 impressões
147 curtidas
0 comentários
114 compartilhamentos
https://www.instagram.com/p/Chu3Iqtu8iH/

POST 5
Ingresso da ADPF contra o valor do mínimo existencial

5290 impressões
240 curtidas
06 comentários
98 compartilhamentos
https://www.instagram.com/p/CkOtYt1DE0m/

POST 3
Reels sobre a atuação das defensoras e defensores públicos para garantir 
a participação da população vulnerável nas eleições 2022

EDUCAÇÃO EM DIREITOS
A assessoria de comunicação, com apoio das comissões temáticas, desenvolveu, no segundo semestre de 2022, peças 
para promover ações de educação em direitos divulgando o trabalho da categoria nas redes sociais. Todo material tem 
um espaço para que cada entidade local insira a sua logomarca.
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REVISTA J&C
As associadas e os associados contam com um espaço especial na revista Justiça & Cidadania. Com a parceria, a As-
sociação Nacional publica artigos (tanto site quanto edição impressa) dos membros da diretoria, comissões especiais 
e associados(as) da entidade.



96 97

HISTÓRIA DE DEFENSORA E DE 
DEFENSOR

CARTÃO DE ANIVERSÁRIO

Em 2022, o foco do quadro “Histórias de Defensora e de Defensor” são 
histórias de conquistas associativas e institucionais. Confira as histórias 
do 2º semestre

No primeiro semestre de 2022, a ASCOM ANADEP deu continuidade à política de envio do cartão de aniversário às asso-
ciadas e associados da entidade. Há também um cartão especial que é enviado aos parlamentares.

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

JANEIRO

VEÍCULO (ESTADO) ASSUNTO FONTE LINK

Migalhas
12 Estados reduziram o número 

de defensores públicos em 
2020

ANADEP
https://migalhas.uol.com.br/quentes/338918/12-estados-
reduziram-o-numero-de-defensores-publicos-em-2020

Revista
Justiça &
Cidadania

“Não tolere, respeite por direito 
a minha fé”

Coordenadora da Comissão 
Étnico-Racial da ANADEP, 

Clarissa Verena

https://www.editorajc.com.br/nao-tolere-respeite-por-
direito-a-minha-fe/

FEVEREIRO

VEÍCULO (ESTADO) ASSUNTO FONTE LINK

Revista
Justiça &
Cidadania

Eliminação de todas as formas 
de discriminação contra a 

mulher

RITA LIMA
VICE-ANADEP

https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=51080

Rádio Baruk
O papel das defensoras e 
defensores públicos e a 

atuação da ANADEP

RIVANA RICARTE
PRESIDENTA
DA ANADEP

https://www.radiobarukfm.com

https://www.editorajc.com.br/nao-tolere-respeite-por-direito-a-minha-fe/
https://www.editorajc.com.br/nao-tolere-respeite-por-direito-a-minha-fe/
https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=51080
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ABRIL

VEÍCULO (ESTADO) ASSUNTO FONTE LINK

Revista
Justiça &
Cidadania

“A defensoria pública e a 
inclusão de pessoas autistas”

Defensora Pública Flávia 
Albaine.

https://www.editorajc.com.br/a-defensoria-publica-
enquanto-agente-eliminador-de-barreiras-para-a-plena-

inclusao-social-de-pessoas-autistas/

Rádio Baruk
O papel das defensoras e 

defensores públicos e a atuação 
da ANADEP

RIVANA RICARTE
PRESIDENTA
DA ANADEP

https://www.radiobarukfm.com

Coluna Múltiplos 
olhares
(IBADPP)

Os caminhos necessários para 
o melhor desenvolvimento 

institucional das Defensorias 
Públicas no Brasil

RICARTE
PRESIDENTA
DA ANADEP

MAIO

VEÍCULO (ESTADO) ASSUNTO FONTE LINK

JUSTIÇA&
CIDADANIA

CAMPANHA NACIONAL 2022 RIVANA RICARTE
https://www.editorajc.com.br/onde-ha-defensoria-ha-

justica-e-cidadania/

CORREIO 
BRAZILIENSE

(ARTIGO)

ANÁLISE: ONDE HÁ DEFENSORIA, 
HÁ JUSTIÇA E CIDADANIA

RIVANA RICARTE
RODRIGO DUZSINSKI

https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2022/05/
amp/5005188-analise-onde-ha-defensoria-ha-justica-e-

cidadania.html

CORREIO
BRAZILIENSE

(DIGITAL E 
IMPRESSO)

CAMPANHA NACIONAL 2022 RELEASE ANADEP
https://www.correiobraziliense.com.br/

brasil/2022/05/5004786-defensores-publicos-farao-mutirao-
de-atendimentos-em-brasilia.html

JORNAL
METRO

CAMPANHA NACIONAL 2022
RELEASE
ANADEP

https://www.metroworldnews.com.br/foco/2022/05/03/
associacao-nacional-das-defensoras-e-defensores-

publicos-lanca-campanha-para-a-valorizacao-da-carreira/

RÁDIO
METRÓPOLES

CAMPANHA NACIONAL 2022 RIVANA RICARTE

RÁDIO
CBN

CAMPANHA NACIONAL 2022 RIVANA RICARTE

TV ASSEMBLEIA
CLDF

CAMPANHA NACIONAL 2022 RELEASE ANADEP https://www.youtube.com/watch?v=YV_ZXk6xbJY

METRÓPOLES CAMPANHA NACIONAL 2022 RELEASE ANADEP
https://www.metropoles.com/brasil/defensores-publicos-

promovem-mutiroes-de-atendimento-pelo-pais

TIME BRASÍLIA CAMPANHA NACIONAL 2022 RELEASE ANADEP
https://timesbrasilia.com.br/destaque/associacoes-de-

defensores-publicos-e-defensoria-publica-do-df-lancam-
campanha-com-mutirao-de-atendimentos-na-capital/

BAND CIDADE CAMPANHA NACIONAL 2022 RELEASE ANADEP https://www.youtube.com/watch?v=KDduG4jyK5w

JORNAL LOCAL
(TV BRASÍLIA)

CAMPANHA NACIONAL 2022 RELEASE ANADEP

POLÍTICA LIVRE
(BAHIA)

CAMPANHA NACIONAL 2022 RELEASE ANADEP
https://politicalivre.com.br/2022/05/papel-da-defensoria-
publica-na-garantia-dos-direitos-sociais-e-destaque-na-

campanha-nacional-da-categoria/#gsc.tab=0

O LIBERAL
(Piauí)

CAMPANHA NACIONAL 2022 RELEASE ANADEP
https://www.oliberal.com/politica/defensores-publicos-
lancam-campanha-onde-ha-defensoria-ha-justica-e-

cidadania-1.531766

R7.com CAMPANHA NACIONAL 2022
RELEASE ANADEP

Rivana Ricarte

https://noticias.r7.com/brasilia/df-record/videos/
mutirao-de-defensores-atende-mais-de-300-pessoas-

gratuitamente-05052022

PIAUÍ HOJE CAMPANHA NACIONAL 2022
RELEASE ANADEP

https://piauihoje.com/noticias/geral/anadep-lanca-
campanha-nacional-quot-onde-ha-defensoria-ha-justica-e-

cidadania-400577.html

https://www.editorajc.com.br/a-defensoria-publica-enquanto-agente-eliminador-de-barreiras-para-a-plena-inclusao-social-de-pessoas-autistas/
https://www.editorajc.com.br/a-defensoria-publica-enquanto-agente-eliminador-de-barreiras-para-a-plena-inclusao-social-de-pessoas-autistas/
https://www.editorajc.com.br/a-defensoria-publica-enquanto-agente-eliminador-de-barreiras-para-a-plena-inclusao-social-de-pessoas-autistas/
https://www.editorajc.com.br/onde-ha-defensoria-ha-justica-e-cidadania/
https://www.editorajc.com.br/onde-ha-defensoria-ha-justica-e-cidadania/
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2022/05/5004786-defensores-publicos-farao-mutirao-de-atendimentos-em-brasilia.html
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2022/05/5004786-defensores-publicos-farao-mutirao-de-atendimentos-em-brasilia.html
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2022/05/5004786-defensores-publicos-farao-mutirao-de-atendimentos-em-brasilia.html
https://www.youtube.com/watch?v=YV_ZXk6xbJY
https://www.metropoles.com/brasil/defensores-publicos-promovem-mutiroes-de-atendimento-pelo-pais
https://www.metropoles.com/brasil/defensores-publicos-promovem-mutiroes-de-atendimento-pelo-pais
https://www.youtube.com/watch?v=KDduG4jyK5w
https://politicalivre.com.br/2022/05/papel-da-defensoria-publica-na-garantia-dos-direitos-sociais-e-destaque-na-campanha-nacional-da-categoria/#gsc.tab=0
https://politicalivre.com.br/2022/05/papel-da-defensoria-publica-na-garantia-dos-direitos-sociais-e-destaque-na-campanha-nacional-da-categoria/#gsc.tab=0
https://politicalivre.com.br/2022/05/papel-da-defensoria-publica-na-garantia-dos-direitos-sociais-e-destaque-na-campanha-nacional-da-categoria/#gsc.tab=0
https://piauihoje.com/noticias/geral/anadep-lanca-campanha-nacional-quot-onde-ha-defensoria-ha-justica-e-cidadania-400577.html
https://piauihoje.com/noticias/geral/anadep-lanca-campanha-nacional-quot-onde-ha-defensoria-ha-justica-e-cidadania-400577.html
https://piauihoje.com/noticias/geral/anadep-lanca-campanha-nacional-quot-onde-ha-defensoria-ha-justica-e-cidadania-400577.html
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G1.COM CAMPANHA NACIONAL 2022 RELEASE ANADEP
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2022/05/05/

defensoria-publica-promove-mutirao-de-atendimento-
nesta-quinta-feira-5-no-df.ghtml

VEJA ONLINE
(Coluna Radar)

CAMPANHA NACIONAL RELEASE ANADEP
https://veja.abril.com.br/coluna/radar/defensores-publicos-

farao-mutiroes-para-atender-a-populacao-no-pais/

TV GLOBO CAMPANHA NACIONAL RELEASE ANADEP
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/bom-dia-df/video/
associacoes-de-defensores-publicos-fazem-mutirao-de-

atendimento-juridico-a-populacao-10547184.ghtml

TV RECORD
(Balanço Geral)

CAMPANHA NACIONAL RELEASE ANADEP
https://noticias.r7.com/brasilia/df-record/videos/

mutirao-de-defensores-atende-mais-de-300-pessoas-
gratuitamente-05052022

RÁDIO JK FM CAMPANHA NACIONAL RITA LIMA

JORNAL DE 
BRASÍLIA

CAMPANHA NACIONAL
RELEASE ANADEP/

LANÇAMENTO
https://jornaldebrasilia.com.br/brasilia/assistencia-juridica-

no-patio-da-camara/

METRÓPOLES
CRIAÇÃO DA ADVOCACIA DATIVA 

NO DF
NOTA DE REPÚDIO

ANADEP / ADEP-DF

https://www.metropoles.com/distrito-federal/ibaneis-envia-
a-camara-projeto-para-criacao-da-advocacia-dativa-no-

df?amp

CORREIO
BRAZILIENSE

CRIAÇÃO DA ADVOCACIA DATIVA 
NO DF

NOTA DE REPÚDIO
ANADEP / ADEP-DF

https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-
df/2022/05/5006756-assinado-projeto-de-lei-que-cria-

advocacia-dativa-no-distrito-federal.html

CORREIO
BRAZILIENSE
(CB.PODER)

“É necessário aumentar o 
número de defensores”, diz 

presidente da Anadep
RIVANA RICARTE

https://www.correiobraziliense.com.br/
brasil/2022/05/5008818-e-necessario-aumentar-o-numero-

de-defensores-diz-presidente-da-anadep.html

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS

Iluminação verde do Congresso DEFENSORIA PÚBLICA
https://www.camara.leg.br/assessoria-de-imprensa/877299-

iluminacao-verde-do-congresso-nesta-quinta-19-
homenageia-o-dia-nacional-da-defensoria-publica/

PORTAL
TV CARIRI

Campanha Nacional – 
Defensoria evidencia papel da 

instituição
CAMPANHA NACIONAL 2022

https://portaltvcariri.com.br/noticia/30361/campanha-
nacional-n-defensoria-evidencia-papel-da-instituicao

O GLOBO
Onde há Defensoria Pública, há 

justiça e cidadania
RIVANA RICARTE

RITA LIMA
https://blogs.oglobo.globo.com/opiniao/post/onde-ha-

defensoria-publica-ha-justica-e-cidadania.html

JORNAL SBT 
BRASIL

Aumenta procura por 
Defensorias Públicas no Brasil

RIVANA RICARTE
RELEASE ANADEP

https://www.youtube.com/watch?v=3olwFOSnem8

AGÊNCIA
SENADO

Congresso homenageia 
defensores públicos na quinta-

feira
DEFENSORIA PÚBLICA

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/05/20/
congresso-homenageia-defensores-publicos-na-quinta-feira

METRÓPOLES
Governo descumprirá trecho da 
Constituição sobre defensores 

públicos
DADOS ANADEP

https://www.metropoles.com/colunas/guilherme-amado/
governo-descumprira-trecho-da-constituicao-sobre-

defensores-publicos

RÁDIO JUSTIÇA
DIA NACIONAL

DA DEFENSORIA PÚBLICA
RITA LIMA

MEIO NORTE
Nota de repúdio: defensores 

públicos são contra fundo para 
advocacia dativa

NOTA PÚBLICA ANADEP E 
APIDEP

https://www.meionorte.com/noticias/nota-de-repudio-
defensores-publicos-sao-contra-fundo-para-advocacia-

dativa-445701

CIDADE
VERDE

Defensores públicos criticam 
criação de fundo para a 

advocacia dativa no Piauí

NOTA PÚBLICA ANADEP E 
APIDEP

https://cidadeverde.com/noticias/368360/defensores-
publicos-criticam-criacao-de-fundo-para-a-advocacia-

dativa-no-piaui

DIÁRIO DE 
PERNAMBUCO

‘É necessário aumentar o 
número de defensores’, diz 

presidente da ANADEP

RIVANA RICARTE
||

CB PODER

https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/
brasil/2022/05/e-necessario-aumentar-o-numero-de-

defensores-diz-presidente-da-anad.html

JORNAL DE 
BRASÍLIA

Monumentos são iluminados 
de verde em homenagem a 

Defensoria Pública
RELEASE ANADEP

https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/brasil/monumentos-
sao-iluminados-de-verde-em-homenagem-a-defensoria-

publica/amp/

METRÓPOLES
Congresso Nacional é iluminado 
de verde pelo Dia da Defensoria 

Pública
RELEASE ANADEP

https://www.metropoles.com/distrito-federal/congresso-
nacional-e-iluminado-de-verde-pelo-dia-da-defensoria-

publica?amp

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2022/05/05/defensoria-publica-promove-mutirao-de-atendimento-nesta-quinta-feira-5-no-df.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2022/05/05/defensoria-publica-promove-mutirao-de-atendimento-nesta-quinta-feira-5-no-df.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2022/05/05/defensoria-publica-promove-mutirao-de-atendimento-nesta-quinta-feira-5-no-df.ghtml
https://veja.abril.com.br/coluna/radar/defensores-publicos-farao-mutiroes-para-atender-a-populacao-no-pais/
https://veja.abril.com.br/coluna/radar/defensores-publicos-farao-mutiroes-para-atender-a-populacao-no-pais/
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/bom-dia-df/video/associacoes-de-defensores-publicos-fazem-mutirao-de-atendimento-juridico-a-populacao-10547184.ghtml
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/bom-dia-df/video/associacoes-de-defensores-publicos-fazem-mutirao-de-atendimento-juridico-a-populacao-10547184.ghtml
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https://noticias.r7.com/brasilia/df-record/videos/mutirao-de-defensores-atende-mais-de-300-pessoas-gratuitamente-05052022
https://noticias.r7.com/brasilia/df-record/videos/mutirao-de-defensores-atende-mais-de-300-pessoas-gratuitamente-05052022
https://noticias.r7.com/brasilia/df-record/videos/mutirao-de-defensores-atende-mais-de-300-pessoas-gratuitamente-05052022
https://jornaldebrasilia.com.br/brasilia/assistencia-juridica-no-patio-da-camara/
https://jornaldebrasilia.com.br/brasilia/assistencia-juridica-no-patio-da-camara/
https://www.metropoles.com/distrito-federal/ibaneis-envia-a-camara-projeto-para-criacao-da-advocacia-dativa-no-df?amp
https://www.metropoles.com/distrito-federal/ibaneis-envia-a-camara-projeto-para-criacao-da-advocacia-dativa-no-df?amp
https://www.metropoles.com/distrito-federal/ibaneis-envia-a-camara-projeto-para-criacao-da-advocacia-dativa-no-df?amp
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2022/05/5006756-assinado-projeto-de-lei-que-cria-advocacia-dativa-no-distrito-federal.html
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2022/05/5006756-assinado-projeto-de-lei-que-cria-advocacia-dativa-no-distrito-federal.html
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2022/05/5006756-assinado-projeto-de-lei-que-cria-advocacia-dativa-no-distrito-federal.html
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2022/05/5008818-e-necessario-aumentar-o-numero-de-defensores-diz-presidente-da-anadep.html
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2022/05/5008818-e-necessario-aumentar-o-numero-de-defensores-diz-presidente-da-anadep.html
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2022/05/5008818-e-necessario-aumentar-o-numero-de-defensores-diz-presidente-da-anadep.html
https://www.camara.leg.br/assessoria-de-imprensa/877299-iluminacao-verde-do-congresso-nesta-quinta-19-homenageia-o-dia-nacional-da-defensoria-publica/
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https://www.camara.leg.br/assessoria-de-imprensa/877299-iluminacao-verde-do-congresso-nesta-quinta-19-homenageia-o-dia-nacional-da-defensoria-publica/
https://portaltvcariri.com.br/noticia/30361/campanha-nacional-n-defensoria-evidencia-papel-da-instituicao
https://portaltvcariri.com.br/noticia/30361/campanha-nacional-n-defensoria-evidencia-papel-da-instituicao
https://blogs.oglobo.globo.com/opiniao/post/onde-ha-defensoria-publica-ha-justica-e-cidadania.html
https://blogs.oglobo.globo.com/opiniao/post/onde-ha-defensoria-publica-ha-justica-e-cidadania.html
https://www.youtube.com/watch?v=3olwFOSnem8
https://www.metropoles.com/colunas/guilherme-amado/governo-descumprira-trecho-da-constituicao-sobre-defensores-publicos
https://www.metropoles.com/colunas/guilherme-amado/governo-descumprira-trecho-da-constituicao-sobre-defensores-publicos
https://www.metropoles.com/colunas/guilherme-amado/governo-descumprira-trecho-da-constituicao-sobre-defensores-publicos
https://www.meionorte.com/noticias/nota-de-repudio-defensores-publicos-sao-contra-fundo-para-advocacia-dativa-445701
https://www.meionorte.com/noticias/nota-de-repudio-defensores-publicos-sao-contra-fundo-para-advocacia-dativa-445701
https://www.meionorte.com/noticias/nota-de-repudio-defensores-publicos-sao-contra-fundo-para-advocacia-dativa-445701
https://cidadeverde.com/noticias/368360/defensores-publicos-criticam-criacao-de-fundo-para-a-advocacia-dativa-no-piaui
https://cidadeverde.com/noticias/368360/defensores-publicos-criticam-criacao-de-fundo-para-a-advocacia-dativa-no-piaui
https://cidadeverde.com/noticias/368360/defensores-publicos-criticam-criacao-de-fundo-para-a-advocacia-dativa-no-piaui
https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/brasil/monumentos-sao-iluminados-de-verde-em-homenagem-a-defensoria-publica/amp/
https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/brasil/monumentos-sao-iluminados-de-verde-em-homenagem-a-defensoria-publica/amp/
https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/brasil/monumentos-sao-iluminados-de-verde-em-homenagem-a-defensoria-publica/amp/
https://www.metropoles.com/distrito-federal/congresso-nacional-e-iluminado-de-verde-pelo-dia-da-defensoria-publica?amp
https://www.metropoles.com/distrito-federal/congresso-nacional-e-iluminado-de-verde-pelo-dia-da-defensoria-publica?amp
https://www.metropoles.com/distrito-federal/congresso-nacional-e-iluminado-de-verde-pelo-dia-da-defensoria-publica?amp
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DIÁRIO DO AMAPÁ
Campanha “Onde há Defensoria, 

há Justiça e Cidadania” fala 
sobre importância da DPE

CAMPANHA NACIONAL 2021
https://www.diariodoamapa.com.br/cadernos/cidades/

campanha-onde-ha-defensoria-ha-justica-e-cidadania-fala-
sobre-importancia-da-dpe/

METRÓPOLES
Projeto coloca em campos 

opostos defensores e 
advogados no DF. Entenda

Advocacia dativa no DF
https://www.metropoles.com/distrito-federal/projeto-

coloca-em-campos-opostos-defensores-e-advogados-no-
df-entenda

G1 DF

GDF quer que advogados 
iniciantes prestem serviço 

semelhante ao da Defensoria 
Pública

Advocacia dativa no DF
Rodrigo Duzisnki

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2022/05/24/
gdf-quer-permitir-que-advogados-iniciantes-prestem-
servico-semelhante-ao-da-defensoria-publica.ghtml

CBN Brasília

Proposta de estabelecer 
advocacia dativa no DF divide 
opiniões. Defensoria Pública 

teme desmonte do órgão

Rodrigo Duzisnki
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/376615/

proposta-de-estabelecer-advocacia-dativa-no-df-div.htm

Metrópoles
Discórdia entre defensores 

e advogados esquenta e OAB 
reage: “Ofensa”

Rivana Ricarte
Advocacia Dativa

https://www.metropoles.com/colunas/grande-angular/
discordia-entre-defensores-e-advogados-esquenta-e-oab-

reage-ofensa

Expresso 61
OAB/DF exige retratação da 
presidente da ANADEP por 

ofensas à Jovem Advocacia

Rivana Ricarte
Advocacia Dativa

https://expresso61.com.br/2022/05/25/oab-df-exige-
retratacao-da-presidente-da-anadep-por-ofensas-a-jovem-

advocacia/

G1 DF

OAB-DF x Defensoria Pública: 
entenda polêmica causada 

por projeto de lei que autoriza 
governo a pagar advogados 

iniciantes para exercerem papel 
de defensores

NOTA DE ESCLARECIMENTO 
DA ANADEP

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2022/05/31/
oab-df-x-defensoria-publica-entenda-polemica-causada-

por-projeto-de-lei-que-autoriza-governo-a-pagar-
advogados-iniciantes-para-exercerem-papel-de-defensores.

ghtml

JUNHO

VEÍCULO (ESTADO) ASSUNTO FONTE LINK

Diário da 
Amazônia

Flávia Albaine vai a Brasília 
pesquisar sobre os direitos 
políticos das pessoas com 

deficiência

Coordenadora da comissão 
dos direitos das pessoas 

com deficiência da ANADEP

https://www.diariodaamazonia.com.br/flavia-albaine-vai-a-
brasilia-pesquisar-sobre-os-direitos-politicos-das-pessoas-

com-deficiencia/

Revista Justiça &
Cidadania

Campanha Nacional 2022 ASCOM ANADEP
https://www.editorajc.com.br/onde-ha-defensoria-ha-

justica-e-cidadania/

Correio 
Braziliense

Associação de defensores 
públicos aponta a 

inconstitucionalidade da 
advocacia dativa

RITA LIMA
VICE-PRESIDENTA 

INSTITUCIONAL 
DA  ANADEP

https://blogs.correiobraziliense.com.br/
eixocapital/2022/06/08/associacao-de-defensores-publicos-

defende-a-inconstitucionalidade-da-advocacia-dativa/

MIGALHAS
Defensoria Pública, sim, sempre. 
Prestigiando o interesse público

Rodrigo Duzsinski
ADEP-DF

https://www.migalhas.com.br/depeso/367280/defensoria-
publica-sim-sempre-prestigiando-o-interesse-publico

JULHO

VEÍCULO (ESTADO) ASSUNTO FONTE LINK

TV JUSTIÇA Justiça  Itinerante 
Débora  Machado

(ADEPRO) 
https://www.youtube.com/watch?v=XQP5C8ZcfLI

CBN AMAZÔNIA 
Defensoria e o enfrentamento à 

violência doméstica
Rita Lima

Vice-presidenta institucional 
https://www.youtube.com/watch?v=oIZQ9KayMi8

RÁDIO JUSTIÇA 38 anos da ANADEP
Rivana Ricarte

Rita Lima
Mariana Py 

https://www.radiojustica.jus.br/radiojustica/
programacao!listarAudioRelacionado.action

CONJUR 
Entidades defendem TSE e urna 

eletrônica após ataques de 
Bolsonaro

RELEASE ANADEP 
https://www.conjur.com.br/2022-jul-19/entidades-
defendem-tse-urna-eletronica-ataques-bolsonaro

CONJUR 
Manifestações de entidades 
jurídicas contra Bolsonaro 

chegam a 53
NOTA  ANADEP

https://www.conjur.com.br/2022-jul-20/manifestacoes-
entidades-juridicas-bolsonaro-chegam-50
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https://expresso61.com.br/2022/05/25/oab-df-exige-retratacao-da-presidente-da-anadep-por-ofensas-a-jovem-advocacia/
https://expresso61.com.br/2022/05/25/oab-df-exige-retratacao-da-presidente-da-anadep-por-ofensas-a-jovem-advocacia/
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2022/05/31/oab-df-x-defensoria-publica-entenda-polemica-causada-por-projeto-de-lei-que-autoriza-governo-a-pagar-advogados-iniciantes-para-exercerem-papel-de-defensores.ghtml
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https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2022/05/31/oab-df-x-defensoria-publica-entenda-polemica-causada-por-projeto-de-lei-que-autoriza-governo-a-pagar-advogados-iniciantes-para-exercerem-papel-de-defensores.ghtml
https://www.diariodaamazonia.com.br/flavia-albaine-vai-a-brasilia-pesquisar-sobre-os-direitos-politicos-das-pessoas-com-deficiencia/
https://www.diariodaamazonia.com.br/flavia-albaine-vai-a-brasilia-pesquisar-sobre-os-direitos-politicos-das-pessoas-com-deficiencia/
https://www.diariodaamazonia.com.br/flavia-albaine-vai-a-brasilia-pesquisar-sobre-os-direitos-politicos-das-pessoas-com-deficiencia/
https://www.editorajc.com.br/onde-ha-defensoria-ha-justica-e-cidadania/
https://www.editorajc.com.br/onde-ha-defensoria-ha-justica-e-cidadania/
https://blogs.correiobraziliense.com.br/eixocapital/2022/06/08/associacao-de-defensores-publicos-defende-a-inconstitucionalidade-da-advocacia-dativa/
https://blogs.correiobraziliense.com.br/eixocapital/2022/06/08/associacao-de-defensores-publicos-defende-a-inconstitucionalidade-da-advocacia-dativa/
https://blogs.correiobraziliense.com.br/eixocapital/2022/06/08/associacao-de-defensores-publicos-defende-a-inconstitucionalidade-da-advocacia-dativa/
https://www.migalhas.com.br/depeso/367280/defensoria-publica-sim-sempre-prestigiando-o-interesse-publico
https://www.migalhas.com.br/depeso/367280/defensoria-publica-sim-sempre-prestigiando-o-interesse-publico
https://www.youtube.com/watch?v=XQP5C8ZcfLI
https://www.youtube.com/watch?v=oIZQ9KayMi8
https://www.radiojustica.jus.br/radiojustica/programacao!listarAudioRelacionado.action
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JUSTIÇA EM FOCO

Comissão dos direitos do 
consumidor da ANADEP critica 
mínimo existencial previsto em 

decreto presidencial

RELEASE ANADEP https://justicaemfoco.com.br/desc-noticia.php?id=143695

REVISTA
BRASÍLIA 

Comissão dos direitos do 
consumidor da ANADEP critica 
mínimo existencial previsto em 

decreto presidencial
RELEASE ANADEP

https://revistabrasilia.com.br/desc-noticia.php?id=1536

AGOSTO

VEÍCULO (ESTADO) ASSUNTO FONTE LINK

REVISTA J&C 
Lei Maria da Penha e seus 16 

anos 
Juliana Lintz 

Vice-presidenta da ANADEP 
https://www.editorajc.com.br/lei-maria-da-penha-e-seus-

16-anos/

JORNAL DA 
JUSTIÇA

TV JUSTIÇA 
Reconhecimento de paternidade 

Juliana Lavgne 
Diretora jurídica da ANADEP 

https://www.youtube.com/watch?v=zDStC9oLFgk

CONJUR
Supremo enfrenta explosão 

de número de casos de baixo 
potencial ofensivo

 Flávio Wandeck 
Vice-presidente jurídico-

legislativo 

https://www.conjur.com.br/2022-ago-14/stf-enfrenta-
explosao-numero-casos-baixo-potencial-ofensivo

TV JUSTIÇA Reconhecimento fotográfico
Flávio Wandeck 

Vice-presidente jurídico-
legislativo 

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

CONJUR 
Entidades defendem TSE e urna 

eletrônica após ataques de 
Bolsonaro

NOTA ANADEP
https://www.conjur.com.br/2022-jul-19/entidades-
defendem-tse-urna-eletronica-ataques-bolsonaro

RÁDIO NACIONAL
(EBC)

Justiça online esbarra na falta 
de acesso à internet rápida no 

Brasil

Giovana Burgos
Diretora de comunicação da 
ANADEP e defensora pública 

do RN 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/
justica/audio/2022-08/justica-online-esbarra-na-falta-de-

acesso-internet-rapida-no-brasil

ISTO É
(ONLINE)

Grupo de 83 defensores 
públicos vai reforçar 

fiscalização das eleições
RELEASE ANADEP

https://www.istoedinheiro.com.br/grupo-de-83-defensores-
publicos-vai-reforcar-fiscalizacao-das-eleicoes/

O SUL
Grupo de 83 defensores 

públicos vai reforçar 
fiscalização das eleições

RELEASE ANADEP
https://www.osul.com.br/grupo-de-83-defensores-publicos-

vai-reforcar-fiscalizacao-das-eleicoes/

Blog do Fausto
(ESTADÃO) 

Grupo de 83 defensores 
públicos vai reforçar 

fiscalização das eleições
RELEASE ANADEP

https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/
grupo-de-83-defensores-publicos-vai-reforcar-

fiscalizacao-das-eleicoes/

ZERO HORA (RS)
Grupo de 83 defensores 

públicos vai reforçar 
fiscalização das eleições

RELEASE ANADEP

MIGALHAS MÍNIMO EXISTENCIAL RELEASE ANADEP
https://www.migalhas.com.br/quentes/372334/para-

mpcon-r-303-fixado-como-minimo-existencial-e-
insuficiente

CORREIO 
BRAZILIENSE

Defensores pedem ao STF 
suspensão de valor mínimo 

existencial de R$ 303
RELEASE ANADEP

https://www.correiobraziliense.com.br/
economia/2022/08/5032335-defensores-pedem-ao-stf-
suspensao-de-valor-minimo-existencial-de-rs-303.html

GAZETA DO POVO
Defensores públicos acionam 

STF contra decreto sobre Lei do 
Superendividamento

RELEASE ANADEP
https://www.gazetadopovo.com.br/economia/breves/

defensores-publicos-acionam-stf-contra-decreto-sobre-lei-
do-superendividamento/

JOTA

https://www.jota.info/stf/do-
supremo/associacoes-vao-ao-
stf-contra-minimo-existencial-
em-r-303-mensais-26082022

RELEASE ANADEP
https://www.jota.info/stf/do-supremo/associacoes-vao-ao-
stf-contra-minimo-existencial-em-r-303-mensais-26082022

CONJUR 
Associações contestam valor do 
mínimo existencial previsto em 

decreto
RELEASE
ANADEP

https://www.conjur.com.br/2022-ago-28/associacoes-
contestam-valor-minimo-existencial-previsto-decreto

https://justicaemfoco.com.br/desc-noticia.php?id=143695
https://revistabrasilia.com.br/desc-noticia.php?id=1536
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https://www.conjur.com.br/2022-ago-14/stf-enfrenta-explosao-numero-casos-baixo-potencial-ofensivo
https://www.youtube.com/watch?v=HaRuLBAtrKY
https://www.conjur.com.br/2022-jul-19/entidades-defendem-tse-urna-eletronica-ataques-bolsonaro
https://www.conjur.com.br/2022-jul-19/entidades-defendem-tse-urna-eletronica-ataques-bolsonaro
https://www.istoedinheiro.com.br/grupo-de-83-defensores-publicos-vai-reforcar-fiscalizacao-das-eleicoes/
https://www.istoedinheiro.com.br/grupo-de-83-defensores-publicos-vai-reforcar-fiscalizacao-das-eleicoes/
https://www.osul.com.br/grupo-de-83-defensores-publicos-vai-reforcar-fiscalizacao-das-eleicoes/
https://www.osul.com.br/grupo-de-83-defensores-publicos-vai-reforcar-fiscalizacao-das-eleicoes/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/grupo-de-83-defensores-publicos-vai-reforcar-fiscalizacao-das-eleicoes/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/grupo-de-83-defensores-publicos-vai-reforcar-fiscalizacao-das-eleicoes/
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/grupo-de-83-defensores-publicos-vai-reforcar-fiscalizacao-das-eleicoes/
https://www.migalhas.com.br/quentes/372334/para-mpcon-r-303-fixado-como-minimo-existencial-e-insuficiente
https://www.migalhas.com.br/quentes/372334/para-mpcon-r-303-fixado-como-minimo-existencial-e-insuficiente
https://www.migalhas.com.br/quentes/372334/para-mpcon-r-303-fixado-como-minimo-existencial-e-insuficiente
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2022/08/5032335-defensores-pedem-ao-stf-suspensao-de-valor-minimo-existencial-de-rs-303.html
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2022/08/5032335-defensores-pedem-ao-stf-suspensao-de-valor-minimo-existencial-de-rs-303.html
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2022/08/5032335-defensores-pedem-ao-stf-suspensao-de-valor-minimo-existencial-de-rs-303.html
https://www.gazetadopovo.com.br/economia/breves/defensores-publicos-acionam-stf-contra-decreto-sobre-lei-do-superendividamento/
https://www.gazetadopovo.com.br/economia/breves/defensores-publicos-acionam-stf-contra-decreto-sobre-lei-do-superendividamento/
https://www.gazetadopovo.com.br/economia/breves/defensores-publicos-acionam-stf-contra-decreto-sobre-lei-do-superendividamento/
https://www.jota.info/stf/do-supremo/associacoes-vao-ao-stf-contra-minimo-existencial-em-r-303-mensais-26082022
https://www.jota.info/stf/do-supremo/associacoes-vao-ao-stf-contra-minimo-existencial-em-r-303-mensais-26082022
https://www.conjur.com.br/2022-ago-28/associacoes-contestam-valor-minimo-existencial-previsto-decreto
https://www.conjur.com.br/2022-ago-28/associacoes-contestam-valor-minimo-existencial-previsto-decreto
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SETEMBRO 

VEÍCULO (ESTADO) ASSUNTO FONTE LINK

REVISTA J&C  
“Defensoria Pública e o acesso 

à Justiça Eleitoral”

Defensor público de Minas 
Gerais Marcos Lourenço 
Capanema de Almeida

https://www.editorajc.com.br/a-defensoria-publica-e-o-
acesso-a-justica-eleitoral/

TV MIRANTE Campanha Nacional 2022

ADPEMA concede entrevista 
para TV MIRANTE sobre 
solenidade de posse e 
apresenta Campanha 

ANADEP

https://www.youtube.com/watch?v=-r1QhNa99P8

VALOR 
ECONOÔMICO 

Mendonça levará ao plenário 
do STF análise sobre mínimo 

existencial
RELEASE ANADEP

https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/09/06/
mendonca-levara-ao-plenario-do-stf-analise-sobre-

minimo-existencial-de-r-303-para-superendividados.ghtml

TV CULTURA 
BRASÍLIA 

MOEs Rivana Ricarte https://www.youtube.com/watch?v=qvRPSojONpc

TER-SE
Presidente do TRE-SE reúne-

se com o defensor público 
representante da Anadep

ANADEP
https://www.tre-se.jus.br/comunicacao/noticias/2022/

Setembro/presidente-do-tre-se-reune-se-com-o-defensor-
publico-representante-da-anadep

Callil Notícias 
Defensores baianos confirmam 

participação na Missão 
Observação Eleitoral

ANADEP
https://www.calilanoticias.com/2022/09/defensores-

baianos-confirmam-participacao-na-missao-observacao-
eleitoral

EBC
Defensoria desenvolve ações 
com moradores do Complexo 

da Maré

campanha nacional 
promovida pela Associação 
Nacional das Defensoras e 

Defensores Públicos.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/
direitos-humanos/audio/2022-09/defensoria-desenvolve-

acoes-com-moradores-do-complexo-da-mare

O Fluminense
DPRJ realiza atendimento no 

Complexo da Maré neste sábado
Campanha Nacional ANADEP

https://www.ofluminense.com.br/cidades/rio-de-
janeiro/2022/09/1256653-dprj-realiza-atendimento-no-

complexo-da-mare-neste-sabado.html

SITE ABJD
Transparência: ABJD visita Sala 
de Totalização de votos do TSE

Rita Lima https://www.abjd.org.br/noticia/4454

SITE TSE
Moraes abre ‘sala secreta’ do 
TSE a militares: ‘Nem secreta, 

nem escura’
Rita Lima

https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2022/09/28/tse-
abre-sala-secreta-para-ministro-da-defesa-partidos-e-

observadores.htm

MIGALHAS
TSE apresenta sala de apuração 

a instituições: “não há sala 
secreta”

RITA LIMA
https://www.migalhas.com.br/quentes/374328/tse-

apresenta-sala-de-apuracao-a-instituicoes--nao-ha-sala-
secreta

Publica.org
Representantes dos servidores 

públicos são recebidos no 
Planalto

Rivana Ricarte
https://publica.org.br/2022/09/20/a-publica-e-demais-

entidades-sao-recebidas-no-palacio-do-planalto/

Carta Capital MOEs MOEs
https://www.cartacapital.com.br/politica/entidades-pedem-
ao-tse-esclarecimento-sobre-projeto-que-inclui-biometria-

nos-testes-das-urnas/

PORTAL IG
STF inicia julgamento de 

ações para barrar reforma da 
Previdência

ADI ANADEP
https://economia.ig.com.br/2022-09-16/stf-inicia-

julgamento-de-acoes-para-barrar-reforma-da-previdencia.
html

OUTUBRO

VEÍCULO (ESTADO) ASSUNTO FONTE LINK

Revista J&C 
O decreto presidencial nº 

11.150/2022 e seus efeitos sociais
Antonio Carlos Cintra

https://www.editorajc.com.br/o-decreto-presidencial-no-11-
150-2022-e-seus-efeitos-sociais/

JUSTIÇA EM FOCO
ANADEP acompanhará primeiro 

turno das eleições como 
observadora nacional

RELEASE ANADEP https://justicaemfoco.com.br/desc-noticia.php?id=144283

TRIBUNA DO 
NORTE

Associação dos Defensores 
Públicos acompanhará as 

Eleições no Estado
RELEASE ANADEP E ADPERN

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/associaa-a-o-
dos-defensores-paoblicos-acompanhara-as-eleia-a-es-no-

estado/548536

https://www.editorajc.com.br/a-defensoria-publica-e-o-acesso-a-justica-eleitoral/
https://www.editorajc.com.br/a-defensoria-publica-e-o-acesso-a-justica-eleitoral/
https://www.youtube.com/watch?v=-r1QhNa99P8
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/09/06/mendonca-levara-ao-plenario-do-stf-analise-sobre-minimo-existencial-de-r-303-para-superendividados.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/09/06/mendonca-levara-ao-plenario-do-stf-analise-sobre-minimo-existencial-de-r-303-para-superendividados.ghtml
https://valor.globo.com/politica/noticia/2022/09/06/mendonca-levara-ao-plenario-do-stf-analise-sobre-minimo-existencial-de-r-303-para-superendividados.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=qvRPSojONpc
https://www.tre-se.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Setembro/presidente-do-tre-se-reune-se-com-o-defensor-publico-representante-da-anadep
https://www.tre-se.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Setembro/presidente-do-tre-se-reune-se-com-o-defensor-publico-representante-da-anadep
https://www.tre-se.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Setembro/presidente-do-tre-se-reune-se-com-o-defensor-publico-representante-da-anadep
https://www.calilanoticias.com/2022/09/defensores-baianos-confirmam-participacao-na-missao-observacao-eleitoral
https://www.calilanoticias.com/2022/09/defensores-baianos-confirmam-participacao-na-missao-observacao-eleitoral
https://www.calilanoticias.com/2022/09/defensores-baianos-confirmam-participacao-na-missao-observacao-eleitoral
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/direitos-humanos/audio/2022-09/defensoria-desenvolve-acoes-com-moradores-do-complexo-da-mare
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/direitos-humanos/audio/2022-09/defensoria-desenvolve-acoes-com-moradores-do-complexo-da-mare
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/direitos-humanos/audio/2022-09/defensoria-desenvolve-acoes-com-moradores-do-complexo-da-mare
https://www.ofluminense.com.br/cidades/rio-de-janeiro/2022/09/1256653-dprj-realiza-atendimento-no-complexo-da-mare-neste-sabado.html
https://www.ofluminense.com.br/cidades/rio-de-janeiro/2022/09/1256653-dprj-realiza-atendimento-no-complexo-da-mare-neste-sabado.html
https://www.ofluminense.com.br/cidades/rio-de-janeiro/2022/09/1256653-dprj-realiza-atendimento-no-complexo-da-mare-neste-sabado.html
https://www.abjd.org.br/noticia/4454
https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2022/09/28/tse-abre-sala-secreta-para-ministro-da-defesa-partidos-e-observadores.htm
https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2022/09/28/tse-abre-sala-secreta-para-ministro-da-defesa-partidos-e-observadores.htm
https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2022/09/28/tse-abre-sala-secreta-para-ministro-da-defesa-partidos-e-observadores.htm
https://www.migalhas.com.br/quentes/374328/tse-apresenta-sala-de-apuracao-a-instituicoes--nao-ha-sala-secreta
https://www.migalhas.com.br/quentes/374328/tse-apresenta-sala-de-apuracao-a-instituicoes--nao-ha-sala-secreta
https://www.migalhas.com.br/quentes/374328/tse-apresenta-sala-de-apuracao-a-instituicoes--nao-ha-sala-secreta
https://publica.org.br/2022/09/20/a-publica-e-demais-entidades-sao-recebidas-no-palacio-do-planalto/
https://publica.org.br/2022/09/20/a-publica-e-demais-entidades-sao-recebidas-no-palacio-do-planalto/
https://www.cartacapital.com.br/politica/entidades-pedem-ao-tse-esclarecimento-sobre-projeto-que-inclui-biometria-nos-testes-das-urnas/
https://www.cartacapital.com.br/politica/entidades-pedem-ao-tse-esclarecimento-sobre-projeto-que-inclui-biometria-nos-testes-das-urnas/
https://www.cartacapital.com.br/politica/entidades-pedem-ao-tse-esclarecimento-sobre-projeto-que-inclui-biometria-nos-testes-das-urnas/
https://economia.ig.com.br/2022-09-16/stf-inicia-julgamento-de-acoes-para-barrar-reforma-da-previdencia.html
https://economia.ig.com.br/2022-09-16/stf-inicia-julgamento-de-acoes-para-barrar-reforma-da-previdencia.html
https://economia.ig.com.br/2022-09-16/stf-inicia-julgamento-de-acoes-para-barrar-reforma-da-previdencia.html
https://www.editorajc.com.br/o-decreto-presidencial-no-11-150-2022-e-seus-efeitos-sociais/
https://www.editorajc.com.br/o-decreto-presidencial-no-11-150-2022-e-seus-efeitos-sociais/
https://justicaemfoco.com.br/desc-noticia.php?id=144283
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/associaa-a-o-dos-defensores-paoblicos-acompanhara-as-eleia-a-es-no-estado/548536
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/associaa-a-o-dos-defensores-paoblicos-acompanhara-as-eleia-a-es-no-estado/548536
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/associaa-a-o-dos-defensores-paoblicos-acompanhara-as-eleia-a-es-no-estado/548536
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TRIBUNA DA BAHIA
Defensores serão observadores 

do TSE
RELEASE ANADEP E ADEP-BA

https://www.trbn.com.br/materia/I68753/defensores-
serao-observadores-do-tse

REPÓRTER HOJE
Defensores vão acompanhar o 

primeiro turno das eleições 2022 
como observadores do TSE

RELEASE ANADEP E APADEP

SITE TER-RS
Observadores eleitorais visitam 

o TRE-RS no primeiro turno
DEFENSORES RS

https://www.tre-rs.jus.br/comunicacao/noticias/2022/
Outubro/observadores-eleitorais-visitam-o-tre-rs-no-

primeiro-turno

CONEXÃO 
TOCANTINS

MOEs DEFENSORES TO
https://conexaoto.com.br/2022/10/03/missao-de-

observacao-eleitoral-destaca-transparencia-do-processo-
do-tocantins

MÔNICA BERGAMO 
Defensores elogiam proibição de 

celular no 1º turno ao TSE

NOTA ANADEP
+

RIVANA RICARTE

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/
monicabergamo/2022/10/defensores-afirmam-ao-tse-

que-proibicao-de-celular-na-votacao-ajudou-o-processo-
eleitoral.shtml

BLOG RESENHA 
GERAL 

Defensores afirmam ao TSE que 
proibição de celular na votação 

ajudou o processo eleitoral
RELEASE ANADEP

https://www.blogdaresenhageral.com.br/defensores-
afirmam-ao-tse-que-proibicao-de-celular-na-votacao-

ajudou-o-processo-eleitoral/

Portal Cenário MT

Defensores de Mato Grosso 
atuam nas eleições de 2022 

como observadores eleitorais 
em Nova Olímpia

RELEASE ANADEP
https://www.cenariomt.com.br/cenario-politico/gov-mt/

defensores-de-mato-grosso-atuam-nas-eleicoes-de-2022-
como-observadores-eleitorais-em-nova-olimpia/

Portal Política 
Livre

Defensores afirmam ao TSE que 
proibição de celular na votação 

ajudou o processo eleitoral
RELEASE ANADEP

https://politicalivre.com.br/2022/10/defensores-afirmam-
ao-tse-que-proibicao-de-celular-na-votacao-ajudou-o-

processo-eleitoral/#gsc.tab=0

CORREIO 
BRAZILIENSE 

80 barracos são derrubados 
em Ceilândia e manifestantes 

denunciam violência
NOTA ANADEP E ADEP-DF

https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-
df/2022/10/5042830-80-barracos-sao-derrubados-em-
ceilandia-e-manifestantes-denunciam-violencia.html

NOVEMBRO

VEÍCULO (ESTADO) ASSUNTO FONTE LINK

Jornal Universal
(GO)

Goiânia é sede do maior 
encontro da Defensoria Pública 

RELEASE ANADEP
https://jornaluniversoonline.com.br/goiania-e-sede-do-

maior-encontro-da-defensoria-publica/

Site STJ 
STJ recebe defensores públicos 

do Mercosul

Site TSE

Missões de Observação: maioria 
dos eleitores entrevistados 

pela Anadep confia no sistema 
eleitoral brasileiro

MOEs ANADEP

https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/
Novembro/missoes-de-observacao-maioria-dos-eleitores-
entrevistados-pela-anadep-confia-no-sistema-eleitoral-

brasileiro

PORTAL STF
Pessoas em situação de rua: 
expositores do primeiro dia 

relatam violência e precariedade

Fernanda Balera
ANADEP

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=497765&ori=1

https://www.trbn.com.br/materia/I68753/defensores-serao-observadores-do-tse
https://www.trbn.com.br/materia/I68753/defensores-serao-observadores-do-tse
https://www.tre-rs.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Outubro/observadores-eleitorais-visitam-o-tre-rs-no-primeiro-turno
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https://conexaoto.com.br/2022/10/03/missao-de-observacao-eleitoral-destaca-transparencia-do-processo-do-tocantins
https://conexaoto.com.br/2022/10/03/missao-de-observacao-eleitoral-destaca-transparencia-do-processo-do-tocantins
https://conexaoto.com.br/2022/10/03/missao-de-observacao-eleitoral-destaca-transparencia-do-processo-do-tocantins
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/10/defensores-afirmam-ao-tse-que-proibicao-de-celular-na-votacao-ajudou-o-processo-eleitoral.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/10/defensores-afirmam-ao-tse-que-proibicao-de-celular-na-votacao-ajudou-o-processo-eleitoral.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/10/defensores-afirmam-ao-tse-que-proibicao-de-celular-na-votacao-ajudou-o-processo-eleitoral.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2022/10/defensores-afirmam-ao-tse-que-proibicao-de-celular-na-votacao-ajudou-o-processo-eleitoral.shtml
https://www.blogdaresenhageral.com.br/defensores-afirmam-ao-tse-que-proibicao-de-celular-na-votacao-ajudou-o-processo-eleitoral/
https://www.blogdaresenhageral.com.br/defensores-afirmam-ao-tse-que-proibicao-de-celular-na-votacao-ajudou-o-processo-eleitoral/
https://www.blogdaresenhageral.com.br/defensores-afirmam-ao-tse-que-proibicao-de-celular-na-votacao-ajudou-o-processo-eleitoral/
https://www.cenariomt.com.br/cenario-politico/gov-mt/defensores-de-mato-grosso-atuam-nas-eleicoes-de-2022-como-observadores-eleitorais-em-nova-olimpia/
https://www.cenariomt.com.br/cenario-politico/gov-mt/defensores-de-mato-grosso-atuam-nas-eleicoes-de-2022-como-observadores-eleitorais-em-nova-olimpia/
https://www.cenariomt.com.br/cenario-politico/gov-mt/defensores-de-mato-grosso-atuam-nas-eleicoes-de-2022-como-observadores-eleitorais-em-nova-olimpia/
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2022/10/5042830-80-barracos-sao-derrubados-em-ceilandia-e-manifestantes-denunciam-violencia.html
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2022/10/5042830-80-barracos-sao-derrubados-em-ceilandia-e-manifestantes-denunciam-violencia.html
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2022/10/5042830-80-barracos-sao-derrubados-em-ceilandia-e-manifestantes-denunciam-violencia.html
https://jornaluniversoonline.com.br/goiania-e-sede-do-maior-encontro-da-defensoria-publica/
https://jornaluniversoonline.com.br/goiania-e-sede-do-maior-encontro-da-defensoria-publica/
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Novembro/missoes-de-observacao-maioria-dos-eleitores-entrevistados-pela-anadep-confia-no-sistema-eleitoral-brasileiro
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Novembro/missoes-de-observacao-maioria-dos-eleitores-entrevistados-pela-anadep-confia-no-sistema-eleitoral-brasileiro
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Novembro/missoes-de-observacao-maioria-dos-eleitores-entrevistados-pela-anadep-confia-no-sistema-eleitoral-brasileiro
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Novembro/missoes-de-observacao-maioria-dos-eleitores-entrevistados-pela-anadep-confia-no-sistema-eleitoral-brasileiro
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V
APERFEIÇOAMENTO E

CAPACITAÇÃO

XII JORNADA DE CAPACITAÇÃO COM FOCO NOS 
DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

DIVULGAÇÃO DOS CONTEÚDOS 

Neste segundo semestre, a ANADEP, a ENADEP e a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência organizaram a XII 
jornada de capacitação que teve como tema “A atuação da Defensoria Pública em prol da efetivação dos direitos das 
pessoas com deficiência”. Foram realizadas quatro aulas durante o mês de setembro.

Houve também divulgação sobre os conteúdos da Escola nas redes sociais: 
um sobre os livros do Enadep Recomenda e outro sobre os cursos na área 
restrita. 
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JORNADAS ÁREA RESTRITA
Neste semestre, foram disponibilizadas 10 novas jornadas já realizadas pela Escola através da plataforma ZOOM.

PUC MINAS
A ANADEP e a ENADEP mantiveram o convênio com a Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais. A ANADEP é parceira no 
programa “Parceiros na Educação”, da PUCMINAS. 

No final do 2º semestre, a ANADEP e a ENADEP lançaram o III RELATÓRIO 
NACIONAL DE ATUAÇÕES COLETIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA: um estudo 
empírico do período da pandemia”. A publicação reúne práticas e provoca 
reflexões sobre a atuação da Instituição na seara coletiva para garantir 
espaços de participação social na formulação e na execução das políticas 
públicas.
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VI
APOIO À ATUAÇÃO 

AFIRMATIVA DE GÊNERO 
E RAÇA DENTRO 

DAS DEFENSORIAS E 
ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS

“PRÊMIO INSPIRADORAS 2022”, do UOL Universa
Em setembro, a vice-presidenta da ANADEP e defensora pú-
blica do DF, Rita Lima, participou da cerimônia do “Prêmio 
Inspiradoras 2022”. Realizado pelo UOL, o prêmio é uma ini-
ciativa de Universa e do Instituto Avon. 

Rita Lima foi uma das indicadas ao prêmio na categoria 
“Acesso à justiça”.

Em dezembro, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, re-
cebeu a Medalha Epitácio Pessoa como forma de reconheci-
mento ao seu trabalho na Defensoria Pública do Estado. A ou-
torga da mais alta comenda do Poder Legislativo foi proposta 
pelo deputado Jeová Campos (PT), que presidiu a solenidade, 
contando ainda com participação dos deputados Buba Ger-
mano (PSB) e Branco Mendes (REPUBLICANOS). Também es-
tiveram presentes na solenidade o presidente da Associação 
Paraibana dos Defensores Públicos (APDP), Fábio Liberalino 
da Nóbrega; o defensor público Gerardo Rabêlo, represen-
tando a Defensoria Pública do Estado da Paraíba (DPE-PB); o 
defensor público Wilton José, representando a Associação de 
Defensores Públicos do Estado de Pernambuco (ADEPEPE); 
além de advogados, familiares e amigos da homenageada.
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JULHO DAS PRETAS
Em julho, a Comissão Temática da Igualdade Étnico-Racial da ANADEP lançou ação virtual para marcar os 30 anos do Dia 
Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado no dia 25 de julho. 

PESQUISA “QUILOMBOS E ACESSO À JUSTIÇA:
ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA”

10 ANOS DA LEI DE COTAS

O segundo semestre foi marcado pela divulgação dos seminários regionais do projeto “Quilombos e acesso à justiça: 
atuação da Defensoria Pública”. Houve ainda o envio do questionário da pesquisa aos(às) associados(as).

Em agosto, a Comissão Temática Étnico-Racial lançou ação digital 
para celebrar os dez anos da sanção da Lei de Cotas (Lei 12.711/2012). 
Houve a divulgação de quatro vídeos de defensoras e defensores 
públicos que falaram sobre a importância desta ação afirmativa.
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EBOOK “DEFENSORIA PÚBLICA: REFLEXÕES SOBRE
RACISMO E EQUIDADE ÉTNICO-RACIAL” 

Em setembro, a ANADEP e a ENADEP lançaram o ebook “Defensoria Pública: refle-
xões sobre racismo e equidade étnico-racial”. Ao todo são 12 artigos que provocam 
reflexões sobre a temática da campanha nacional de 2021 “Racismo se Combate em 
todo lugar”.

Em dezembro, o defensor público de Goiás e membro da Comissão 
Temática da Igualdade Étnico-Racial da ANADEP, Salomão Neto, 
participou de programa na TV Justiça para falar sobre o pacto 
pela equidade racial e das políticas do CNJ para que haja mais 
pessoas negras atuando como magistradas no Poder Judiciário. O 
Pacto foi assinado pela ministra Rosa Weber, presidente do STF e 
CNJ, pelo presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho (CSJT), ministro Lelio Bentes. O documento também será 
firmado pela presidente do STJ e do Conselho da Justiça Federal 
(CJF), ministra Maria Thereza de Assis Moura. Posteriormente, to-
dos os tribunais do país farão a adesão.

Em novembro, durante a pré-programação do XV CONADEP, a Comis-
são Temática realizou roda de conversa com a temática “O papel da 
defensora pública e do defensor público na formação de uma políti-
ca institucional antirracista”, com Lucilene Kalunga – Mulher preta, 
quilombola e integrante do Projeto Estamos Juntas: Instituto Mariele 
Franco.

VII
PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO
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No final do segundo semestre, a ANADEP lançou o “Levantamento étnico-racial e interseccional de defensoras e defen-
sores públicos”. A pesquisa é desdobramento da Campanha Nacional 2021 “Racismo se combate em todo lugar: Defen-
soras e Defensores Públicos pela equidade racial” e tem como objetivo levantar dados para fomentar a reflexão sobre o 
tema no âmbito da Defensoria Pública.

VIII
INTERNACIONAL
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Neste segundo semestre, a atuação da ANADEP na seara internacional também foi destaque. O principal objetivo da 
atuação internacional é o acompanhamento dos avanços das Defensorias Públicas de outros países, bem como a par-
ticipação nos debates sobre direitos humanos no âmbito internacional e o trabalho pela efetivação da autonomia das 
Defensorias Públicas e da independência funcional das defensoras e dos defensores. A atuação no Sistema Interame-
ricano de Direitos Humanos também é o foco dos trabalhos.

BOLETIM TEMÁTICO
Em outubro, a diretoria da ANADEP lançou para todas as associadas e associados o VII Boletim Internacional. O material 
abordou toda a atuação da entidade no primeiro semestre de 2022.

No dia 24 de outubro, a Associação Interamericana de Defensorias Públicas (AIDEF) elegeu nova diretoria para o biênio 
2022-2024. O pleito ocorreu durante reunião ordinária do Conselho Diretivo, promovida na Argentina.

A coordenação geral ficará com Juan Carlos Pérez Murillo, da Defensoria Pública da Costa Rica; e a sub-coordenação 
ficará com Carlos Mora Jano, da Defensoria Pública do Chile. A ANADEP assume a posição de vocal.

A presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte; o diretor de relações internacionais da ANADEP, Antonio Maffezoli; a secretária 
da ANADEP, Virgínia Motta; o presidente da ADEP-DF, Rodrigo Duzsinski; e o presidente do CONDEGE, Florisvaldo Fioren-
tino Junior, estavam presentes na reunião. 

A posse da nova diretoria ocorreu no encerramento do IX Congresso da AIDEF.

Reunião do conselho diretivo | Eleição | Posse
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A presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, apresentou a cam-
panha nacional da ANADEP “Onde há Defensoria, há justiça e 
cidadania” durante reunião da ANADEP

Diretoria da AIDEF empossada para o biênio 2022-2024

Membras e membros da AIDEF ao final da reunião do Conse-
lho Diretivo da AIDEF

Reunião do Conselho Diretivo da AIDEF na sede do Ministerio 
Público de la Defensa da Argentina

Da esquerda para a direita: o diretor de relações internacio-
nais da ANADEP, Antonio Maffezoli; a secretária da ANADEP, 
Virgínia Motta; o presidente da ADEP-DF, Rodrigo Duzsinski; 
e a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte. 

Nos dias 25 e 26 de outubro, defensoras e defensores públicos de diversos países estiveram em Buenos Aires, na 
Argentina, para participar do IX Congreso de La Associación Interamericana de Defensorás Públicas, organizado pela 
Associação Interamericana de Defensorias Públicas (AIDEF). O encontro teve como tema “Abordajes de la violencia insti-
tucional desde las Defensorías Públicas”. A presidenta da ANADEP e o diretor de relações internacionais, Rivana Ricarte 
e Antonio Maffezoli, participaram do evento. Houve ainda a presença do presidente do CONDEGE, Florisvaldo Fiorentino, 
da defensora pública de Santa Cataria Fernanda Mambrini e do presidente da ADEP-DF, Rodrigo Duzsinski.

IX Congresso AIDEF
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Em outubro, a AIDEF divulgou o 11º boletim de jurisprudência. Nesta edição, o tema 
foi livre. O material levanta as ações mais importantes em defesa de grupos em si-
tuação de vulnerabilidade e reúne jurisprudências relevantes em matéria de defesa 
pública, direitos humanos e acesso à justiça. A Associação de Defensores Públicos 
do Uruguai (ADEPU) foi a organizadora desta edição.

Boletim de jurisprudência da AIDEF

DEFENSORES(AS) PÚBLICOS(AS)
INTERAMERICANOS – DPIS 

Em outubro, durante reunião do Conselho Diretivo da AIDEF, ocorreu a escolha dos(as) novos(as) defensores(as) pú-
blicos(as) interamericanos(as) para o triênio 2022-2025. Do Brasil, foi escolhido o defensor público de São Paulo Davi 
Quintanilha, indicado pela ANADEP. Além dele, a defensora pública do Rio de Janeiro, Renata Tavares, indicada pelo 
CONDEGE, foi reconduzida. Ela ocupa o cargo de DPI há pouco mais de um ano.

ABERTURA DO 150º PERÍODO ORDINÁRIO
DE SESSÕES DA CORTE IDH

Em agosto, a ANADEP participou da cerimônia de abertura do 150º Período Ordinário de Sessões da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos. A solenidade aconteceu no Palácio do Itamaraty, em Brasília.  Esta é a terceira vez que o Período 
de Sessões Ordinárias da CIDH vem ao Brasil, as outras duas foram em 2006 e 2013.  

Estiveram presentes a presidenta da ANADEP 
e a vice-presidenta administrativa, Rivana 
Ricarte e Juliana Lintz; a diretora 1º tesourei-
ra da Associação e defensora do RS, Mariana 
Py Muniz; e as defensoras públicas, Caroline 
Tassara (RJ), Liana Lisboa (CE), Isadora Bran-
dão (SP), Isabel Penido (DPU), Mariana Lima 
(MG), Andréa Vaz Perdigão (RJ) e Renata Ta-
vares (DPI
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BLODEPM
Em novembro, na condição de coordenadora geral, a ANADEP sediou, 
em Brasília, a assembleia geral e a sessão ordinária anual do Bloco. O 
encontro foi coordenador pela presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte; 
e o diretor de relações internacionais da ANADEP e o revisor de con-
tas do BLODEPM, Antonio Maffezoli. Na programação também houve 
visitas ao Superior Tribunal de Justiça e Congresso Nacional.

Em novembro, o BLODEPM divulgou a 17ª edição de seu boletim de jurispru-
dência. Esta edição foi organizada pela Defensoria Pública do Paraguai.

Durante as atividades do BLODEPM no Brasil, a presidenta da ANADEP, Rivana 
Ricarte, reuniu-se na sede da ANADEP, em Brasília, com os defensores públi-
cos André Castro e Antonio Maffezoli (diretor de relações internacionais da 
ANADEP).
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IX
SETORES DA ANADEP

A Assessoria de comunicação da ANADEP propõe e executa as políticas de comunicação da entidade. Ela é responsável 
pelas estratégias, campanhas, projetos e atividades volta das para os diversos públicos da Associação. Atualmente, 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. Entre as demais atividades do 2º semestre estão:

Jornalismo
• Organização do calendário operacional de comunicação do ano;
• Participação ativa nas AGEs;
• Assessorar os membros da diretoria em atividades de comunicação social;
• Auxiliar na produção de comunicados; Auxiliar a atuação das Assessorias de Comunicação das Associações Estaduais 
e do DF no desenvolvimento de material para site da ANADEP;
• Produção de boletim internacional;
• Criação de cards e vídeos de educação em direitos para as redes sociais;
• Criação dos destaques padronizados do Instagram;
• Desenvolvimento de peças para eventos;
• Campanha ANADEP nas Eleições;
• 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 e divulgação das peças do XV CONADEP;
• Cobertura jornalística do XV CONADEP (matérias, fotos, redes sociais);
• Boletins temáticos do XV CONADEP;
• 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 jornalísticas e publicitária);
• Pautar veículos da grande imprensa sobre o trabalho da ANADEP e Defensoria Pública;
• Redação de peças audiovisuais;
• Registros fotográficos e videográficos de eventos realizados na associação ou por ela organizados;
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• Reunião com os assessores de comunicação;
• 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 obtenção de dados e personagens;
• Organização da pauta da Revista Justiça &Cidadania;
• Criação e revisão de roteiros dos eventos;
• Revisão de discursos da presidência e vice-presidência;
• Criação de roteiros para vídeos;
• Pauta da publicidade
• Organização do projeto ENADEP Recomenda;
• Diálogo com a equipe do Innovare para divulgação do prêmio;
• Diálogo com os parceiros externos da ANADEP para divulgação de informativos (Editora Juruá, Consinter e MarktClub);
• Envio dos cartões de aniversários;
• Atualização do site da ENADEP;
• Edição e divulgação das jornadas da ENADEP.
• Atualização do site e redes sociais do BLODEPM

Publicidade
Desde 2014, a ANADEP mantém contrato com a empresa Bah Comunicação – responsável por todo o planejamento grá-
fico 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;

• Criação de peças digitais para o XV CONADEP (redes sociais, backdrop, convite, fundo de palco, credenciamento, cra-
chás, ecobag, caneta, bloco de notas, entre outros). 
• Peças digitais sobre ANADEP no Eleitoral.

RELATÓRIO DE GESTÃO

SETOR ADMINISTRATIVO

Demandas diárias internas:
• Acompanhamento de contratos de todas as espécies;
• Acompanhamento e suporte com o Gympass e associações estaduais;
• Acompanhamento, suporte e redação de atas de reuniões via zoom;
• Acompanhamento/supervisão de serviços na ANADEP: limpeza, suporte técnico, obras, instalações e reparos de equi-
pamentos em geral;
• Arquivo e organização dos documentos da ANADEP;
• Assistência à Diretoria da ENADEP em suas demandas;
• Assistência à Diretoria de Aposentados em suas demandas (documentos, questionários, reuniões, etc.);
• Assistência à Diretoria Internacional em suas demandas (acompanhamento e resposta a documentos, e-mails, etc.);
• Atendimento a usuários/fornecedores por meio da página de contatos, telefone e presencialmente;
• Atualização de mailing de associados, órgãos e entidades;
• Confecção de relatórios de passagens/hospedagens/reembolsos lançados no cartão de crédito;
• Contato com associados, presidentes e diretores para resolver qualquer demanda administrativa;
• Contato com corretoras e auxílio com documentos relacionados à contratação de plano de saúde e seguro saúde 
nacional aos associados;
• Contato com escritório de advocacia e assessoria parlamentar para preparação e envio de documentos;
• Contato com MarktClub para solicitar inclusão de novos associados e bloqueio de desfiliados, além de novos convênios;
• Contato com diagramador/publicitário sobre trabalhos da ANADEP, ENADEP, CONADEP e outros eventos;
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• Controle de férias de funcionários;
• Controle/cobrança de prazos de respostas às demandas diárias;
• Correção e aprovação de atas de reuniões (AGEs, diretoria e administrativas);
• Cotações diversas: serviços gráficos em geral (cartilhas, folders, cartazes, convites, cartões, livros de ata etc.); placas 
de homenagem; colar do mérito; plantas, flores e cestas; entre outros;
• Despacho e acompanhamento de documentos/correspondências/kits enviados via Correios;
• Emissão/alteração/cancelamento de passagens e hospedagens nacionais e internacionais;
• Formulação, formatação, envio, digitalização e acompanhamento de ofícios, planilhas, notas técnicas e documentos 
em geral;
• Gerenciamento dos cadastros de associados nas bases de dados da ANADEP; liberação e bloqueio de cadastros na 
área restrita;
• Impressão e preparação de materiais para atividades legislativas, reuniões e AGEs;
• Negociação e acompanhamento de contratação/rescisão de estagiários pelo CIEE;
• Operacionalização de todas as ferramentas do aplicativo Zoom: agendamentos, downloads, uploads e configurações 
diversas;
• Pedido de convênio com instituições de ensino de interesse da categoria;
• Preparação e envio de convocações para assembleias, reuniões de diretoria e outras atividades;
• Preparação/organização da sede com materiais, suporte técnico (zoom, data show, microfones), alimentos, bebidas e 
serviço de copeira, para realização de eventos presenciais;
• Resposta a convites e documentos recebidos;
• Retirada de materiais (camiseterias, gráficas, serviços diversos);
• Recebimento de artigos e acompanhamento da diagramação do III Relatório de Atuações Coletivas;
• Recebimento de respostas, contratação de profissional e acompanhamento da diagramação do Levantamento Étin-
co-Racial;
• Solicitação e agendamento de reuniões/audiências com parlamentares e autoridades;
• Preparação de convocação para eleição 2023/2025, com acompanhamento de inscrições junto à comissão eleitoral;

Internacional:
• Acompanhamento das atividades internacionais (AIDEF, BLODEPM, REDPO e ONU), preparação de documentos e res-
posta a e-mails;
• Formulação de editais de intercâmbio, editais de cursos nacionais e internacionais, edital para Defensor(a) Público(a) 
Interamericano(a) e outros;

• Preparação e envio de postulação a cargo de DPI;
• Coordenação de todo o trabalho do BLODEPM na nova gestão;
• Correção e aprovação de atas de reuniões;
• Acompanhamento dos grupos de trabalho (agendamento de reuniões, direcionamento sobre as tarefas a serem exe-
cutadas, cobrança de relatórios);
• Preparação das atividades da reunião do BLODEPM em Brasília (convocação, materiais, agendamento de visitas ao STJ 
e Congresso Nacional, jantar e almoço, transfer, lanches, técnico de audiovisual, copeira).

Demandas diárias externas:
• Comunicação com entidades/órgãos/institutos/outrospara demandas diversas: MDH (Conatrae, CNDH, CNDIe CNPCT), 
MCCE, Fonacate, IPEA, Fórum Justiça, Innovare, Jusprev, Consinter, Juruá;
• Preparação de material para registro em cartório;
• Preparação e envio de postulação a órgãos do Governo Federal (CNJ, CNDI, CNPCT, CNDH, Ciamp-Rua);
• Preparação, controle e coleta de dados de questionário junto às Defensorias Públicas;
• Protocolo de ofícios e documentos na Câmara, Senado, STF, STJ e outros órgãos e entidades;
• Registro e acompanhamento de assinaturas de emendas pelos deputados;
• Acompanhamento da implementação da LGPD na ANADEP.

Comissões Temáticas:
• Acompanhamento dos grupos de WhatsApp para verificar demandas;
• Agendamento de reuniões pelo aplicativo zoom;
• Arquivamento e controle de documentos recebidos pelas comissões;
• Atualização dos membros e coordenações no site da ANADEP;
• Controle dos membros junto às associações;
• Inclusão e exclusão de membros nos grupos de WhatsApp;
• Preparação e envio de convocações para reuniões;
• Recebimento de notas técnicas e posterior formatação;
• Suporte administrativo às comissões;
• Suporte nos eventos das comissões.
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Eventos:
• Contato com diagramador/publicitário sobre materiais a serem produzidos;
• Controle de inscrições para os eventos;
• Cotação e contratação de materiais, lanches e serviços para eventos e reuniões na sede e em outros locais;
• Elaboração de roteiro de eventos, planilhas, ofícios e documentos em geral;
• Envio de agradecimento final a participantes e palestrantes;
• Envio de convites e confirmação de palestrantes nos eventos;
• Envio de convites e contato com palestrantes;
• Organização de pequenos e grandes eventos, em conjunto com os outros setores da entidade;
• Suporte e coordenação de atividades durante todo o evento, desde a montagem até o encerramento;
• Suporte e informativos em grupos de WhatsApp criados para os eventos.

CONADEP:
• Acompanhamento e supervisão das informações inseridas no site;
• Apoio administrativo no sistema de inscrições, com envio de informações/dados e atendimento aos associados;
• Envio de convites e confirmação de palestrantes;
• Convocação para as reuniões das comissões temáticas;
• Gerenciamento e controle das listas de associados nos sistemas da ANADEP;
• Organização da logística de participação dos palestrantes com emissão de passagens e hospedagens;
• Recebimento e encaminhamento dos trabalhos dos concursos;
• Solicitação de patrocínios através de e-mails e ofícios;
• Solicitação e encaminhamento das indicações ao colar do mérito;
• Suporte administrativo à comissão científica;
• O administrativo atuou como uma ponte entre a empresa e a comissão organizadora, de forma a agilizar o processo 
de contratação de serviços;
• Suporte in-loco durante todo o evento.

Setor financeiro – 2º semestre 2022

Dia a dia:
• Gerenciamento das contribuições associativas dos estados e do Distrito Federal
• Emissão dos boletos das contribuições associativas
• Relatórios de justificativas das despesas no cartão de crédito
• Relatórios de reembolso de despesas dos diretores da ANADEP
• Gerenciamento de ajuda de custo presidência da ANADEP
• Gerenciamento com justificativas do fluxo de caixa da ANADEP
• Gerenciamento com justificativas da movimentação de débitos e créditos da conta principal da ANADEP
• Gerenciamento com justificativas das passagens e hospedagens compradas pela ANADEP 
• Envio dos balancetes para disponibilização na área restrita do site da ANADEP
• Pagamento e acompanhamento dos serviços de limpeza da ANADEP
• Orçamento e compra de todo tipo de material (limpeza, escritório, alimentos e bebidas, etc)
• Gerenciamento e acompanhando de obras, instalações, reparos e reformas na sede da ANADEP
• Controle de estoque de materiais em geral
• Gerenciamento da folha de pagamento e conferência dos salários dos funcionários
• Gerenciamento da folha de pagamento e conferência das férias e 13º dos funcionários
• Controle do pagamento de impostos em geral
• Elaboração e digitalização do movimento contábil detalhado para envio à contabilidade mensalmente
• Contato direto para solução de problemas diversos com os Bancos
• Contato direto para solução de problemas diversos com a Contabilidade
• Contato direto para solução de problemas diversos com operadoras telefônicas
• Idas ao cartório para registros, reconhecimentos de firma e autenticações de documentos diversos, etc
• Acompanhamento, buscas e entregas de materiais (materiais gráficos, placas de homenagem, etc)
• Serviços externos em geral
• Gerenciamento das linhas telefônicas corporativas fixas e móveis, bem como internet
• Acompanhamento de contratos em geral
• Acompanhamento das demandas diretas com o condomínio da sede da ANADEP
• Gerenciamento e acompanhamento da manutenção da estrutura e decoração da sede da ANADEP
• Gerenciamento das corridas de táxi e aplicativos de mobilidade urbana dos funcionários e diretores
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• Gerenciamento e acompanhamento da aquisição e instalação de todo o sistema audiovisual
• Acompanhamento do treinamento da equipe para manuseio do mesmo
• Acompanhamento da situação financeira de forma geral com diretores periodicamente
• Elaboração de documentos financeiros e contato direto com o conselho fiscal
• Compra e gerenciamento do fluxo de caixa de moedas estrangeiras
• Postagem, acompanhamento e pagamento de serviços postais
• Negociação e resolução de demandas com o suporte de TI
• Elaboração e acompanhamento de orçamentos de serviços em geral (política de sempre 3 orçamentos)
• Acompanhamento e pagamento do seguro da sede da ANADEP
• Acompanhamento e pagamento dos seguros de vida dos funcionários da ANADEP
• Acompanhamento e pagamento do plano de saúde dos funcionários da ANADEP
• Protocolo de ofícios e documentos na Câmara, Senado, STJ, STF, etc.
• Auxílio administrativo com recepção e atendimento em reuniões na ANADEP
• Auxílio nas reuniões virtuais e híbridas com atendimento e sistema áudio visual
• Auxílio na atualização das listas de associados
• Auxílio na formulação de documentos em geral
• Auxílio para preparação de material para registro em cartório
• Auxílio na impressão e preparação de materiais para atividades legislativas, reuniões e AGEs
• Auxílio no controle de férias dos funcionários e envio para a contabilidade
• Auxílio na preparação e assistência em reuniões na sede e por zoom
• Auxílio com os arquivos e organização dos documentos da ANADEP
• Auxílio no acompanhamento de contratação/rescisão de estagiários pelo CIEE
• Elaboração e atualização do inventário da ANADEP

Eventos:
• Organização de pequenos eventos, em conjunto com os outros setores da entidade
• Levantamento das despesas de pequenos eventos
• Auxílio na cotação e contratação de materiais e lanches para eventos e reuniões
• Auxílio na preparação de roteiro de eventos, planilhas, ofícios e documentos em geral
• Auxílio na organização de eventos virtuais em conjunto com os outros setores da entidade
• Organização, planejamento e execução do CONADEP, em conjunto com os outros setores da entidade

• Gerenciamento com justificativas da movimentação de débitos e créditos da conta do CONADEP 
• Gerenciamento de inscrições e pagamentos das inscrições individuais e particulares do CONADEP
• Gerenciamento das inscrições e pagamentos pelas associações estaduaispara o CONADEP
• Gerenciamento das inscrições e pagamentos por nota de empenho pelas Defensorias Estaduais, bem como a docu-
mentação exigida por cada uma para aquisição de inscrições para o CONADEP
• Gerenciamento e acompanhamento das prestações de serviços dos fornecedores do CONADEP
• Relatórios e prestações de contas das despesas e receitas do CONADEP
• Gerenciamento e acompanhamento dos patrocínios do CONADEP
• Preparo e transporte do material do CONADEP.
• Acompanhamento e gerenciamento de toda a logística do credenciamento do CONADEP
• Auxílio no suporte aos palestrantes no CONADEP
• Treinamento das recepcionistas do credenciamento do CONADEP
• Venda e gerenciamento dos ingressos avulsos da Festa de Encerramento do CONADEP
• Responsável pela secretaria do CONADEP
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