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I

FORTALECIMENTO
ASSOCIATIVO

Nova diretoria da ANADEP 
toma posse em Brasília

Durante solenidade, no dia 9 de fevereiro, em Brasília, a defensora pública do Acre Rivana 
Ricarte foi empossada como presidenta da Associação Nacional das Defensoras e Defenso-
res Públicos (ANADEP). Durante o ato também foram empossados os(as) novos(as) integran-
tes dos conselhos diretor, consultivo e fiscal da Entidade para o biênio 2021-2023.
 
As vice-presidências são compostas pela defensora pública do Distrito Federal Rita Lima 
(vice-presidente institucional); pelo defensor público de Minas Gerais Flávio Wandeck (vi-
ce-presidente jurídico-legislativo); e pelo defensor público de São Paulo Augusto Barbosa 
(vice-presidente administrativo). 

É a primeira vez que a entidade tem duas mulheres à frente da diretoria.



Reuniões de transição marcam agenda 
de janeiro e fevereiro da ANADEP

Ao longo do mês de janeiro e início do mês de fevereiro, ocorreram reuniões intersetoriais entre as diretorias 
da ANADEP (2019-2021 || 2021-2023) para discutir a transição da gestão.



ANADEP e Coordenação da Comissão dos 
Direitos da Mulher

Reunião da Presidência  / AbrilReunião das Diretoras da ANADEP  / Março

Reunião com a Diretoria da ADPEC / 
Fevereiro

Reunião com os associados diretores de 
aposentados(as)  / Junho

Presidência e vice da ANADEP reúnem-se 
com diretores para Assuntos Internacionais  
/ Fevereiro

Reunião das Diretoras da ANADEP  / Junho

Presidência e Diretoria de Aposentadas e 
Aposentados

Reunião da presidência  / Março

Reunião do Conselho Fiscal  / Março

Reunião com a Diretoria de aposentados  / 
Março

Reunião da Diretoria Legislativa  / Março

Reunião com a diretora jurídica / Fevereiro Reunião de outubro Reunião com a 
Diretoria de Eventos / Fevereiro

Durante o primeiro semestre, a presidência 
da ANADEP realizou diversas reuniões com as 
diretoras, diretores e comissões. 



AGEs e reuniões de diretoria

Para democratizar o debate sobre a pauta institucional, a diretoria da ANADEP promoveu, no 
1º semestre, cinco assembleias gerais extraordinárias para discutir assuntos de interesse da 
categoria. Durante as reuniões, o grupo definiu as estratégias de trabalho da pauta jurídica, 
legislativa e corporativa. Houve também duas reuniões de diretoria. 

Prestação de contas  / Março

Junho

Fevereiro Abril

Reunião da Diretoria / Fevereiro

Maio

Reunião da Diretoria / Junho

ANADEP nos Estados

A diretoria da ANADEP deu continuidade ao projeto “ANADEP nos Estados”, dialogando e 
trabalhando ao lado das Associações Estaduais e Distrital pelo fortalecimento institucional.

ACRE

A ANADEP foi uma das entidades que apoiou a campanha 
Defensoria Solidária, de iniciativa da Defensoria Pública 
do Estado do Acre (DPE/AC), em parceria com a Associa-
ção de Defensoras e Defensores Públicos do Estado do 
Acre (ADPACRE). A Ação teve por objetivo arrecadar do-
nativos para pessoas atingidas pela cheia repentina do 
igarapé São Francisco.

Em junho, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, gra-
vou vídeo para celebrar o aniversário de 20 anos da De-
fensoria Pública do Acre.

Em maio, a ANADEP participou 
da solenidade de posse da nova 
diretoria da Associação das De-
fensoras e Defensores Públicos 
do Estado do Acre (Adpacre) no 
biênio 2021-2023.



AMAPÁ

Em abril, a ANADEP participou da solenidade de posse da nova diretoria da 
Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Amapá (ADEPAP) 
para o biênio 2021-2023.

AMAZONAS

Em janeiro, a ANADEP e a ADEPAM uniram forças para 
ressaltar o trabalho das defensoras e defensores públi-
cos do estado que atuaram em diversas frentes para ga-
rantir os direitos da população amazonense no momen-
to mais crítico da pandemia da COVID-19.

Posses

No primeiro semestre de 2021, a Defensoria Pública do 
Amazonas teve duas posses de defensoras e defenso-
res públicos, em março e em 
junho. A ANADEP estive nas 
duas solenidades. Em maio, a 
ANADEP participou do lança-
mento da campanha nacional 
no estado.  



BAHIA

A ANADEP participou, no 
mês de junho, de assem-
bleia geral da ADEP-BA. 

MINAS GERAIS

Em março, foi publicada 
a Revista ADEP-MG 2020. 
A publicação celebrou os 
40 anos de história da 
Associação e destacou 
entrevista especial com a 
nova presidenta da ANA-
DEP, Rivana Ricarte, que 
também participou, no 
mesmo mês, de AGE da 
ADEP-MG. 

AGDP

CEARÁ

No dia 13 de maio, a presiden-
ta da ANADEP, Rivana Ricarte, 
participou do 6º Encontro Ca-
pacitação sobre Racismo, com 
o tema “Territórios indígenas, 
quilombolas e periféricos: ra-
cismo e atuação da Defensoria 
na defesa de direitos”, organi-
zado pela Defensoria Pública 
do Ceará. Em maio, a ANADEP 
esteve presente na X Sema-
na da Defensora e do Defen-
sor Público do Ceará, promo-
vida pela ADPEC. Por fim, a
ANADEP também participou 
a solenidade virtual de posse 
da nova gestão da ADPEC. 

2º I-Confra é marcado por emoção, apresentações culturais e engajamento de 
associadas e associados 

ANADEP participa de posse da nova diretoria da AGDP / Janeiro



DISTRITO FEDERAL

Em maio, ANADEP e ADEP-DF reuniram-se 
para traçar estratégias conjuntas no âmbito 
legislativo.

RIO GRANDE DO SUL

A ANADEP participou, em março, da solenidade de posse da nova diretoria da Associação 
das Defensoras e dos Defensores Públicos do RS (ADPERGS). Logo após, em abril, houve 
encontro institucional entre as entidades para debater a pauta de trabalho. 

RIO GRANDE DO NORTE

Em março, a ADPERN promoveu live em 
celebração ao Dia Internacional da Mu-
lher. O evento contou com a presença da 
presidenta e da vice-presidenta da ANA-
DEP, Rivana Ricarte e Rita Lima. As defen-
soras falaram sobre a importância do 8M 
e da representatividade feminina nos es-
paços de poder.

MATO GROSSO

Em maio, foi promovida a primeira aula do curso de 
preparação à carreira de defensoras e defensores Pú-
blicos de Mato Grosso. A ANADEP participou do evento.

A ANADEP participou em junho de posse da nova direto-
ria da AMDEP. A defensora pública Janaína Yumi Osaki foi 
eleita presidenta da Associação Mato-grossense das De-
fensoras e Defensores Públicos para o biênio 2021/2023. 
Sendo a primeira mulher negra que ocupará a presidência 
da Associação.

MATO GROSSO DO SUL

No dia 27 de maio, a presidenta da ANADEP, 
Rivana Ricarte, participou de live promovida 
pela ADEP-MS. 



RONDÔNIA

Em junho, a presidenta da ANADEP, Rivana Ri-
carte, participou de live promovida pela Asso-
ciação dos Membros da Defensoria Pública de 
Rondônia (Amdepro). A conversa teve como 
tema “Associativismo e Questões Legislativas 
Atuais” e foi mediada pela vice-presidenta da 
Amdepro, Lívia Carvalho.

RIO DE JANEIRO

Em janeiro, a ANADEP participou também da 
20ª edição do Fórum Social Mundial (FSM), 
que teve como tema: “Um Outro Mundo 
é Possível Pós-Covid-19”. Já em março, as 
diretorias da ANADEP e da ADPERJ reuni-
ram-se para traçar estratégias conjuntas no 
âmbito da pauta legislativa. A ADPERJ foi a 
organizadora da mesa “A democracia resiste: 
o futuro do acesso à justiça e as estratégias 
de defesa dos direitos humanos”. Em maio, a 
ANADEP também participou do lançamento 
da campanha nacional no estado. 



SÃO PAULO

Em maio, a ANADEP, participou de assem-
bleia geral da APADEP. Na ocasião, foi de-
liberado que a APADEP passa a ser nomi-
nada Associação Paulista das Defensoras 
e Defensores Públicos. 

RORAIMA

Este ano, a ANADEP recebeu visita institucional dos(as) dirigentes da Defensoria Pública de 
Roraima. 

PIAUÍ

PARÁ

A ANADEP, por meio da assessoria de comunicação, 
integra a comissão julgadora do 1º Prêmio de Jor-
nalismo da Associação das Defensoras e Defenso-
res Públicos do Pará (ADPEP), denominado Jorna-
lista Luiz Maklouf Carvalho. Nesta edição, o prêmio 
tem como temática “Os Direitos Humanos na Re-
gião Amazônica através da atuação da Defensoria 
Pública do Estado do Pará”.

ANADEP participa de programação 
da DPE/PI em alusão à Semana Na-
cional da Defensoria Pública 

Sede da ANADEP recebe visita da DPE-RR / MaioANADEP recebe DPG-RR / Fevereiro



Coordenações das Regiões reúnem-se para traçar planejamento anual

Em março, a presidenta da ANADEP e a vice-presidenta, Rivana Ricarte e Rita Lima, reu-
niram-se com os diretores(as) coordenadores(as) das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, 
Norte e Nordeste para debater sobre o calendário de educação em direitos, atividades e 
campanhas regionais. O principal ponto da reunião foi o planejamento para as capacitações 
regionais. Representa a Região Norte, Marcus Vinícius (ADPEP); Região Nordeste, Vinícius 
Araújo (ADPERN); Região Sul, Tauser Ximenes (ADEPESC); Região Sudeste, Fernando Martel-
leto (ADEP-MG); Região Centro-Oeste, Linda Maria (ADEP-MS).

Registro dos aniversários

Desde o início do ano, a ANADEP registra a passagem do aniversário 
das Associações Estaduais e Distrital nas redes sociais. Neste pri-
meiro semestre, celebraram  ADEPES, ADEPESC, ADPACRE, ADPEC, 
ADPETO, AMDEPRO, APIDEP, ADEPAP e APADEP.

ANADEP participa de atividades do maio verde e da campanha 
nacional nos estados 



Comissões

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

Reuniões

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

ANADEP e Coordenação da Comissão dos 
Direitos da Mulher

ANADEP, ENADEP e Comissão de 
Igualdade Étnico-Racial / Fevereiro

Comissão de Igualdade Étnico-Racial / 
Maio

Comissão de Igualdade Étnico-Racial / 
Maio

Comissão de Igualdade Étnico-Racial /  
Fevereiro

Comissão de Igualdade Étnico-Racial / 
Junho



Comissão de Igualdade Étnico-Racial / 
Maio

Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa / 
Abril

Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa / 
Maio

Comissão Étnico-Racial / AbrilComissão dos Direitos da Mulher  / Março

Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa / 
Abril

Comissão de Política Criminal / Abril

Comissão de Mobilidade  Urbana e Questões 
Fundiárias / Fevereiro

Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa / 
Maio

Comissão dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência / Janeiro

Comissão de Igualdade Étnico-Racial / Março

Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa / 
Janeiro

Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa / 
Março

Reunião da Diretoria com os(as) 
coordeandores(as) de Comissão / Fevereiro

Comissão dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência / Abril

Comissão de População em Situação de Rua / 
Fevereiro

Comissão dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência / Junho



Benefícios para associadas
e associados

Clube de vantagens ANADEP

O Clube de Vantagens ANADEP – o MarktClub – tem 
mais de 700 parcerias, que proporcionam descon-
tos especiais às associadas e associados da entida-
de. Confira algumas das promoções que foram des-
taque nesse 1º semestre:



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

No primeiro semestre de 2021, o destaque do Con-
selho Internacional de Estudos Contemporâne-
os em Pós-Graduação (CONSINTER) foi a abertura 
de chamada para submissão de artigos científicos 
com desconto especial de 10% para associadas e 
associados da ANADEP, com possibilidade de apre-
sentação oral durante o VIII Simpósio Internacional 
de Direito CONSINTER – Universitat de Barcelona 
Edição On-line, outubro de 2021.

Plano de Saúde

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



XV CONADEP

Congresso é adiado

II

DEFESA
INSTITUCIONAL



Atuação Legislativa da ANADEP

PARTICIPAÇÃO DA ANADEP no Legislativo 
em números no 1º semestre / Janeiro a junho)

+ 16

+ 25 + 10

+ 40
participações

reuniões notas técnicas e 
públicas

reuniões
em audiências

públicas

reuniões com a assessoria 
parlamentar para tratar de 

assuntos legislativos sobre assuntos legislativos

com senadores(as)
e deputados(as)

Em março, a diretoria da ANADEP promoveu 
a segunda edição da Oficina de Processo 
Legislativo. O evento foi ministrado pelo as-
sessor parlamentar e coordenador da Quei-
roz Assessoria em Relações Institucionais e 
Governamentais, Enrico Ribeiro. Participa-
ram do evento cerca de 50 participantes, 
entre diretores(as) da ANADEP e represen-
tantes das Associações Locais.

Processo legislativo é tema de oficina promovida pela ANADEP



#DefensoriaSim: Senado homenageia Defensoria Pública durante sessão solene

Em comemoração ao Dia da Defensora, do Defensor Público e da Defensoria Pública, o 
Senado Federal promoveu, no dia 17 de maio, sessão solene para homenagear a categoria. 
A solenidade foi transmitida na TV Senado e no Canal do Senado Federal no Youtube. O re-
querimento da sessão foi um pleito da ANADEP apresentado ao senador Fabiano Contarato 
(REDE-ES) e subscrito por diversas senadoras e senadores. A presidenta da ANADEP, Rivana 
Ricarte, foi uma das convidadas a falar no evento.

Senadores registram pas-
sagem do Dia da Defensoria 
Pública

No dia 19 de maio, durante sessão 
no Senado Federal, senadoras e 
senadores proferiram mensagem 
especial às defensoras e defenso-
res públicos e à Defensoria Públi-
ca pela celebração de seu dia.



Matérias em acompanhamento no 
congresso nacional

PEC 186

O início das atividades legislativas de 2021 foi marcada pelo enfrentamento da PEC Emer-
gencial (PEC 186/2019).

Trabalho conjunto com o Condege e o Fonacate 

No início do ano, houve uma série de reuniões com o Colégio Nacional de Defensores 
Públicos-Gerais (Condege), o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado
(Fonacate), Centrais Sindicais e a bancada de oposição no Senado para tratar da PEC 186.

ANADEP dialoga com centrais sindicais e 
Fonacate sobre PEC / Março

ANADEP e CONDEGE trabalham no 
enfrentamento à PEC Emergencial / Fevereiro

ANADEP e Condege reúnem-se para tratar da 
PEC 186 / Fevereiro

ANADEP e CONDEGE durante atividades 
legislativas no Senado / Fevereiro

ANADEP participa de mobilização nacional no 
Dia em Defesa do Serviço Público, promovido 

pelo Fonacate



Ofício

A ANADEP e o CONDEGE 
enviaram a todas senado-
res e senadores seis ofícios 
manifestando preocupação 
em relação ao texto da PEC 
Emergencial.

Emendas

A ANADEP e o CONDEGE produziram três emendas à PEC que foram encam-
padas e protocoladas pelo senador Lucas Barreto (PSD-AP) e buscam prote-
ger os direitos dos(as) associados(as) e a expansão institucional. As entidades 
também focaram na visita aos gabinetes, participação de reuniões e coleta de 
assinaturas às emendas.

ANADEP e CONDEGE se mobilizam pela articulação de emendas à PEC 186.  As entidades produziram três emendas 
à PEC que foram encampadas e protocoladas pelo senador Lucas Barreto (PSD-AP) / Fevereiro



Reunião com a presidência do Senado

No final de fevereiro, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, participou de encontro com o 
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-RJ).

Reunião com a presidência do Senado / Fevereiro

Presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, com o 
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco

PEC Emergencial é aprovada respeitando autonomia da Defensoria Pública

A conclusão da votação da matéria no Congresso Nacional ocorreu em março deste ano.  A 
articulação da ANADEP e CONDEGE garantiu mudanças no texto aprovado como o respeito 
à autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, estabelecendo que as medi-
das de ajuste fiscal serão aplicadas facultativamente e pela própria Instituição, se necessá-
rio forem de acordo com a situação de cada estado. 

Após trabalho conjunto, PEC emergencial é aprovada na Câmara com 
autonomia da Defensoria Pública preservada / Março

Votação no Senado também aconteceu em março



Informativos às(aos) dirigentes 
das Associações

Durante toda tramitação do trabalho 
legislativo, a ANADEP manteve os diri-
gentes das Associações Estaduais e do 
DF informados em tempo real, com-
partilhando todos os seis documentos 
encaminhados aos parlamentares. No 
dia 12 de março, foi enviado à classe 
comunicado sobre todo o trabalho em 
torno da PEC 186. 

Diálogo com Fonacate e Frente Parlamentar Mista do Serviço Público

A ANADEP participou de todas as reuniões do Fonacate e da Frente Parlamentar Mista do 
Serviço Público para discutir as estratégias de enfrentamento à PEC 32. Nos últimos meses, 
o grupo falou sobre a construção do substitutivo global da PEC 32. Houve também diálogo 
com as centrais sindicais sobre a reforma.

REFORMA ADMINISTRATIVA (PEC 32/2020)

A reforma administrativa (PEC 32/2020) também tem sido foco da diretoria nos últimos 
meses.



Atos

Nos últimos meses, a ANADEP 
participou dos atos organizados 
pelo Fonacate e Frente Parlamen-
tar Mista em Defesa do Serviço 
Público contra a PEC 32.

Diversos(as) representantes de entidades do 
funcionalismo público dirigiram-se ao local 

para aderir a mobilização, como a presidenta da 
ANADEP, Rivana Ricarte; e o presidente da ADEP-

BA, Igor Raphael / Junho

Twittaço realizado em junho

ANADEP presente em ato organizado 
pelo Fonacate em frente ao Congresso 

Nacional / Junho

Diálogo com os relatores CCJ e Comissão Especial

No primeiro semestre, enquanto tramitava na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a 
diretoria da ANADEP reuniu-se duas vezes com o relator da PEC 32, o deputado Darci de 
Matos (PSD-SC). 

Reunião com o deputado Darci de Matos (PSD-SC)/ 
Março

Reunião em maio com o deputado Darci de 
Matos 

Relator da PEC 32, o deputado Darci de Matos / 
Junho



No dia 17 de junho, as 
dirigentes da ANADEP, 
ANADEF e Fonacate reu-
niram-se com o relator na 
Comissão Especial da PEC 
32/2020, deputado Arthur 
Maia (DEM-BA).

E no dia 25 de junho, o 
deputado Fernando Mon-
teiro (PP-PE), presidente 
da Comissão Especial des-
tinada a analisar o mérito 
da reforma administrativa, 
recebeu representantes da 
ANADEP.

Audiência Pública na CCJ

Em abril, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, participou de audiência pública promo-
vida pela Comissão de Constituição e Justiça para debater a PEC 32/2020 (reforma admi-
nistrativa). A participação da ANADEP foi fruto de requerimentos dos deputados Fabio Trad 
(PSD-MS), Tadeu Alencar (PSB-CE), Gervasio Maia (PSB-PB), Fernanda Melchiona (PSOL-RS), 
Lincoln Portela (PL-MG) e Pompeu de Mattos (PDT-RS).

Em julho, a ANADEP participou de audiência 
pública na Comissão Especial



Frente Servir Brasil

Neste primeiro semestre, a diretoria da ANADEP esteve presente em todas as reuniões pro-
movidas pela frente parlamentar Servir Brasil para tratar de pautas de defesa do serviço 
público. A ANADEP faz parte do Conselho Curador. 

Abril

Maio

Junho

Maio Reunião das comunicações / Maio

Março

Notas Técnicas

A diretoria da ANADEP 
produziu duas notas 
técnicas referentes à 
PEC 32. Uma que foi 
entregue aos(às) parla-
mentares da CCJ e outra 
dirigida aos(às) mem-
bros(as) da Comissão 
Especial.

Comunicação

A assessoria de comunicação da ANA-
DEP participou de reunião promovida 
pelo Fonacate para discutir ações de 
comunicação em relação à PEC 32.



Cadernos

Este ano, houve no-
vos lançamentos da 
série de Cadernos 
da Reforma Admi-
nistrativa

Vídeo

No primeiro semestre, o Fonaca-
te lançou vídeo contra a reforma 
administrativa. O material foi vei-
culado na Globo News e em ou-
tras plataformas digitais.

Identidade visual no Instagram padronizada

A ASCOM ANADEP também padronizou o formato dos stories 
relacionados às atividades legislativas da PEC 32.



Artigo na Mídia - Reforma administrativa: 
que Estado queremos?

Em junho, o Portal Jota destacou artigo da presi-
denta da ANADEP, Rivana Ricarte. O texto aborda 
os impactos negativos da reforma administrativa à 
Defensoria Pública.

No dia 25 de maio, a diretoria da ANADEP se reuniu com os(as) 
dirigentes das Associações Estaduais e do DF para apresentar 
todo o trabalho em torno da PEC 32.

ADPETO reúne-se com o deputado Osires Damaso 
(PSC-TO) para tratar da PEC 32

ANADEP e ADEP-BA reúne-se com o líder do 
partido Progressistas, deputado Cacá Leão 

(BA) (junho)

André Janones (AVANTE-MG)

Alice Portugal (PCdoB-BA)

Andre Figueiredo (PDT-CE)

Alessandro Molon (PSB-RJ)

ANADEP, ADEPES e ANADEF com o 
deputado Hélder Salomão (PT-ES)



Deputado Subtenente Gonzaga (PDT-MG)

Fonacate e Lincoln Portela (PL-MG)

Bohn Gass (PT-RS)

Andre Figueiredo (PDT-CE)

Fábio Trad (PSD-MS)

Aroldo Martins (Republicanos -PR)

ANADEP, ADEPES e ANADEF com o deputado 
Hélder Salomão (PT-ES)

Euclydes Pettersen (PSCMG)

Junior Lourenço (PL-MA)

Liderança Cidadania

Paulão (PT-AL)

Joênia Wapichana (REDE-RR)

Leonardo Gadelha (PSC-PB)

Margarete Coelho (PP-PI)

Gastão Vieira (PROS-MA)

Leo de Brito (PT-AC)

Lincoln portela (PL-MG)



Reunião com Rose Modesto (PSDB-MS)Reunião com o deputado Rubens Bueno 
(CIDADANIA-PR) sobre a PEC 32 (junho)

Welligton Roberto (PL-PB)

Reunião com Bia Cavassa (PSDB-MS)

Welligton Roberto (PL-PB)



Outros projetos acompanhados nas atividades legislativas

Audiência de custódia

Em abril, o Senado confirmou a derrubada parcial ao veto 56/2019, que barrava 24 dispo-
sitivos do pacote anticrime (Lei 13.964/2019). Um dos vetos derrubados foi sobre as audi-
ências de custódia. A ANADEP encaminhou nota técnica e acompanhou a votação.

Lei de Segurança Nacional

A diretoria da ANADEP e a Comissão de 
Política Criminal da ANADEP tem acom-
panhado a tramitação do Projeto de Lei 
6764/2002, que tem por objetivo atualizar 
a Lei de Segurança Nacional. Ao longo dos 
últimos meses, a entidade vem debatendo 
o tema com entidades da sociedade civil, 
como Articulação Justiça Além do Cárcere 
e Frente DDDH. Houve também reuniões 
com outros parlamentares e a relatora da 
matéria na Casa, deputada Margarete Coe-
lho. A matéria foi aprovada na Câmara em 
maio e tramita agora no Senado.

CPP

A ANADEP vem trabalhando na nova fase de tramitação do CPP (PL 8045/2010). Nos últi-
mos meses, participou de reuniões e audiências públicas, e apresentou novas contribui-
ções para aprimoramento da minuta do substitutivo do relator da matéria, deputado João 
Campos (Republicamos-GO). Agora, o CPP é analisado em novo Grupo de Trabalho (GT) co-
ordenado pela deputada Margareth Coelho (PP-PI) e João Campos segue como relator.



Em abril, a ANADEP participou de audiên-
cia pública na Comissão de Direitos Huma-
nos e Minorias da Câmara dos Deputados. 
O encontro teve como objetivo definir uma 
agenda comum na área, de modo a subsi-
diar o trabalho da CDHM no ano de 2021, 
orientado para o agravamento das viola-
ções de direitos humanos pela pandemia 
da Covid-19. A sessão foi presidida pelo 
deputado Carlos Veras (PT-PE), presidente 
do Colegiado.

ANADEP participa de ciclo de reuniões 
sobre o CPP em comissão especial da 

Câmara dos Deputados.

ANADEP com o relator deputado 
João Campos / Junho

ANADEP presente em reunião para definição de agenda da CHDM da 
Câmara

CDHM e RPU

A ANADEP participou de três audiências públicas na Comissão de Direitos Humanos e Mino-
rias da Câmara dos Deputados no âmbito do Observatório Parlamentar da Revisão Periódica 
Universal (RPU/ONU). O primeiro encontro ocorreu em maio e teve por objetivo debater as 
recomendações sobre direitos da população negra e combate ao racismo. O segundo e o 
terceiro aconteceram em junho.

Coordenador da Comissão de 
Diversidade Sexual, Douglas Admiral / 

Junho

Vice-presidenta da ANADEP, Rita Lima 
/ Maio

Coordenadora da Comissão de Mobilidade 
Urbana, Moradia e Questões Fundiárias da 

ANADEP, Vanessa Chalegre / Junho



Projeto que previne superendividamento de consumidores vai à sanção pre-
sidencial

Em junho, o Senado aprovou o PL 1.805/2021, que cria regras para prevenir o superendi-
vidamento dos consumidores, proíbe práticas consideradas enganosas e prevê audiências 
de negociação de dívidas. A matéria, que vai agora à sanção presidencial, altera o CDC (Lei 
8.078, de 1990) e o Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 2003). O relator no Senado foi o se-
nador Rodrigo Cunha (PSDB-AL). A ANADEP, por meio da Comissão Temática dos Direitos do 
Consumidor da ANADEP, acompanhou de perto a tramitação da matéria. Foi apresentada 
nota técnica sobre o texto ao(às) parlamentares.

PL 5435

Em abril, a diretoria da ANADEP se reuniu com a senadora Leila Barros (PSB-DF) para falar 
sobre o PL 5435. A ANADEP emitiu nota pública sobre o tema.

ANADEP lança campanha nacional 2021 durante live com parlamentares 

Em maio, a ANADEP, com apoio do CONDEGE e das Associações dos estados e do Distrito 
Federal, lançou a campanha “Racismo se combate em todo lugar: Defensoras e Defensores 
Públicos pela equidade racial”. A live contou com a participação da presidenta da ANADEP, 
Rivana Ricarte; da presidenta do CONDEGE, Maria José de Nápolis; da coordenadora da 
Comissão Temática da Igualdade Étnico-Racial da ANADEP, Clarissa Verena; e da deputada 
Talíria Petrone (PSOL-RS). O senador Paulo Paim não pôde estar presente no evento, mas 
encaminhou vídeo com mensagem às defensoras e defensores públicos.



GT de prerrogativa

Na AGE de junho, a diretoria da ANADEP reativou o GT de prerrogativas que atuará junto 
à vice-presidência Jurídico-Legislativa e a diretoria jurídica da entidade. Formam o grupo, 
os(as) coordenadores(as) das regiões.

Notas Públicas

No 1º semestre, a diretoria emitiu 6 notas públicas com o objetivo de evitar retrocessos na 
legislação e garantir o acesso à Justiça às pessoas em situações de vulnerabilidades.

Notas Técnicas

A diretoria, com apoio das comissões, desde janeiro, emitiu 5 notas técnicas. Entre os temas 
abordados estão: reforma administrativa, regulamentação de advogados dativos, estatuto 
da gestante e inclusão de pessoas presas em presídios de segurança máxima. 



Atuação Jurídica

Assessoria Jurídica Especializada

A ANADEP conta com um dos principais escritórios de advocacia do país: Marrafon, Robl & 
Grandinetti Advocacia que auxilia a vice-presidência jurídica legislativa e a diretoria jurí-
dica na elaboração de estudos e pareceres jurídicos e no ingresso de ações. Nos primeiros 
meses desta gestão, o escritório vem auxiliando os(as) representantes de Associações esta-
duais e Distrital que solicitaram interposição de novas ações, sendo todo os pleitos votados 
e aprovados em assembleia geral extraordinária.

ATUAÇÃO JURÍDICA DA ANADEP
em númeors no 1º semestre (janeiro a junho)

10
ingressos

de amicus curiae

19
reuniões

Para tratar da pauta jurídica

5
sustentações orais

em julgamentos

5
memoriais
produzidos



AÇÃO NÚMERO

HC 188820

ADI ANADEP 6335

ADI ANADEP 5998

ADI 6534

ADI 6513

ADI 6512

AÇÃO BAHIA 8,00399E+19

ADI 6568

ADI 6514

ADI 6512

ADI 6518

ADI 6447

ADI 6413

ADI 6450

ADI 6515

ADPF 279

ADI 558

ADI 6517

ADI 3772

AÇÃO NÚMERO

ADI 6502

ADI 6508

RE 1240999

ADI 6516

RE 887671

RECLAMAÇÃO 43953

ADI 4452

ADI ANADEP 5217

HC 1665704

RE 859084

ADI ANADEP 5644

ADPF 347

RE 973837

ADI ANADEP 6254

ADPF 709

ADI 4774

ADI 6581

ADI 6582

ADI 6507

AÇÃO NÚMERO

ADI 466

ADI 6852

ADI 6860

ADI 6861

ADI 6862

ADI 6863

ADI 6864

ADI 6865

ADI 6866

ADI 6867

ADI 6868

ADI 6869

ADI 6870

ADI 6871

ADI 6872

ADI 6873

ADI 6874

ADI 6875

ADI 6876

AÇÃO NÚMERO

ADI 6877

ADI 6878

ADI 6879

ADI 6880

ADI 6881



Reuniões da presidência e da diretoria jurídica neste primeiro semestre

ANADEP participa de mutirão junto ao 
TJMA,TJPI e TJPB / Maio

Em março, a ANADEP participou de 
painel promovido pelo Tribunal Superior 

Eleitora (TSE) com a EducaAfro.

ANADEP participa de mutirão junto ao 
TJMA,TJPI e TJPB / Maio

Reunião da presidência e da diretoria 
jurídica / Fevereiro

ANADEP participa de mutirão junto ao 
TJMA,TJPI e TJPB / Maio

Reunião da presidência e da diretoria 
jurídica com a ADEP-BA / Fevereiro

Reunião da presidência e da diretoria 
jurídica / Fevereiro

Reunião da presidência e da diretoria 
jurídica ADPACRE sobre a ADI 3722 / 

Abril

Reunião da presidência e da diretoria 
jurídica com a ADEP-BA / Maio

Reunião da presidência e da diretoria 
jurídica / Fevereiro

Reunião da presidência e da diretoria 
jurídica com a ADEPEPE sobre a ADI 

6502 / Abril

Reunião da presidência e da diretoria 
jurídica com a ADEPESC / Fevereiro

Reunião da presidência e da diretoria 
jurídica sobre a ADPF 279 / Janeiro

Reunião da presidência e da diretoria 
jurídica com a ADPEC sobre a ADI 6514 

/ Março

Reunião jurídica para tratar da ADI 4774 
/ Abril



Reunião da presidência e da diretoria 
jurídica com a AGDP / Junho

Reunião da presidência e da diretoria 
jurídica com a ADEPESC / Junho

Reunião da presidência e da diretoria 
jurídica e ADEPAR sobre a ADI 5217 / 

Junho

ADPF 279

Em janeiro, a diretoria da ANADEP se reuniu com a mi-
nistra do STF Cármen Lúcia para tratar da ADPF 279. A 
ação, que foi proposta em 2013 pelo Procurador-Geral 
da República, trata da possibilidade de município editar 
leis de serviços de assistência jurídica. O caso envolve o 
questionamento de normas do município de Diadema, 
no interior de SP, que instituiu serviços de assistência 
jurídica à população carente. Após intensa articulação 
da ANADEP e do CONDEGE, o ministro Dias Toffoli pe-
diu destaque, retirando a pauta do plenário virtual. Com 
isso, o julgamento da ADPF foi paralisado e a votação da 
matéria será reiniciada em plenário presencial. Cármen 
Lúcia é relatora da Ação.

Em março, a ANADEP e a APADEP se reuniram 
para falar sobre o andamento da ADI 4636 e do 
RE 1.240.999 que tratam de desvinculação dos 
quadros da OAB. O trabalho associativo resul-
tou em nove votos favoráveis nas duas ações 
em 2020, mas houve pedido de vista do Minis-
tro Dias Toffoli em ambas.

APADEP e ANADEP se reúnem para discutir o andamento da ADI e RE de 
desvinculação da OAB

Reunião da presidência e da diretoria 
jurídica / Juhno

Reunião da presidência e da diretoria 
jurídica / Junho

Visita do escritório de advocacia 

Reunião da presidência e da diretoria 
jurídica com a ADEPAR sobre a ADI 5217 

/ Maio



Poder de requisição

O procurador-geral da República, Augusto Aras, ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) 
22 Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) contra dispositivos de leis estaduais que 
organizam a Defensoria Pública. A ANADEP, ao lado do Condege e das Associações estadu-
ais têm trabalhado a pauta no jurídico.

Reunião entre ANADEP, CONDEGE e escritório de 
advocacia para tratar da ADI 6852

Advogado da ANADEP fala na AGE sobre as 
estratégias em relação à ADI 6852

ANADEP e Condege habilitam-se como amicus curiae na ADI 6852



ANADEP presente em audiência 
pública do STF sobre sistema prisional 
brasileiro

Em junho, o STF realizou audiência pública 
para discutir formas de garantir a fiscaliza-
ção do sistema penitenciário brasileiro. A 
audiência, que foi convocada pelo ministro 
Gilmar Mendes, relator do Habeas Corpus 
(HC) 165704, é a primeira a discutir uma 
decisão já tomada pelo Tribunal, visando a 
sua fiscalização. 

Em maio, a ANADEP recebeu o mi-
nistro aposentando Nefi Cordeiro. 
Na ocasião, a Associação Nacional, o 
Colégio Nacional de Defensores Pú-
blicos-Gerais (Condege) e o Grupo 
de Atuação Estratégica das Defen-
sorias Públicas Estaduais e Distrital 
nos Tribunais Superiores (GAETS) 
entregaram placa comemorativa ao 
magistrado pelo trabalho prestado 
no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

ANADEP, CONDEGE e GAETS entregam placa comemorativa a ministro Nefi Cordeiro

Ministra Cármen Lúcia é presença da segunda noite do webinário 
#DefensoriaemPauta

Com o tema “Tribunais Superiores e a Defensoria Pública”, a live contou com a participação 
da presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte; do vice-presidente jurídico-legislativo da ANADEP 
e membro do Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital 
nos Tribunais Superiores (GAETS), Flávio Wandeck; e da ministra do Supremo Tribunal Fe-
deral, Cármen Lúcia. Ao final do evento foi exibido vídeo encaminhado pelo presidente da 
STF, Luiz Fux.



ANADEP participa de reuniões com os 
Tribunais de Justiça do Maranhão, do 
Piauí e da Paraíba

O diretor conselheiro da ANADEP e presi-
dente da ADPEMA, Cristiano Matos, partici-
pou de mutirão junto aos Tribunais de Jus-
tiça do Maranhão, do Piauí e da Paraíba. Os 
encontros tiveram como objetivo trazer o 
conhecimento e sensibilização sobre a Re-
solução do Conselho Nacional dos Direitos 
Humanos nº 10/2018. 

Em janeiro, a ANADEP par-
ticipou da abertura do Ano 
Judiciário de 2021

CNJ

CNJ renova parceria com ANA-
DEP e Condege para garantia 
de direitos das pessoas privadas 
de liberdade

Em março, foi publicado no Diário Ofi-
cial da União o termo aditivo que reno-
va a parceria celebrada entre a ANADEP, 
o Colégio Nacional dos Defensores 
Públicos (CONDEGE) e o Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ). A parceria, que 
havia sido celebrada em 2019, dispõe 
sobre o desenvolvimento de ações 
voltadas à garantia de direitos das pes-
soas privadas de liberdade e à redução 
da superlotação prisional. Um dos ins-
trumentos a ser utilizado na parceria é 
o programa “Defensoria Sem Frontei-
ras”.



Em ofício ao CNJ, Rede Justiça 
Criminal, ANADEP e outras or-
ganizações criticam recomen-
dação sobre COVID-19 nas pri-
sões

Em março, organizações da socieda-
de civil enviaram ao CNJ ofício com 
críticas à nova recomendação do ór-
gão para o enfrentamento da pande-
mia de covid-19 no sistema prisio-
nal. A iniciativa foi encabeçada pela 
Rede Justiça Criminal e conta com o 
apoio de outras 16 entidades, como 
ANADEP, a Conectas Direitos Huma-
nos e o Instituto Sou da Paz.

III

DIÁLOGO
INTERINSTITUCIONAL



Relações Interinstitucionais

Neste primeiro semestre, a diretoria da ANADEP manteve o diálogo com várias entidades 
parceiras da Associação Nacional para debater pautas convergentes e a importância do 
fortalecimento das instituições. No período houve encontro com: Associação Nacional dos 
Defensores Públicos Federais (ANADEF), Colégio Nacional dos Defensores Públicos-Gerais 
(Condege), Defensoria Pública da União (DPU), Colégio Nacional de Ouvidorias das Defen-
sorias Públicas, Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (FONACATE), 
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), Frente Associativa da 
Magistratura e do Ministério Público (FRENTAS), Comissão Nacional para Erradicação do Tra-
balho Escravo (Conatrae), Fórum Justiça, Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH), 
Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), Articulação Justiça e Direitos Humanos 
(JusDh), Rede Justiça Criminal, Instituto OSC Legal e Associação dos Magistrados do Acre 
(Asmac).

ANADEP presente em reuniões do CNDH ANADEP em visita à DPU / Janeiro ANADEP e Fonacate / Fevereiro

ANADEP presente na posse da nova 
diretoria da ASMAC / Fevereiro

ANADEP e IDDD / Abril

ANADEP, Fórum Justiça e Unicamp 
reúnem-se para debater pesquisa com 

recorte étnico-racial

Frentas e AMB na posse da nova diretoria 
da ANADEP / Fevereiro

ANADEP e IDDD / Abril

CONDEGE / Fevereiro

Justiça Além do Cárcere / Março

ANADEF em visita à sede da ANADEP / 
Junho



Fevereiro Março

Junho

Maio

Condege visita Sede da ANADEP em 
Brasília / Junho

Condege

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

Inauguração do escritório da DPE-PA, 
em Brasília

Primeiro encontro / Maio

Segundo encontro / Junho

Projeto DialogAção / Junho

Projeto DialogAção / Maio

A ANADEP é uma das apoia-
doras do projeto DialogA-
ção, organizado pelo CON-
DEGE, e que tem o intuito 
de integrar e aumentar o di-
álogo entre as Defensorias 
Públicas.



Nova diretoria do Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas toma 
posse durante solenidade virtual

A ANADEP participou da posse da nova 
diretoria do Conselho Nacional de Ou-
vidorias de Defensorias Públicas (biênio 
2021/2022) realizado de forma virtual, 
em maio. 

A presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, 
participou da oficina “Ouvidorias Exter-
nas das Defensorias Públicas: fortalecen-
do a participação popular para o acesso 
à Justiça em tempos de crise”. 

DPU: Curso online sobre trabalho das Defensorias Públicas voltado para catadoras e 
catadores tem apoio da ANADEP
A ANADEP é uma das apoiadoras do curso “Catadoras e Catadores e a atuação das Defenso-
rias Públicas” promovido pela Defensoria Pública da União (DPU).



MCCE

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

GT de mulheres / Março

GT Mulheres / Abril

Abril

GT Mulheres / MaioReunião de março

IDDD

Neste primeiro semestre, a parceria entre a ANADEP, ENADEP e o Instituto de Defesa do 
Direito de Defesa (IDDD) se fortaleceu.  De 16 de abril a 9 de julho, a ANADEP, ENADEP e o 
IDDD promoveram o curso “Prova sob Suspeita: um olhar crítico sobre as provas dependen-
tes da memória”. Asaulas foram divididas em 13 encontros, realizadas pelo Zoom, com xxx 
defe



CNDH e EAP

A ANADEP integra o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) e, neste primeiro se-
mestre, participou de mais de 15 reuniões ordinárias, extraordinárias, de comissões e Gru-
pos de Trabalho. Alessandra Quines (RS), Andreia Barreto (PA), Antônio Barbosa (PR), Junia 
Roman (MG), Ronan Figueiredo (DF), e Vivian Almeida (ES) representam a ANADEP nos tra-
balhos do CNDH. Já a defensora pública de Pernambuco Carolina Khoury representa a ANA-
DEP nas reuniões do Grupo de Trabalho sobre o Serviço de Avaliação e Acompanhamento 
de Medidas Terapêuticas Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental em Conflito com a Lei 
(EAP).



29ª Reunião da Comissão dos Direitos da 
População em Situação de Rua do CNDH / Junho

29ª Reunião da Comissão dos Direitos da 
População em Situação de Rua do CNDH / Junho

GT sobre Mineração, Meio Ambiente e 
Direitos Humanos do CNDH / Março

Junho

Abril

Comissão de Pessoas em Situação 
de rua do CNDH / Março

Março EAP / Março

Março

INNOVARE

Em março, a ANADEP participou do lançamento da 18ª 
edição do Prêmio Innovare. A defensora pública do Rio 
Grande do Sul, Patrícia Kettermann, integra a Comissão 
Julgadora do Prêmio. A ANADEP faz parte dos parceiros 
institucionais e foi representada pela presidenta da As-
sociação, Rivana Ricarte. 

A ANADEP também lançou a terceira edição de projeto 
ANADEP INOVA para incentivar participação da categoria 
no Prêmio Innovare.

ANADEP e comunicação debatem projeto ANADEP INOVA / Abril
ANADEP virtualmente na cerimônia de 

lançamento do Prêmio / Fevereiro



A ANADEP promoveu, em abril, a live “A Defensoria Pública no Prêmio Innovare: práticas 
reais de acesso à justiça”. O bate-papo contou com a participação da presidenta da ANADEP, 
Rivana Ricarte; da defensora pública do Rio Grande do Sul e membra da Comissão Julgadora 
do Prêmio Innovare, Pratícia Kettermann; da coordenadora do Prêmio, Raquel Khichfy; e do 
diretor presidente do Instituto Innovare, Sérgio Renault.

ANADEP participa de reunião da Comissão Julgadora e do 
Conselho Superior do Prêmio Innovare / Junho

ANADEP participa de reunião da Comissão Julgadora e do 
Conselho Superior do Prêmio Innovare / Junho

ANADEP e ANADEF promovem ação permanente conjunta

Para marcar o aniversário da EC 80, 
a ANADEP e a ANADEF preparam 
uma série de trabalhos conjuntos, 
como artigos na grande imprensa, 
diálogo com parlamentares e ví-
deos nas redes sociais sob o slo-
gan “Fortalecer a Defensoria Pú-
blica interessa ao Brasil”.



Ao longo dos últimos meses, 
as diretorias da ANADEP e da 
ANADEF vêm dialogando para 
traçar estratégias conjuntas 
nas pautas de âmbito legisla-
tivo.

ANADEP e ANADEF / Abril

Reunião com as comunicações da ANADEP e 
ANADEF / Maio

ANADEP e ANADEF / Março

Reunião das Diretorias e comunicações das 
entidades (ANADEP e ANADEF) / Abril

ANADEP, ANADEF e Condege / Junho

IV

COMUNICAÇÃO
ASSOCIATIVA



Comunicação Institucional

A diretoria de comunicação da ANADEP realiza trabalho estratégico para divulgar a atuação 
das defensoras e dos defensores públicos. As redes sociais e site da ANADEP são atualiza-
dos todos os dias com matérias das Associações estaduais e distrital e das Defensorias Pú-
blicas. Semanalmente é enviado também o ANADEP EXPRESS, que tem formato responsivo 
para tablets e smartphones.

Fala Presidência

No 1º semestre de 2021, a ANADEP deu continuidade ao projeto “Fala Presidência”. Por 
meio da Live Rooms, novo recurso do Instagram, as transmissões agora contam com até três 
com três convidados. A ideia é ouvir sugestões e reivindicações da categoria, bem como 
apresentar o trabalho que tem sido realizado pela entidade.

Revista Justiça e Cidadania 

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



Aquisição dos equipamentos para reuniões virtuais

Esta gestão otimizou as transmissões virtuais da ANADEP no aplicativo Zoom. No início do 
ano, a diretoria adquiriu sistemas de equipamentos para sistema de videoconferência e li-
ves. Ao todo foram adquiridos: câmera speed dome, VHD SD, mesa controladora, conversos 
analógico, placa de captura de vídeo, microfones, amplificadores, equalizadores e cabos. 
Com os equipamentos, o som e imagens das reuniões agora têm qualidade HD.

Redes sociais e educação em direitos 

A assessoria de comunicação, com apoio das 
comissões temáticas, desenvolveu, no pri-
meiro semestre de 2021, peças para promo-
ver ações de educação em direitos divulgan-
do o trabalho da categoria nas redes sociais. 
Todo material tem um espaço para que cada 
entidade local insira a sua logomarca.





Campanha Nacional 2021

Assessorias de comunicação discutem Campanha Nacional 2021

Os(as) assessores(as) de comunicação das Associações Locais e das Defensorias Públicas 
dos estados e do DF reuniram-se, via zoom, para traçar as estratégias de comunicação da 
Campanha Nacional 2021.

Maio



A ANADEP também montou press-kit 
da Campanha Nacional que foi en-
viado para algumas personalidades e 
parlamentares. O kit contém: 
• Uma carta apresentando a Defenso-
ria Pública e a Campanha;
• A cartilha;
• A camiseta

Houve também balanço da campanha 
nacional que foi apresentado na assem-
bleia geral de junho 

Reuniões e relacionamento estratégico

Ao longo dos últimos meses, houve uma série de reunião com as assessorias para tratar das 
pautas de âmbito jurídico, legislativo e institucional.

MaioMarço



Produção do “Maio Verde”

O dia 19 de maio é uma das 
datas mais simbólicas para 
a categoria: é o dia alusivo à 
Defensoria Pública, à defen-
sora pública e ao defensor 
público. Para celebrar a data, 
a ANADEP promoveu, de 17 
a 19 de maio, o webinário 
“#DefensoriaemPauta: desa-
fios para o acesso à justiça”.  
Além das atividades relacio-
nadas ao 19 de maio, a dire-
toria da ANADEP organizou 
calendário temática durante 
todo o mês.

Projetaço e iluminação dos monumentos

No dia 19 de maio, a ANADEP, em parceria com as Associa-
ções dos estados da Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do 
Norte, São Paulo, Sergipe e Pará realizaram projeções simul-
tâneas para comemorar o Dia Nacional da Defensoria Pú-
blica. A ação também marcou o lançamento da Campanha 
Nacional 2021. Além disso, durante o mês de maio, monu-
mentos de várias cidades do país ganharam a iluminação 
verde, cor que representa a Instituição. Um balanço especial 
do mês de maio foi enviado.

Boletim especial do Maio Verde



Página da ANADEP no Facebook recebe 
selo azul

O selo de verificação - ou selo azul -  signifi-
ca que o Facebook confirmou que a Página 
ou perfil é a presença autêntica da figura 
pública ou da marca global que representa.

ANADEP Express com novo layout

Em março, o ANADEP EXPRESS ganhou novo 
layout para tornar a leitura leve e conecta-
da a todos os meios de comunicação da en-
tidade.

A comunicação também criou uma lis-
ta de transmissão para os(as) presi-
dentes(as) das Associações Estaduais

No dia 19 de maio, a ANADEP, em parceria 
com as Associações dos estados da Bahia, 
Espírito Santo, Rio Grande do Norte, São 
Paulo, Sergipe e Pará realizaram projeções 
simultâneas para comemorar o Dia Nacio-
nal da Defensoria Pública. A ação também 
marcou o lançamento da Campanha Na-
cional 2021. Além disso, durante o mês 
de maio, monumentos de várias cidades 
do país ganharam a iluminação verde, cor 
que representa a Instituição. Um balanço 
especial do mês de maio foi enviado.



História de Defensora e de Defensor

Em 2021, o foco do quadro “Histórias de Defensora e de Defensor” são histórias de con-
quistas associativas e institucionais.

Instagram

Em fevereiro, a ASCOM ANADEP organizou os destaques do Instagram. Na rede há 12 desta-
ques que são divididos por temáticas: Anadep na luta antirracista, ENADEP recomenda, Le-
gislativo, Convênios, Educação em Direitos, Internacional, Histórias de Defensor(a), ANADEP 
Inova, Campanha Permanente, Defensoras e Defensores Públicos não param, Comissões e 
Campanhas. Além disso, com o objetivo de facilitar o acesso aos principais links da ANADEP, 
agora temos o Linktree: a “árvore de links”. Com o Linktree nós disponibilizamos os nossos 
endereços eletrônicos em um só lugar.

Criação do GAETS Criação da DPE-SP Histórias sobre o Prêmio Innovare 

Especial ANADEP na Luta Antirracista Criação da DPE-PR



1º lugar
4.424 de alcance na rede / Post Ditadura nunca mais

2º lugar
3397 de alcance na rede / Post de confirmação 
da Carmén Lúcia no webinário

3º lugar
2723 de alcance na rede / Posse da nova direto-
ria da ANADEP 4º lugar

2685 de alcance na rede / Post sobre apoio da 
CEO a defensores públicos

5º lugar
2542 de alcance na rede
Post da campanha da ADEPAM na pandemia

Prêmio Comunique-se

A coordenadora de comu-
nicação da ANADEP, Karyne 
Graziane, ficou entre os 10 
melhores profissionais de 
comunicação corporativa no 
Prêmio Comunique-se - um 
dos principais do País. 

Comunicação integrada e assessoria de imprensa 
externa

Em junho, a diretoria da ANADEP contratou a empre-
sa IT Press Comunicação para atuar de forma integrada 
com a assessoria de comunicação da ANADEP. O traba-
lho será prestado por três meses. O principal objetivo 
é ampliar a atuação da assessoria de comunicação da 
ANADEP, principalmente, nas divulgações de ações na 
grande imprensa nacional.

Reunião da ASCOM ANADEP com a 
ITPRESS / Junho

As postagens com mais alcance na rede:



Cartão de aniversário

No 1º semestre de 2021, deu continuidade à política de envio do cartão de aniversário às 
associadas e associados da entidade. Há também um cartão especial, que é enviado aos 
parlamentares.

#ANADEPnaMÍDIA

A ASCOM ANADEP busca dialogar semanalmente 
com os principais veículos de imprensa para ocupar 
os espaços e divulgar a importância da ANADEP e da 
Defensoria Pública como agentes de transformação 
social e para o acesso à Justiça de pessoas em situ-
ações de vulnerabilidades. Confira abaixo a tabela 
com as inserções de imprensa durante o 1º semes-
tre de 2021.

Participação no programa do Walter Lima 
/ Junho













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 (re-
dução 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

Rádio Justiça “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 

Direito a ter direitos
na velhice

Coordenadora da Comissão dos 
Direitos da Pessoa Idosa, Fernanda 

Dutra

https://www.editorajc.com.br/wp-content/
uploads/RJC_246.pdf

Blog do altino 
(ac)

Posse da nova diretoria da 
ANADEP

RELEASE 
ANADEP 

https://www.facebook.com/altinomachado/
posts/10159203341461385?_rdc=1&_rdr

Notícias do acre
(ac)

Posse da nova diretoria da 
ANADEP

RELEASE
ANADEP

https://noticiasdahora.com.br/cidades/
outras-noticias/ela-e-do-acre-nova-

diretoria-da-associacao-nacional-das-
defensoras-e-defensores-publicos-toma-

posse-em-brasilia.html

Migalhas Posse da nova diretoria da 
ANADEP

RELEASE
ANADEP 

https://migalhas.uol.com.br/
amanhecidas/340079/migalhas-n-5-036

Globo news
Jornal das 10

Posse da nova diretoria da 
ANADEP

RELEASE
ANADEP

G1 ACRE 
Defensora pública do Acre 

é primeira da região Norte a 
assumir presidência da Anadep

RELEASE
ANADEP

https://g1.globo.com/ac/acre/
noticia/2021/02/10/defensora-publica-

do-acre-e-primeira-da-regiao-norte-
a-assumir-presidencia-da-anadep.

ghtml?fbclid=IwAR08QcXRFxV841xH-
h7opBsaJvMg79wnL-X-

a9wJv0HKm82FCnAP3hVYokw

RÁDIO JUSTIÇA Posse da nova diretoria da 
ANADEP

Rivana Ricarte
Presidente eleita da 

ANADEP 
https://tinyurl.com/j800y9qa

BLOG DO FAUSTO
(ESTADÃO)

“O impacto da pandemia 
da COVID-19 na atuação de 

defensoras e defensores 
públicos”

Rivana Ricarte

https://politica.estadao.com.br/blogs/
fausto-macedo/o-impacto-da-pandemia-

da-covid-19-na-atuacao-de-defensoras-e-
defensores-publicos/

MARÇO
VEÍCULO
(ESTADO) ASSUNTO FONTE LINK

Revista Justiça&
Cidadania 

“Lutar pelo fortalecimento da 
Defensoria Pública é lutar pela 

população”

Presidenta da ANADEP 
Rivana Ricarte

https://www.editorajc.com.br/lutar-pelo-
fortalecimento-da-defensoria-publica-e-

lutar-pela-populacao/



Rádio 
Justiça

A avaliação internacional 
sobre as iniciativas públicas, 

aplicadas no Brasil, no sentido 
de combater a violência contra 

a mulher em nosso país?

Presidenta da ANADEP 
Rivana Ricarte https://tinyurl.com/3yjxzsbu

Contil Net 
Notícias 

(AC) 

Posse da Rivana na
ANADEP

RELEASE
ANADEP

https://contilnetnoticias.com.br/2021/03/
artistas-acreanos-promovem-carnaval-

solidario-em-prol-das-vitimas-das-
enchentes/

TV Justiça Evolução tecnológica do 
sistema de justiça

Rivana Ricarte
Presidenta da 

ANADEP 

Agência Galvão Nota técnica sobre o Estatuto 
da Gestante ANADEP

https://agenciapatriciagalvao.org.br/
mulheres-de-olho/dsr/organizacoes-

defensoras-dos-direitos-das-mulheres-
divulgam-notas-contrarias-ao-

pl-5435-2020/

ABRIL
VEÍCULO
(ESTADO) ASSUNTO FONTE LINK

Revista Justiça &
Cidadania  “Quem é indígena no Brasil?”

Alessanda Quines
Defensora pública RS e membra da 
Comissão Étnico-Racial da ANADEP

https://www.editorajc.com.br/quem-e-
indigena-no-brasil/

Conjur 
Innovare promove lives sobre 
a premiação em parceria com 

Anadep e AMB
ANADEP

https://www.conjur.com.br/2021-abr-21/
innovare-promove-lives-nesta-semana-

anadep-amb

Agência Senado Vetos derrubados do pacote 
anticrime são promulgados DEFENSORIA PÚBLICA 

https://www12.senado.leg.br/noticias/
materias/2021/04/30/vetos-derrubados-

do-pacote-anticrime-sao-promulgados

MAIO
VEÍCULO
(ESTADO) ASSUNTO FONTE LINK

Revista Justiça &
Cidadania  

“Equidade racial como 
propósito de uma Defensoria 

Pública efetivamente 
democrática”

Defensor público e membro do CIER, 
Salomão Rodrigues

https://www.editorajc.com.br/equidade-
racial-como-proposito-de-uma-defensoria-

publica-efetivamente-democratica/

Jornal Metro 
(circulação 
nacional) 

Defensores públicos lançam 
campanha antirracista durante 
live na próxima segunda-feira 

(17)

RELEASE ANADEP

https://www.metroworldnews.com.br/
foco/2021/05/14/defensores-publicos-
lancam-campanha-antirracista-durante-
live-na-proxima-segunda-feira-17.html

Migalhas Campanha antirracista RELEASE ANADEP https://www.migalhas.com.br/
informativo/5103

Justiça em Foco
Defensores públicos lançam 

campanha antirracista durante 
live

RELEASE ANADEP

https://www.justicaemfoco.com.br/desc-
noticia.php?id=140888

https://www.instagram.com/p/CO_
YgNsDUlR/

Geledés
(São Paulo)

Projetaço e Campanha
Nacional 2021 RELEASE ANADEP APADEP

https://www.geledes.org.br/projecao-no-
minhocao-destaca-o-dia-da-defensoria-

publica-e-campanha-antirracista-
organizada-por-defensoras-e-defensores/

Espaço do 
Cidadão 
(BAND) 

RN, MA, AL, PI, CE

Dia Nacional da Defensoria 
Pública || acesso à justiça

Rivana Ricarte
Presidenta da ANADEP

https://www.youtube.com/
watch?v=zstmHiNb2og

Rádio Justiça Lançamento da Campanha 
Nacional 2021

Rivana Ricarte
Presidenta da ANADEP

Ponte Jornalismo Lançamento da Campanha 
Nacional 2021

Rivana Ricarte Presidenta da ANADEP
e Aline Mota, coordenadora adjunta 

da CIER 

https://www.instagram.com/p/
CPCNPtBHRtI/

https://ponte.org/racismo-se-combate-em-
todo-lugar-a-defensoria-publica-na-luta-

antirracista/



Rádio Nacional 
Amazônia

(EBC)

Dia Nacional da Defensoria 
Pública || e Campanha 

Nacional 2021
Rivana Ricarte 

https://radios.ebc.com.br/tarde-nacional-
amazonia/2021/05/voce-sabe-como-

funciona-uma-defensoria-publica

Jornal Metro 
(circulação 
nacional)

ANADEP e Associações 
Locais farão projetaço para 
comemorar Dia Nacional da 

Defensoria Pública

RELEASE ANADEP 

https://www.metroworldnews.com.br/
foco/2021/05/19/anadep-e-associacoes-

locais-farao-projetaco-para-comemorar-dia-
nacional-da-defensoria-publica.html

Correio 
Braziliense 

(portal)

Defensores lançam campanha 
por equidade racial e prédios 

públicos terão projeção
RELEASE ANADEP 

https://www.correiobraziliense.com.br/
brasil/2021/05/4925616-defensores-

lancam-campanha-por-equidade-racial-e-
predios-publicos-terao-projecao.html

TV Justiça

ANADEP e Associações 
Locais farão projetaço para 
comemorar Dia Nacional da 

Defensoria Pública

RELEASE ANADEP || 

Fala Rivana Ricarte 

https://www.youtube.com/
watch?v=hDn2vSWpg6o

Agência Senado 
Senado aprova homenagens a 
defensores públicos e líderes 

comunitários

Defensoria, defensor,
19 de maio

https://www12.senado.leg.br/noticias/
materias/2021/05/05/senado-aprova-
homenagens-a-defensores-publicos-e-

lideres-comunitarios

Agência Câmara 
Câmara recebe iluminação 

verde nesta quarta (19) pelo 
Dia do Defensor Público

Defensoria, defensor
19 de maio

https://www.camara.leg.br/assessoria-
de-imprensa/761264-camara-recebe-

iluminacao-verde-nesta-quarta-19-pelo-
dia-do-defensor-publico/

RádioWeb Campanha Nacional 2021 RELEASE ADPERJ ANADEP https://twitter.com/agenciaradioweb/
status/1395070628374396937

Jornal O Globo 
(RJ)

Cristo Redentor será iluminado 
hoje para celebrar campanha 

contra o racismo
RELEASE ADPERJ ANADEP

https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/
post/cristo-redentor-sera-iluminado-

iluminado-hoje-para-celebrar-campanha-
contra-o-racismo.html

Agência Senado Senadores registram passagem 
do Dia da Defensoria Pública

Defensoria 
Pública 

Agência Senado https://www12.senado.
leg.br/noticias/materias/2021/05/19/

senadores-registram-passagem-do-dia-da-
defensoria-publica

Juristas.Com
(PB)

No Brasil, as instituições de um 
modo geral, são racistas, diz 

defensora pública

RELEASE
ANADEP || APDP

https://juristas.com.br/2021/05/22/no-
brasil-as-instituicoes-de-um-modo-geral-

sao-racistas-diz-defensora-publica/

Portal Correio
(PB) 

Sistema Correio apoia 
campanha da Anadep e da 

DPE-PB contra racismo
Campanha Nacional 2021

https://portalcorreio.com.br/sistema-
correio-apoia-campanha-contra-racismo-

da-anadep-e-da-dpe-pb/

Paraíba Feminina 
Na Paraíba: Defensoria Pública 

promove lives em apoio à 
campanha contra o racismo

Campanha Nacional 2021

https://paraibafeminina.com.br/index.
php/2021/05/26/na-paraiba-defensoria-

publica-promove-lives-em-apoio-a-
campanha-contra-o-racismo/

YAHOO Notícias
(PB) 

Aline Mota, da Associação 
Nacional das Defensoras e 

Defensores Públicos, explica 
a raiz racista do sistema penal 

brasileiro

Repercussão
Live Ponte Jornalismo https://tinyurl.com/ydu2mknc

Radar Amazônico
Webinário sobre racismo 

promove troca de experiência 
entre defensores negros

Campanha Nacional 2021
https://radaramazonico.com.br/webinario-

sobre-racismo-promove-troca-de-
experiencia-entre-defensores-negros/

Bahia Notícias 
Na Bahia, 90% das pessoas 

que usam os serviços da 
Defensoria Pública são pretas

RELEASE
ANADEP || ADEPBA

https://www.bahianoticias.com.br/justica/
noticia/64337-na-bahia-90-das-pessoas-

que-usam-os-servicos-da-defensoria-
publica-sao-pretas.html

Rádio Caçula (MS) 

ANADEP lança a campanha 
“Racismo se combate em todo 
lugar: Defensoras e Defensores 
Públicos pela equidade racial”

Release ANADEP 

https://www.radiocacula.com.br/noticias/
cidades/anadep-lanca-a-campanha-
racismo-se-combate-em-todo-lugar-

defensoras-e-defensores-publicos-pela-
equidade-racial

Século Diário
Defensores públicos lançam no 
Estado campanha de combate 

ao racismo

RELEASE
ANADEP || ADEPES

https://www.seculodiario.com.br/justica/
adepes-lanca-campanha-de-combate-ao-

racismo

G1 ES
Defensores públicos do ES 
fazem campanha contra o 

racismo

ANADEP || ADEPES
Vivian Almeida 

https://g1.globo.com/es/espirito-santo/
videos-estv-1-edicao/



Assembleia
Legislativa ES 

Ales recebe campanha 
antirracismo

RELEASE
ANADEP || ADEPES

https://www.al.es.gov.br/
Noticia/2021/05/41026/ales-recebe-

campanha-antirracismo.html

Folha 
Vitória

(ES) 

Mensagens contra racismo 
ocupam fachada da Assembleia 

no ES

RELEASE
ANADEP || ADEPES 

https://www.folhavitoria.com.br/politica/
noticia/05/2021/assembleia-legislativa-do-

es-promove-campanha-antirracismo

Jornal Correio MS 

ANADEP lança a campanha 
“Racismo se combate em todo 
lugar: Defensoras e Defensores 
Públicos pela equidade racial”

RELEASE
ANADEP || ADEP-MS 

https://www.jornalcorreioms.com/2021/05/
anadep-lanca-campanha-racismo-se.html

Enfoque MS 

ANADEP lança a campanha 
“Racismo se combate em todo 
lugar: Defensoras e Defensores 
Públicos pela equidade racial”

RELEASE
ANADEP || ADEP-MS 

https://www.enfoquems.com.br/anadep-
lanca-a-campanha-racismo-se-combate-
em-todo-lugar-defensoras-e-defensores-

publicos-pela-equidade-racial/

Grito MS 

ANADEP lança a campanha 
“Racismo se combate em todo 
lugar: Defensoras e Defensores 
Públicos pela equidade racial”

RELEASE
ANADEP || ADEP-MS 

https://gritoms.com.br/anadep-lanca-a-
campanha-racismo-se-combate-em-todo-
lugar-defensoras-e-defensores-publicos-

pela-equidade-racial/

Jornal Estado do 
MS 

ANADEP lança a campanha 
“Racismo se combate em todo 
lugar: Defensoras e Defensores 
Públicos pela equidade racial”

RELEASE
ANADEP || ADEP-MS

https://www.jornaldoestadoms.
com/2021/05/anadep-lanca-campanha-

racismo-se.html

Página Brazil 

ANADEP lança a campanha 
“Racismo se combate em todo 
lugar: Defensoras e Defensores 
Públicos pela equidade racial”

ANADEP || ADEP-MS

https://paginabrazil.com/anadep-lanca-a-
campanha-racismo-se-combate-em-todo-
lugar-defensoras-e-defensores-publicos-

pela-equidade-racial/

Mídia Max 

ANADEP lança a campanha 
“Racismo se combate em todo 
lugar: Defensoras e Defensores 
Públicos pela equidade racial”

RELEASE 
ANADEP || ADEP-MS 

https://midiamax.uol.com.br/
cotidiano/2021/associacao-dos-defensores-
publicos-lanca-campanha-contra-racismo-

em-ms

Correio Corumbá 
(MS) 

Defensores públicos lançam 
campanha antirracista durante 

live

RELEASE
ANADEP || ADEP-MS 

http://www.correiodecorumba.com.
br/?s=noticia&id=40589 

Veículos contactados que não emplacamos o lançamento da campanha:

Blog do Fred/Folha de São Paulo || Mônica Bergamo/ Folha de São Paulo
Conjur || Portal Jota || Brasil de Fato 
Poder 360 || Alma Preta || Notícia Preta 

JUNHO
VEÍCULO
(ESTADO) ASSUNTO FONTE LINK

Revista Justiça &
Cidadania  

Ampliação do acesso à Justiça 
e construção de uma sociedade 
solidária por meio da atuação 

da Defensoria Pública

Augusto Barbosa
Vice-presidente administrativo da 

ANADEP

https://www.editorajc.com.br/ampliacao-
do-acesso-a-justica-e-construcao-de-uma-
sociedade-solidaria-por-meio-da-atuacao-

da-defensoria-publica/

Portal Jota Reforma Administrativa: que 
Estado queremos? Rivana Ricarte Presidenta da ANADEP

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/
artigos/reforma-administrativa-que-estado-

queremos-12062021

SITE STF 

Representantes do poder 
público e da sociedade civil 

apontam soluções para 
aperfeiçoar fiscalização do 
sistema prisional brasileiro

Rivana Ricarte
Presidenta da ANADEP

http://portal.stf.jus.br/
noticias/verNoticiaDetalhe.

asp?idConteudo=467534&ori=1

SITE STF 

Defensores públicos, 
especialistas na área prisional 

e magistrados encerram 
audiência pública sobre 

sistema prisional

Lúcia Helena Silva Barros de Oliveira
http://portal.stf.jus.br/

noticias/verNoticiaDetalhe.
asp?idConteudo=467582&ori=1

Portal 
jusdecisum.com.

br

representantes do poder 
público e da sociedade civil 

apontam soluções para 
aperfeiçoar fiscalização do 
sistema prisional brasileiro

Rivana Ricarte
Presidenta da ANADEP

https://jusdecisum.com.br/representantes-
do-poder-publico-e-da-sociedade-civil-

apontam-solucoes-para-aperfeicoar-
fiscalizacao-do-sistema-prisional-brasileiro/



Portal Correio

‘Queremos eliminação 
do sistema opressor’, diz 

defensora pública contra o 
racismo

Campanha Nacional 2021
Aline Mota

https://portalcorreio.com.br/queremos-
eliminacao-do-sistema-opressor-diz-
defensora-publica-contra-o-racismo/

Juristas.com
(PB)

Defensora Pública defende 
transformação social através 

do fim do racismo

Campanha Nacional 2021
Aline Mota

https://juristas.com.br/2021/06/04/
defensora-publica-defende-transformacao-

social-atraves-do-fim-do-racismo/

Twitter
(STF)

Audiência pública sobre a 
violação sistemática dos 
direitos e garantias das 

pessoas presas

Rivana Ricarte
Presidenta da ANADEP

https://twitter.com/STF_oficial/
status/1404426100604821509

Conjur

Sociedade civil debate 
situação das prisões no Brasil 
no primeiro dia de audiência 

no STF

Rivana Ricarte
Presidenta da ANADEP

https://www.conjur.com.br/2021-jun-15/
entidades-debatem-prisoes-primeiro-dia-

audiencia-stf

Revista Brasil
(Rádio EBC)

Defensora Pública comenta 
aumento das demandas em 

razão da pandemia

Rivana Ricarte
Presidenta da ANADEP

https://radios.ebc.com.br/revista-
brasil/2021/06/defensora-publica-

comenta-demandas-que-aumentaram-em-
razao-da-crise-sanitaria

TV Cultura
(Brasília)

Walter Lima 
Entrevista 

Rivana Ricarte
Presidenta da ANADEP Revista Brasil

Mais Goiás 
Organização Mundial da Saúde 

inclui ‘velhice’ em rol de 
doenças e gera reação

Nota pública da ANADEP
https://www.emaisgoias.com.br/

organizacao-mundial-da-saude-inclui-
velhice-em-rol-de-doencas-e-gera-reacao/

Gazeta do Povo 

Defensores públicos 
demonstram preocupação 

com possível classificação da 
velhice como doença

Nota pública da ANADEP
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-
e-cidadania/breves/defensores-publicos-

contra-classificacao-velhice-doenca/

Conjur 
Associação de defensores 

lança cartilha de proteção legal 
ao público LGBTI+

RELEASE
ANADEP

*Contato It Press

https://www.conjur.com.br/2021-jun-25/
anadep-lanca-cartilha-protecao-legal-

publico-lgbti

Jornal de Brasília Como proceder em caso de 
LGBTIfobia?

RELEASE ANADEP
*Contato It Press

https://jornaldebrasilia.com.br/noticias/
brasil/como-proceder-em-caso-de-

lgbtifobia/

Léo Dias
(Instagram) Cartilha LGBTIFobia RELEASE ANADEP

*Contato It Press
https://www.instagram.com/stories/
leodias/2606394594782390980/

Veja abril Defensores públicos elaboram 
cartilha contra LGBTIfobia

RELEASE ANADEP
*Contato It Press

https://veja.abril.com.br/blog/radar/
defensores-publicos-elaboram-cartilha-

contra-lgbtifobia/

SBT Brasília Projeto quer proibir saidões 
para crimes hediondos

Rita Lima
Vice-presidenta da ANADEP

*Contato It Press

https://www.youtube.com/
watch?v=Maep7mvAjCE

Conjur 
Audiência de custódia por 

videoconferência não cumpre 
seu objetivo, dizem defensores

Presidenta da ANADEP
Rivana Ricarte 

*Contato It Press

https://www.conjur.com.br/2021-jun-30/
audiencia-custodia-videoconferencia-nao-

cumpre-objetivo

CONJUR
PGR questiona leis estaduais 

sobre atuação das Defensorias 
Públicas

Defensorias  Públicas
*Matérias que foram monitoradas pela 
ASCOM sobre Defensoria Pública neste 

período

https://www.conjur.com.br/2021-jun-05/
pgr-questiona-leis-estaduais-atuacao-

defensorias-publicas

CONJUR
Exigência de autorização 

para investigar autoridades é 
inconstitucional, diz Aras

Defensorias Públicas
*Matérias que foram monitoradas pela 
ASCOM sobre Defensoria Pública neste 

período

https://www.conjur.com.br/2021-jun-01/
exigencia-autorizacao-investigar-
autoridades-inconstitucional-aras

MPF

PGR questiona leis estaduais 
e distrital que garantem poder 
de requisição às defensorias 

públicas

Defensorias Públicas
*Matérias que foram monitoradas pela 
ASCOM sobre Defensoria Pública neste 

período

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/
pgr-questiona-leis-estaduais-e-distrital-
que-garantem-poder-de-requisicao-as-

defensorias-publicas

ROTA JURÍDICA

PGR questiona leis estaduais 
que conferem poder de 
requisição a defensores 

públicos

Defensorias Públicas
*Matérias que foram monitoradas pela 
ASCOM sobre Defensoria Pública neste 

período

https://www.rotajuridica.com.br/pgr-
questiona-leis-estaduais-que-conferem-

poder-de-requisicao-a-defensores-
publicos/

VG
NOTÍCIAS 

PGR questiona lei de 2003 que 
dá poderes para Defensoria 

Pública de MT: “desequilíbrio”

Defensorias Públicas
*Matérias que foram monitoradas pela 
ASCOM sobre Defensoria Pública neste 

período

https://www.vgnoticias.com.br/juridico/
pgr-questiona-lei-de-2003-que-da-

poderes-para-defensoria-publica-de-mt-
desequilibrio/78681



#TBT

A ANADEP também fez #TBT 
de momentos importantes 
para serem lembrados.

A ANADEP também se soli-
darizou com os números de 
vítimas pela COVID-19.



V

 APERFEIÇOAMENTO E
CAPACITAÇÃO

ENADEP

Enadep Recomenda

No 1º semestre, a Escola deu continuidade ao projeto Enadep Recomenda – projeto para 
divulgação de livros de defensoras e defensores associados à ANADEP, entre outras publi-
cações relacionadas à Defensoria Pública. No Instagram da ANADEP há um destaque reu-
nindo todas as obras já divulgadas.Para aumentar o engajamento no Instagram, também foi 
promovido o sorteio de mais dois livros neste 1º semestre.



Jornadas de Capacitação

A ANADEP e a ENADEP deram continuidade às Jornada de Capacitação da ENADEP. A ini-
ciativa tem por objetivo trazer atividades voltadas para o aperfeiçoamento, capacitação e 
qualificação das defensoras e defensores públicos. Neste 1º semestre foram organizadas 
quatro jornadas que foram transmitidas online, via zoom:

V JORNADA: Questões étnico-raciais: construindo uma Defensoria Pública Antirracista
VI JORNADA: Conflitos fundiários e remoção de pessoas: estratégias de defesa e soluções 
garantidoras de Direitos Humanos
VII JORNADA: Diretrizes nacionais para o atendimento a crianças e adolescentes em situa-
ção de rua

V JORNADA: Questões étnico-raciais: construindo uma Defensoria Pública 
Antirracista



VI JORNADA: Conflitos fundiários e remoção de pessoas: estratégias de 
defesa e soluções garantidoras de Direitos Humanos

VII JORNADA: Diretrizes nacionais para o atendimento a crianças e 
adolescentes em situação de rua

VIII JORNADA: Curso de formação política, participação institucional e lide-
rança para Defensoras Públicas

ANADEP e ENADEP firmam convênio com a PUC-MG

Neste semestre, a ANADEP e a ENADEP firmaram convê-
nio com a Pontífica Universidade Católica de Minas Ge-
rais. A partir de agora, a ANADEP é parceira no programa 
“Parceiros na Educação”, da PUCMINAS.



PUC-RS

Nos últimos meses, houve também diálogo 
com a Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC-RS) para viabilizar parce-
ria e descontos para associadas e associados 
da ANADEP.

Cartão de agradecimento

Em todos os eventos promovidos pela ANADEP e ENADEP no 1º semestre, os(as) facilita-
dores(as) ministraram as aulas, cursos e seminários gratuitamente. Desta forma, ao final de 
cada atividade, as entidades enviam um cartão especial como forma de agradecimento pela 
colaboração.

VI

 APOIO À ATUAÇÃO AFIRMATIVA 
DE GÊNERO E RAÇA DENTRO DAS 

DEFENSORIAS E ASSOCIAÇÕES 
ESTADUAIS



GÊNERO

Diretoras da ANADEP debatem 
sobre pautas afirmativas de 
gênero e raça

No primeiro semestre, houve duas 
reuniões entre as diretoras da ANA-
DEP (março e junho) para debater 
pautas afirmativas de gênero e raça. 
O objetivo da reunião foi criar es-
tratégias para provocar o debate, 
paridade e a equidade de gênero e 
raça na entidade e dentro Defenso-
ria Pública. 

#EmDefesaDelas: ANADEP oficia Condege a favor 
de pautas afirmativas de gênero

No dia 12 de março, a ANADEP apresentou documento 
ao Condege acerca da atuação afirmativa de gênero e 
raça no âmbito das Associações Locais e das Defenso-
rias Públicas. O documento foi construído pela ban-
cada feminina da diretoria da ANADEP que é hoje é 
composta por 16 defensoras públicas.

ANADEP participa de debate 
no #NaPausa

Em março, a ANADEP participou 
de conversa ao vivo do projeto 
#NaPausa. O programa fez parte 
de uma série de discussões refe-
rentes ao Dia da Mulher, dentro 
da agenda Março de Lutas, con-
duzida pela DPE-CE.

Curso de formação política, participação 
institucional e liderança para defensoras 
públicas

Em junho, a ANADEP, a ENADEP e a APADEP 
abriram inscrições para a VIII Jornada: curso 
de formação política, participação institucio-
nal e liderança para defensoras públicas. As 
aulas tiveram início em julho.



RAÇA

Campanha Nacional 2021

Em abril, a ANADEP divulgou a identidade visual da Campanha Nacional 2021, que tem 
como tema: Racismo se combate em todo lugar: Defensoras e Defensores Públicos pela 
equidade racial. 

Foram produzidas uma série de produtos como vídeos, spots de rádio e cartilha.

ANADEP e CONDEGE firmam parceria na Campanha Nacional 
“Racismo se combate em todo lugar”



Rádio Justiça e Rádio USP são parceiras da Campanha Nacional ANADEP e Editora Jandaíra firmam 
parceria especial para o mês de maio

ANADEP lança campanha nacional 2021 durante live com parlamentares

A ANADEP, com apoio do CONDEGE e das Associações dos estados e do Distrito Fe-
deral, lançou, no dia 17 de maio, a campanha 
“Racismo se combate em todo lugar: Defen-
soras e Defensores Públicos pela equidade 
racial”. A live contou com a participação da 
presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte; da pre-
sidenta do Condege, Maria José de Nápolis; 
da coordenadora da Comissão Temática da 
Igualdade Étnico-Racial da ANADEP, Clarissa 
Verena; e da deputada Talíria Petrone (PSOL-
-RS). O senador Paulo Paim não pôde estar 
presente no evento, mas encaminhou vídeo 
com mensagem às defensoras e defensores 
públicos.

ANADEP apresenta campanha nacional 2021 durante audiência pública na Câmara

A vice-presidenta da ANADEP, Rita Lima, apresentou a campanha nacional “Racismo se com-
bate em todo lugar: Defensoras e Defensores Públicos pela equidade racial” durante au-
diência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos 
Deputados. A audiência foi presidida pelo membro da CDHM, deputado Bira do Pindaré 
(PSB-MA).



ANADEP é convidada de live da Ponte Jornalismo para falar sobre racismo no
sistema de justiça

A presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, e a coordenadora-adjunta da comissão temática da 
igualdade étnico-racial da entidade, Aline Mota, participaram de live com a Ponte Jornalis-
mo. 

Práticas Exitosas

A partir do mês de maio, a assessoria de comunicação da ANADEP iniciou a divulgação de 
práticas exitosas das Associações Locais e Defensorias Públicas com o recorte da campanha 
nacional 2021 e sobre outros trabalhos relacionados à questão da raça.



Educação antirracista nas redes sociais

Também houve a divulgação de uma série de posts relacionados à campanha nacional 2021. 
O material foi divulgado nas redes sociais da entidade.



Diretoria e equipe ANADEP divulgam campanha nacional nas redes sociais

VII

 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO



Nesta gestão, a ANADEP manteve o diálogo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA). Os encontros têm como objetivo o lançamento do 2º Mapa da Defensoria Pública 
Estadual e Distrital, previsto para acontecer no segundo semestre deste ano. 

O Mapa é uma pesquisa para saber onde a Defensoria Pública está presente, conhecer o 
perfil socioeconômico e a localização da população atendida (e da não atendida), para ava-
liar os avanços e, sobretudo, os grandes passos que faltam ser dados para universalizar o 
serviço da Defensoria Pública no Brasil. A primeira publicação foi em 2013.

Diretoria e comunicação reúnem-se com 
IPEA / Janeiro

Comunicação da ANADEP e Ipea / Abril

Fevereiro

Março

LGPD

A diretoria da ANADEP iniciou, neste primeiro semestre, as etapas de implementação do 
plano de ação para adequação da entidade às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD). 

Treinamento da diretoria com os funcionários sobre a LGPD



VIII

 INTERNACIONAL

ATUAÇÃO INTERNACIONAL

ANADEP recebe status 
consultivo junto ao ECOSOC
da ONU

O Comitê de Organizações Não 
Governamentais do Conselho Eco-
nômico e Social da Organizações 
das Nações Unidas (ONU) aprovou 
a solicitação da ANADEP para ser 
reconhecida como organização de 
categoria consultiva especial da 
ONU. O status consultivo permite 
que entidades da sociedade civil 
tenham acesso tanto ao Conselho 
Econômico e Social como a seus di-
versos órgãos e mecanismos de di-
reitos humanos da ONU e eventos 
especiais. Agora, a recomendação 
do Comitê tem que ser referenda-
da pela Assembleia Geral da ONU, 
que se realiza anualmente no mês 
de setembro.



ANADEP representa AIDEF em audiência pública da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos

Em abril, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, representou a Associação Interamericana 
de Defensorias Públicas (AIDEF) em audiência pública da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos (Corte IDH) sobre a opinião consultiva OC-29. Atualmente, a ANADEP ocupa o 
cargo de vice coordenação da AIDEF.

AIDEF Atuação das Defensorias Públicas no atendimento aos povos indígenas é 
destaque em audiência pública da OEA

No final de abril, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, participou de audiência pública 
promovida pela Comissão de Assuntos Jurídicos e Políticos (CAJP) da Organização dos Esta-
dos Americanos (OEA). Este ano, o acesso dos povos indígenas à justiça e defesa dos seus 
direitos humanos balizaram as apresentações. 



ANADEP participa de atividade da AIDEF sobre o Dia Internacional da 
Mulher

Em março, a diretora adjunta para assuntos internacionais da ANADEP, Juliana Lintz, parti-
cipou de atividade internacional “Techo de cristal en la justicia: diagnóstico y propuestas 
para políticas igualitarias”. O evento foi realizado pela AIDEF em comemoração do Dia In-
ternacional da Mulher.

Reuniões da AIDEF

A ANADEP participou de todas as reuniões realizadas pela AIDEF no 1º semestre: abril e 
junho. Na ocasião, houve reuniões dos conselhos consultivo e diretivo da Associação Inte-
ramericana. Participaram dos encontros: a presidenta e vice-presidenta institucional da en-
tidade, Rivana Ricarte e Rita Lima, além do diretor de relações internacionais e da diretora 
adjunta, Antonio Maffezoli e Juliana Lintz.

Diretor de Relações Internacionais da ANADEP, Antonio 
Maffezoli, participa de reunião da AIDEF / Março

Vice-presidenta Institucional da ANADEP, Rita Lima, 
participa de reunião da AIDEF / Março

Presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, participa de reunião da 
AIDEF / Março



Reunião da AIDEF / Março

Reunião do Comitê Executivo da AIDEF / Junho

Reunião do Comitê Executivo da AIDEF / Abril

Reunião do Conselho Diretivo da AIDEF / Junho

ANADEP participa de reunião sobre as 100 Regras de Brasília

Em março, a diretora da ANADEP e coordenadora da Comissão para assuntos internacionais, 
Adriana Burger, participou da primeira reunião da comissão de trabalho para atualizar o Ma-
nual de Aplicação das 100 Regras de Brasília. 



Indicação DPI

Em maio, a Associação Nacional das Defen-
soras e Defensores Públicos (ANADEP) e o 
Conselho Nacional de Defensores Públicos 
Gerais (CONDEGE) lançaram edital conjunto 
para seleção de Defensores(as) Públicos(as), 
que serão indicados(as) para participar de 
seleção junto à Associação Interamericana 
de Defensorias Públicas (AIDEF). A comissão 
composta pela presidenta da ANADEP, Rivana 
Ricarte; o diretor para relações internacionais 
da ANADEP, Antonio Maffezoli; e a presidenta 
do Condege, Maria José de Nápolis; escolhe-
ram a defensora pública do Rio de Janeiro, 
Renata Tavares, para o cargo.

Renata Tavares (RJ) foi a indicada para o cargo de DPI / Junho Seleção de Defensoras e Defensores Públicos Interamericanos  
ANADEP e CONDEGE definem indicação para cargo de DPI em 

mandato complementar

BLODEPM

ANADEP participa de podcast do BLODEPM

A presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, participou 
da 3ª edição do podcast do Bloco de Defensores 
Públicos Oficiais do Mercosul (BLODEPM). O tema 
abordado tratou das medidas adotadas pelas De-
fensorias do Brasil e Associações no período da 
Pandemia COVID-19. 

Coordenadora da Comissão Temática dos 
Direitos da Mulheres representa ANADEP em 
Webinário do BLODEPM

Em junho, a Defensoria Pública da União (DPU), o 
Bloco de Defensores Públicos Oficiais do Merco-
sul (BLODEPM) e a Ação de Expertise UE Migração 
(MIEUX+) promoveram o webinário “Proceso de So-
licitud de Refugio y Atención Jurídica Ofrecida por 
las Defensorías Públicas - Desafíos, Efectos de la 
Pandemia y Buenas Prácticas”. A coordenadora da 
Comissão dos Direitos da Mulher da ANADEP, Jeane 
Xaud, representou a entidade na ocasião.



ANADEP participa de sessão ordinária do BLODEPM

Em maio, foi promovida a sessão ordinária do Bloco de Defensores Públicos Oficiais do Mer-
cosul (BLODEPM), por videoconferência. A presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, e o diretor 
de relações internacionais da entidade, Antonio Maffezoli, acompanharam as discussões.

Evento de 30 anos do MERCOSUL

Com o objetivo de comemorar os 30 anos do MERCOSUL, a Reunión Especializada de De-
fensorías Públicas Oficiales del MERCOSUR (REDPO) e o Ministerio Público de la Defensa 
República Argentina promoveram, em março, o bate-papo virtual “El proceso de integración 
de las defensas públicas regionales. Charla con motivo de la conmemoración de los 30 años 
de la creación del MERCOSUR”.

ANADEP participa do 32º encontro da REDPO

Em maio, a presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, participou do 32º encontro da Reunião 
Especializada de Defensores Públicos Oficiais do Mercosul (REDPO). A ANADEP integra a 
REDPO como ouvinte.

REDPO



Eventos

No 1º semestre de 2021, a ANADEP participou, divulgou e apoiou diversos eventos realiza-
dos por entidades internacionais. Entre eles: o I Congresso de Movilidad Humana y Protec-
cion Internacional; Ciclo de Conferencias Magistrales en Derecho Internacional y Derechos 
Humanos; 5º encontro do “Ciclo de Conferencias Magistrales en Derecho Internacional y 
Derechos Humanos”; e o webinar “Proceso de Solicitud de Refugio y Atención Jurídica Ofre-
cida por las Defensorías Públicas - Desafíos, Efectos de la Pandemia y Buenas Prácticas”.

Reuniões da diretoria de relações internacionais

Desde o início do ano, a diretoria da ANADEP vem se reunindo para traçar as estratégias de 
atuação no âmbito internacional.

MarçoPresidência e vice da ANADEP reúnem-se com diretores para 
Assuntos Internacionais / Fevereiro

Presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, em reunião com o diretor
para Assuntos Internacionais, Antonio Maffezoli, e da diretora adjunta, 

Juliana Lintz / Março



SETORES DA
ANADEP

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

No 1º semestre, a diretoria deu con-
tinuidade à política de realizar reu-
niões com todos os setores da enti-
dade. Os encontros têm por objetivo 
traçar o planejamento operacional e 
logístico dasatividades, bem como 
ouvir as demandas dos setores. Além 
disso, visa aproximar a diretoria de 
todo o corpo de colaboradores.

Funcionários da ANADEP

Reunião de equipe / Abril

Reunião de equipe / Fevereiro



Assessoria de Comunicação

A Assessoria de comunicação da ANADEP propõe e executa as políticas de comunicação da 
entidade. Ela éresponsável pelas estratégias, campanhas, projetos e atividades voltadas 
para os diversos públicos da Associação. A equipe é formada por: uma coordenadora de 
comunicação e uma assessora de comunicação. Temtambém apoio de uma empresa de pu-
blicidade, responsável pelas artes gráficas.

• Participação ativa nas AGEs;
• Planejamento da Campanha “Defensoras 
e Defensores Públicos não param”;
• Planejamento do Maio Verde Virtual e do 
Webinário;
• Assessorar os membros da diretoria em 
atividades de comunicação social;
• Auxiliar a vice-presidência institucional 
na produção de comunicados;
• Coordenar a atuação das Assessorias de 
Comunicação das Defensorias Públicas e 
Associações Estaduais no desenvolvimen-
to de material para site da ANADEP;
• Criação de boletim internacional;
• Criação de cards padronizados para as re-
des sociais;
• Criação de cards e vídeos de educação 
em direitos para as redes sociais;
• Criação dos destaques padronizados do 
Instagram;

• Criação e atualização de peças gráficas in-
ternas (crachás, cartões, pastas, papel tim-
brado, entre outras).
• Desenvolvimento de peças gráficas para 
as redes sociais;
• Desenvolvimento de peças para eventos;
• Diálogo com os veículos;
• Visita às redações;
• Divulgação das atividades legislativas 
(matérias e fotos);
• Editar e revisar notas públicas;
• Editoração de balanços;
• Editoração de cartilhas, livros e revistas;
• Elaboração do boletim semanal da enti-
dade, o ANADEP EXPRESS;
• Elaboração do Histórias de Defensor(a);
• Elaboração, edição e confecção dos ba-
lanços de gestão.
• Gerenciar o site e redes sociais da
ANADEP;

• Manter arquivos das notícias de interesse 
da ANADEP publicadas pela imprensa (cli-
pping);
• Organização da pauta semanal (deman-
das jornalística e publicitária);
• Pautar veículos da grande imprensa sobre 
o trabalho da ANADEP e Defensoria Públi-
ca;
• Planejamento e cobertura da Campanha 
Nacional;
• Redação de peças audiovisuais;
• Registros fotográficos e videográficos de 
eventos realizados na associação ou por 
ela organizados;
• Reunião com os assessores de comunica-
ção (presencial e via zoom);
• Ronda nos sites e redes sociais das Asso-
ciações e Defensorias;
• Criação de lista de transmissão para Asso-
ciações que não tem assessoria de impren-
sa;
• 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 Reco-
menda;
• 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).

Reunião do Legislativo com a comunicação / Março



Comunicação e Comissão Étnico-Racial tratam sobre a 
campanha nacional / Abril

Comunicação e FONACATE / Junho

Comunicação e Diretoria da ANADEP / Maio

Presidência e comunicação / Maio

Publicidade 

Desde 2014, a ANADEP mantém con-
trato com a empresa Bah Comunica-
ção – responsável por todo o plane-
jamento gráfico e visual da entidade. 
A empresa é responsável por vários 
serviços especializados e que são fun-
damentais para a assessoria de comu-
nicação, como:

• Criação de logomarcas;
• Criação do layout do site;
• Criação e atualização de peças gráfi-
cas internas
(crachás, cartões, pastas, papel tim-
brado, etc)
• Desenvolvimento de peças gráficas 
para as redes
sociais;
• Desenvolvimento de peças para 
eventos;
• Editoração de balanços;
• Editoração de cartilhas, livros e re-
vistas;
• Planejamento e criação da identida-
de visual da
campanha;
• Redação de peças audiovisuais.

Reunião da Comunicação e Publicidade / Março

Reunião da Comunicação e Publicidade / Abri

Comunicação, publicidade e Diretoria da ANADEP / Maio



Setor Administrativo
Dia a dia

•Agendamento de reuniões com parlamen-
tares e autoridades;
•Agendamento das reuniões pelo aplicati-
vo Zoom;
•Atualização de mailing de associados, ór-
gãos e entidades;
•Atualização das listas de associados;
•Formulação, formatação, envio, digitaliza-
ção e acompanhamento de ofícios, plani-
lhas, notas técnicas e documentos em ge-
ral;
•Protocolo de ofícios e documentos na Câ-
mara, Senado, STF, STJ, etc.;
•Preparação, controle e coleta de dados de 
questionário sobre as Defensorias Públi-
cas;
•Emissão (e alteração quando necessário) 
de passagens e hospedagens nacionais e 
internacionais;
•Confecção dos relatórios das passagens e 
hospedagens emitidas pelo cartão de cré-
dito;
•Despacho e acompanhamento de docu-
mentos e correspondências enviados via 
Correios;

•Preparação e envio de convocações para 
assembleias, reuniões de diretoria e outras 
atividades;
•Preparação da sala de reuniões com pris-
mas, bandeiras, materiais, suporte técnico 
(zoom, data show, microfones), alimentos 
e bebidas para realização de reuniões na 
sede;
•Acompanhamento, suporte e redação de 
atas de reuniões via zoom;
•Correção e aprovação de atas de reuniões 
(AGEs, diretoria e administrativas);
•Cotação e compra de materiais de limpe-
za;
•Cotação e compra de alimentos/bebidas;
•Cotação e compra de materiais de escri-
tório;
•Controle de materiais de escritório e ali-
mentos da sede da entidade;
•Retirada de materiais (placas de homena-
gem e gráfica);
•Acompanhamento de contratos em geral;
•Acompanhamento/supervisão da limpeza 
da ANADEP;

•Respostas às mensagens da página de 
contatos;
•Liberação e bloqueio de cadastros na área 
restrita;
•Contato com MarktClub para informação 
de novos associados e bloqueio de desfi-
liados, além de novos convênios;
•Acompanhamento das atividades interna-
cionais (AIDEF, BLODEPM e REDPO) e res-
posta a e-mails;
•Preparação de material para registro em 
cartório;
•Atendimento telefônico;
•Impressão e preparação de materiais para 
atividades legislativas, reuniões e AGEs;
•Contato com associados e presidentes 
para resolver todo tipo de demanda admi-
nistrativa;
•Contato com a JUSPREV, Consinter, Juruá, 
MCCE, FONACATE e Innovare para deman-
das diversas;
•Contato com escritório de advocacia e as-
sessoria parlamentar para preparação e en-
vio de documentos;
•Contato com René (diagramador) sobre 
trabalhos da ANADEP e da ENADEP;
•Assistência à Diretoria da ENADEP em suas 
demandas;
•Assistência à diretoria de aposentados e 

suas demandas (documentos, questioná-
rios, reuniões, etc.);
•Assistência à diretoria internacional e suas 
demandas (acompanhamento e resposta a 
documentos, e-mails, etc.);
•Resposta a convites e documentos recebi-
dos;
•Preparação e envio de postulação a órgãos 
do Governo Federal (CNDI, CNPCT, CNDH, 
CIAMP-RUA);
•Preparação e envio de postulação a cargo 
de DPI;
•Formulação de editais de intercâmbio, 
editais de cursos nacionais e internacio-
nais, edital para Defensor(a) Público(a) In-
teramericano(a) e outros;
•Preparação e assistência em reuniões na 
entidade e por zoom;
•Registro e acompanhamento de assinatu-
ras de emendas pelos deputados;
•Arquivo e organização dos documentos da 
ANADEP;
•Controle de férias de funcionários;
•Negociação e acompanhamento de con-
tratação/rescisão de estagiários pelo CIEE;
•Pedido de convênio com instituições de 
ensino de interesse da categoria;
•Cuidado com prazos de respostas às de-
mandas diárias;



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

Comissões

Eventos

•Controle dos membros junto às associa-
ções;
•Inclusão e exclusão nos grupos de What-
sApp;
•Acompanhamento dos grupos de WhatsA-
pp para verificar demandas;
•Recebimento de notas técnicas e poste-
rior formatação;
•Atualização dos membros e coordenações 
no site da ANADEP;
•Suporte administrativo às comissões;

•Organização de pequenos e grandes even-
tos, em conjunto com os outros setores da 
entidade;
•Cotação e contratação de materiais e lan-
ches para eventos e reuniões;
•Envio de convites e confirmação de pales-
trantes nos eventos;
•Preparação de roteiro de eventos, plani-
lhas, ofícios e documentos em geral;
•Contato com René (diagramador) sobre 
materiais a serem produzidos;
•Organização e acompanhamento de even-
tos virtuais e presenciais no primeiro se-
mestre de 2021:

•Arquivamento e controle de documentos 
recebidos pelas comissões;
•Agendamento de reuniões pelo aplicativo 
zoom;
•Suporte nos eventos das comissões;
•Preparação e envio de convocações para 
reuniões.

1)Solenidade de posse da nova dire-
toria biênio 2021-2023 – fevereiro;
2)V Jornada da ENADEP – março - 

•Envio de convites e contato com palestrantes;
•Controle das inscrições para os cursos;
•Preparação e disparo de tutorial informativo aos participantes e palestrantes;
•Preparação e disparo de lista de presença e formulário de avaliação;
•Suporte e informativos em grupos de WhatsApp criados para os eventos;
•Suporte para entrada dos participantes nos cursos através do aplicativo zoom;
•Suporte durante as aulas dos cursos, na condição de anfitriãs;
•Contabilização de presença nas aulas;
•Gerenciamento da pesquisa de satisfação;
•Envio de agradecimento final a participantes e palestrantes;
•Preparação e envio de certificado a participantes e palestrantes.

Questões Étnico-Raciais;
3)VI Jornada da ENADEP – abril - Conflitos Fundiários e Remoções de Pessoas;
4)Entrega de homenagem ao Ex-ministro Nefi Cordeiro – maio;
5)VII Jornada da ENADEP – maio-junho - Crianças e Adolescentes em Situação de 
Rua.



Financeiro
Dia a dia

• Gerenciamento das contribuições asso-
ciativas dos estados e do Distrito Federal
• Emissão dos boletos das contribuições 
associativas
• Prestação de contas anualmente em AGO
• Relatórios de justificativas das despesas 
no cartão de crédito
• Relatórios de reembolso de despesas dos 
diretores da ANADEP
• Gerenciamento de ajuda de custo dos di-
retores da ANADEP
• Gerenciamento com justificativas do flu-
xo de caixa da ANADEP
• Gerenciamento com justificativas da mo-
vimentação de débitos e créditos da conta 
principal da ANADEP
• Gerenciamento com justificativas das 
passagens e hospedagens compradas pela 
ANADEP 
• Envio dos balancetes para disponibiliza-
ção na área restrita do site da ANADEP
• Pagamento e acompanhamento dos servi-
ços de limpeza da ANADEP
• Orçamento e compra de todo tipo de ma-
terial (limpeza, escritório, alimentos e be-

bidas, etc)
• Gerenciamento e acompanhando de 
obras, instalações, reparos e reformas na 
sede da ANADEP
• Controle de estoque de materiais em ge-
ral
• Gerenciamento da folha de pagamento e 
conferência dos salários dos funcionários
• Gerenciamento da folha de pagamento e 
conferência das férias e 13º dos funcioná-
rios
• Controle do pagamento de impostos em 
geral
• Elaboração do movimento contábil deta-
lhado para envio à contabilidade mensal-
mente
• 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, reconheci-
mentos de firma e autenticações de docu-
mentos diversos, etc

• Acompanhamento, buscas e entregas de 
materiais (materiais gráficos, placas de ho-
menagem, etc)
• Serviços externos em geral
• Gerenciamento das linhas telefônicas 
corporativas fixas e móveis
• 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 fun-
cionários e diretores
• Gerenciamento e acompanhamento da 
aquisição e instalação de todo o sistema 
audiovisual
• Acompanhamento do treinamento da 
equipe para manuseio do mesmo
• Acompanhamento da situação financeira 
de forma geral com diretores periodica-
mente
• Elaboração de documentos financeiros e 
contato direto com o conselho fiscal
• Compra e gerenciamento do fluxo de cai-
xa de moedas estrangeiras
• Acompanhamento e pagamento de en-

vio de documentos e correspondências via 
Correios
• Negociação e resolução de demandas 
com o suporte de TI
• Elaboração e acompanhamento de orça-
mentos de serviços em geral (política de 
sempre 3 orçamentos)
• Acompanhamento e pagamento do segu-
ro da sede da ANADEP
• Acompanhamento e pagamento dos se-
guros de vida dos funcionários da ANADEP
• Orçamentos, negociação, acompanha-
mento e pagamento do plano de saúde dos 
funcionários da ANADEP
• Protocolo de ofícios e documentos na Câ-
mara, 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 asso-
ciados
• Auxílio na formulação de documentos em 
geral
• Auxílio para preparação de material para 
registro em cartório
• Auxílio na impressão e preparação de ma-
teriais para atividades legislativas e AGEs



• Auxílio ao setor administrativo com as de-
mandas da ENADEP
• Auxílio na formulação de editais em geral
• Auxílio no controle de férias dos funcio-
nários 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 contrata-
ção/rescisão de estagiários pelo CIEE
• Auxílio no acompanhamento da imple-
mentação da LGPD na ANADEP

Eventos

• Organização de pequenos eventos, em 
conjunto com os outros setores da entida-
de
• Organização e acompanhamento das so-
lenidades de posses das diretorias da ANA-
DEP
• Organização dos CONADEPs, em conjunto 
com os outros setores da entidade
• Gerenciamento com justificativas da mo-
vimentação de débitos e créditos da conta 
do CONADEP 
•• Levantamento das despesas de peque-

nos eventos
• Auxílio na cotação e contratação de mate-
riais e lanches para eventos e reuniões
• Auxílio na preparação de roteiro de even-
tos, planilhas, ofícios e documentos em ge-
ral
• Auxílio na organização de eventos virtu-
ais em conjunto com os outros setores da 
entidade

Diretoria com o Setor Financeiro  e de Comunicação / Junho Reunião do Conselho fiscal com o setor financeiro e 
administrativo / Fevereiro

Reunião do Conselho Fiscal com o setor Financeiro / MarçoReunião do Conselho fiscal com o setor financeiro e administrativo 
/ Fevereiro
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