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I

ATUAÇÃO LEGISLATIVA NO 
CONGRESSO NACIONAL

AGE Fevereiro Diretoria Março

AGE Abril

AGE Junho

Reunião de Diretoria Junho

AGE Maio

AGE Março

AGEs e reuniões de diretoria

Para democratizar o debate sobre a pauta institucional, a diretoria da ANADEP promoveu, no 1o semestre, 
seis assembleias gerais extraordinárias e 1 assembleia geral ordinária 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 reunião da diretoria presencial e online. 



Assessoria Parlamentar
Especializada

A diretoria da ANADEP conta com um serviço es-
pecializado para balizar as estratégias das ativi-
dades legislativas. Há anos, a Queiroz Assessoria 
Parlamentar e Sindical presta serviços à Associa-
ção, promovendo análises, pesquisas, estratégias e 
cenários relacionados às conjunturas política, eco-
nômica, social, regulatória e institucional do Brasil. 
Neste 1º semestre de 2020, a assessoria deu con-
tinuidade ao envio à diretoria, via e-mail e WhatsA-
pp, a agenda dos Três Poderes e informações dos 
bastidores, bem como de reuniões dos parlamenta-
res e das bancadas partidárias.

AGO

ANADEP aprova prestação de contas do exercício 2019 e plano anual de trabalho 
para 2020

Plano anual de trabalho

Em março, o conselho diretivo da ANADEP realizou a prestação de 
contas da entidade referente ao exercício 2019. Todos os balan-
cetes financeiros foram analisados e aprovados, à unanimidade, 
pelo Conselho Fiscal. A assembleia geral ordinária foi transmiti-
da virtualmente às associadas e associados, via aplicativo zoom. 
 
Na reunião, a funcionária responsável pelo setor financeiro da 
ANADEP, Ana Amélia Maia, apresentou as planilhas contábeis do 
período, com descrição pontual sobre algumas receitas e despe-
sas. Estavam presentes também, o diretor tesoureiro, Henrique 
Silva Marques, e o contador, Welisson Sátiro, para tirar as dúvidas 
do momento. Após apresentação, o conselho fiscal, composto pelas defensoras públicas Mayara Lima Tachy 
(ADEP-DF), Elaina da Silva Rosas (ADEP-BA) e Elcianne Viana de Souza (ADPER), aprovou a prestação de contas.

Outro destaque da AGO foi a aprovação do plano anual 
de trabalho, que contempla as principais estratégias da 
pauta jurídica, legislativa e associativa a serem executa-
das em 2020. A vice-presidente institucional da ANADEP, 
Rivana Ricarte, apresentou o documento aos presentes.



Matérias em acompanhamento no 
Congresso Nacional

Atividades legislativas

Antes da suspensão das atividades presenciais no Congresso Nacional, a diretoria da ANADEP reuniu-se 
presencialmente com: a assessoria do senador Weverton Rocha (PDT/Líder); assessoria do Otto Alencar (PS-
D-BA); Jorge Kajuru (Cidadania-GO); Simone Tebet (MDB-MS), além do senador Sérgio Petecão (PSD-AC).

PLP 193

Em fevereiro, o senador Fabiano Contara-
to (REDE-ES) apresentou, na Comissão de 
Constituição e Justiça, parecer contrário 
ao PLP 193/2019. A matéria tinha por ob-
jetivo modificar a LC 80/94 para estabe-
lecer critérios objetivos para a prestação 
de assistência pela Defensoria Pública. 
No documento, o parlamentar ressaltou 
que o projeto em análise revela incom-
patibilidade com a autonomia funcional e 
administrativa da Defensoria Pública, con-
forme defendido pela ANADEP em nota 
técnica sobre o tema. Além disso, descon-
sidera peculiaridades socioeconômicas 
regionais, no atendimento ao assistido 
hipossuficiente em várias regiões do país. 
Houve também reuniões com o parlamen-
tar para discutir o projeto.



PEC 187 - Revisão dos Fundos 

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, em março, o substitu-
tivo à PEC 187/2019, que permite ao governo usar para outras finalidades o dinheiro 
hoje retido em fundos infraconstitucionais e vinculado a áreas específicas. O relator 
da matéria, senador Otto Alencar (PSD-BA), manteve os fundos da Defensoria Pública 
em seu substitutivo. A preservação dos fundos era um pleito da ANADEP e do Colé-
gio Nacional de Defensores Públicos-gerais (Condege).

No 1o semestre, a diretoria da ANADEP, em parceria com as Associações Estaduais, manteve-se mobilizada no 
Congresso Nacional para acompanhar a tramitação de projetos de interesse da categoria. O grupo dialogou 
semanalmente, presencialmente e via zoom, com deputados e senadores de diversos estados e partidos. A 
Associação também se reuniu diversas vezes com a assessoria parlamentar para traçar o trabalho legislativo.
Entre os projetos que têm sido acompanhados pela ANADEP neste período, estão:

PL 6726/2016 (Extrateto), PL 8045/10 (novo 
CPP), PEC 186/2019, PEC 187/2019, PEC 
188/2019, PEC 10/2020, PLP 39/2019, PL 
1888/2020, PL 1142/2020; PL 2179/2020; 
PL 1179/2020, PL 707/2020, PEC 199/19, 
PLP 193/2019, PL 5734/2019, PL 217/2019, 
PL 5900/2016, PEC 438/2018, , PEC 
63/2013 (ATS), PEC 443/2009 (PEC do gati-
lho), a PEC 58/2019 (férias de 60 dias), PLC 
80/2018, PL 413/2020 e PL 2633/2020.

Além desses projetos, estão no Radar da 
ANADEP as seguintes proposições:

PLP 92/2007, PL 412/2011, PEC 358/2005, 
PEC 210/2007, PEC 339/2009, PLS 
250/2005, PL 4606/2012, PLS 229/2009, PL 
4120/2012, PLP 130/2004, PL 4204/2001, 
PEC 525/2010, PL 7542/2010, PLS 49/2009, 
PEC 209/2012, PEC 2/2003, PEC 434/2014, 
PEC 56/2014, PL 478/2007, PL 860/2015, 
PEC 73/2015, PL 2690/2015, PL 2692/2015, 
PLS 565/2015, PL 5097/2013, PLC 

37/2013, PEC 139/2015, PL 3589/2015, PL 3771/2015, PL 
3719/2015, PL 3718/2015, PL 7553/2014, PEC 175/2015, 
PL 4381/2016, PL 4373/2016, PLS 67/2016, PL 4649/2016, 
PL 3722/2012, PL 5303/2016, PEC 220/2016, PEC 
229/2016, PL 5511/2016, PL 5832/2016, PL 6504/2016, PL 
9447/2017, PLP 478/2018, PLS 73/2018, PLS 82/2018, PL 
9808/2018, PL 6960/2017, PL 704/2015, PL 7883/2017, PL 
0797/2018, PL 773/2019, PL 1120/2019, PLP 64/2019, PL 
1300/2019, PL 1481/2019, PL 1678/2019 e PL 1781/2019.

Projetos que reduzem o serviço público

O início do ano foi marcado pela retomada do trabalho de enfrentamento aos pro-
jetos que reduzem o serviço público, como: PEC 186/2019; PEC 187/2019; PEC 10 
2020; PLP 149 2019; e PLP 39 2020.



PEC 186 e o trabalho conjunto 

A ANADEP, ao lado do Fórum Nacional Permanente 
de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) e da Frente 
Associativa da Magistratura e do Ministério Público 
(FRENTAS) e das Associações Estaduais, trabalhou 
no planejamento das atividades e na construção 
de emendas da PEC 186, por meio de grupos de 
trabalho formados por integrantes dos colegiados. 
Os temas de trabalho elegidos versaram sobre os

seguintes pontos: férias, teto remuneratório, reajus-
te salarial, jornada de trabalho, progressão funcio-
nal, concurso público, entre outros. Houve também 
a construção de nota técnica, estudo aprofundado 
sobre o tema, carta circular (ANADEP/FONACATE), 
além 10 emendas ao texto, em que se solicitava 
apoio dos senadores na apresentação e aprovação 
destas emendas.



Durante o semestre, a ANADEP participou de diversas reuniões do FONACATE.
A Associação Nacional também integra a Comissão Parlamentar do Fórum.



Atividades de mídia

Paralelo ao trabalho legislativo, o Fonacate e as afiliadas iniciaram campanha de mídia contra a reforma 
administrativa e as PECs que reduzem o serviço público. Houve reuniões entre as entidades e assessoria de 
comunicação para definição das estratégias. A ideia do material é contrapor os argumentos da propaganda 
do Governo, que promove ataques aos servidores públicos brasileiros.  

Ato

No dia 18 de março, o Fo-
nacate e as afiliadas organi-
zaram também mobilização 
nacional, via twitter, em de-
fesa do serviço público. Na 
pauta, o enfrentamento ao 
Estado mínimo, a terceiri-
zação em áreas estratégicas 
e a precarização do atendi-
mento à população.

Nota conjunta na defesa do serviço público

O Fonacate, com apoio da ANADEP e das demais afiliadas, di-
vulgou no dia 21 de março nota em repúdio a matérias e notí-
cias que levantavam a possibilidade de o Congresso Nacional 
e de integrantes do Governo estarem debatendo uma suposta 
redução salarial e de jornada dos servidores públicos e dos 
trabalhadores da iniciativa privada.



Pandemia do coronavírus no Brasil e mudanças 
no trabalho legislativo

A ANADEP, o Fonacate e as afiliadas estavam mobilizadas com o 
objetivo de suspender a tramitação da PEC 186/2019. Para as 
entidades, com as medidas tomadas pelo Congresso Nacional 
para conter a disseminação do Covid-19, seria impossível acom-
panhar os debates em torno da proposta que atinge os direitos 
das servidoras e servidores públicos.

A ANADEP encaminhou ofícios para a presidente da CCJ, senadora Simone Tebet (MDB-MS); o relator da ma-
téria, senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR); o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP); e ao 
colégio de líderes, solicitando o adiamento da leitura do parecer.

Coronavírus: ANADEP e Fonacate debatem trabalho do funcionalismo

Reunião estratégica

Em reunião realizada por videoconferência, no dia 25 de março, o Fonacate debateu com os representantes 
das entidades afiliadas sobre o trabalho remoto das servidoras e dos servidores durante a pandemia provo-
cada pelo coronavírus. Na ocasião foi definida a construção de relatórios e estudos, de como as respectivas 
carreiras estão atuando em relação à Covid-19. 



Carreiras divulgam manifesto em defesa da 
vida, democracia e desenvolvimento

No dia 3 de junho, as entidades que compõem o Fonacate 
divulgaram manifesto propondo a defesa da democracia e 
dos valores civilizatórios. No documento, o Fórum defendeu 
o Estado Democrático de Direito; apontou necessidades de 
medidas eficazes no combate à pandemia do coronavírus; 
fez críticas à política de Estado-Mínimo do Governo; entre 
outros.

PEC 10 - Orçamento de guerra

Com o agravamento da pandemia no Brasil, o Congresso
Nacional dedicou-se a analisar medidas para o enfrentamento da crise provocada pela COVID-19 no país. 
Uma delas foi a apresentação da PEC 10/2010, que tratava de medidas para superação da crise do CO-
VID-19. Nessa PEC, a ANADEP trabalhou em diversas frentes e dialogou sobre o tema com o presidente da 
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (FRENTAS).

PLP 149/2019 - Plano Mansueto

Outro projeto que requereu atenção especial da ANADEP no período da pandemia foi o chamado Plano Man-
sueto (PLP 149/2019), que restringia severamente o gasto com pessoal, incluindo despesas com inativos e 
terceirizados, bem como proibia concessão de reajustes a servidores como contrapartida dos Estados.

A ANADEP apresentou nota técnica referente ao tema aos parlamentares, reforçando a necessidade de pre-
servação dos direitos de servidoras e servidores públicos, bem como o fortalecimento do serviço público 
para o enfrentamento da pandemia do COVID-19 e apresentou 5 emendas (4 supressivas e 1 modificativa) 
para assegurar os direitos das defensoras e defensores públicos e garantir o necessário investimento no 
serviço público do Brasil em tempos de pandemia.



O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), apresentou substitutivo ancorado no PLP 39/2020 e 
solicitou o arquivamento do PLP 149/2019. O texto apresentado no Senado trouxe vários pontos que atin-
giam as servidoras e servidores públicos. Após a tramitação e aprovação da matéria, o projeto foi sancionado 
pelo presidente da República e publicado como Lei 173/2020 no Diário Oficial da União (DOU). A ANADEP 
apresentou nota técnica e seis emendas à matéria.

PLP 39 - Substitutivo ao Plano Mansueto

Informes

Durante toda tramitação do trabalho legislativo, nos meses de março, abril e maio a ANADEP manteve os 
dirigentes das Associações Estaduais, e suas associadas e associados informados em tempo real sobre todo 
o trabalho realizado no acompanhamento das matérias que impactavam o serviço público. Foram enviados 
informativos com as notícias mais atualizadas sobre a PEC 186, PEC 10/2020, PLP 149/2019 e PLP 39/2020.



PEC 199 - Prisão em segunda instância

Em fevereiro, a vice-presidente institucional da ANADEP, 
Rivana Ricarte, participou de audiência pública na Co-
missão Especial da Câmara dos Deputados que analisa
a PEC 199/19, que trata da prisão em segunda instância.

ANADEP participa de debate promovido 
pela bancada do PT no senado sobre
racismo

O presidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho, e a co-
ordenadora da comissão da igualdade étnico-racial da 
ANADEP, Lívia Casseres, participaram de debate virtual 
promovido pelo PT Senado para discutir pautas relacio-
nadas ao racismo estrutural e institucional.



Sessão solene marca os 25 anos da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da 
Câmara dos Deputados

Para comemorar os 25 anos da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados (CDHM), 
foi realizada, no dia 18 de fevereiro, sessão solene no Plenário Ulysses Guimarães. O Colegiado é uma das 
25 comissões permanentes da Câmara dos Deputados e atua como um órgão técnico formado por 18 depu-
tados-membros e um número igual de suplentes. O presidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho; a vice-pre-
sidente institucional; Rivana Ricarte e o vice-presidente jurídico-legislativo, Gustavo Alves, acompanharam 
a solenidade.

Presidente do Senado manifesta apoio à Defensoria Pública

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou da 38ª reunião do Colégio Nacional dos Defensores 
Públicos-Gerais (Condege), que aconteceu, em fevereiro, na sede da Defensoria Pública do Distrito Federal 
(DPDF). Na ocasião, o parlamentar defendeu o fortalecimento da instituição em defesa da democracia e dos 
direitos dos mais vulneráveis. O presidente da ANADEP, Pedro Coelho, participou da reunião.



Participação de parlamentares nas AGEs

Neste 1o semestre, a diretoria da ANADEP convidou deputados para participarem das assembleias gerais da 
ANADEP que ocorreram via zoom. O espaço cedido teve por objetivo estreitar os laços com os parlamentares 
e falar sobre os projetos que tramitam no Congresso Nacional e que são afetas à categoria. Esta primeira eta-
pa contou com a participação do Professor Israel (PV-DF), Alessandro Molon (PSB-RJ) e Fábio Trad (PSD-MS).

Live com deputado Helder Salomão e com deputada Margarete Coelho 
abre programação do “Maio Verde”

A ANADEP promoveu, no dia 7 de maio, live com o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
da Câmara dos Deputados, o deputado Helder Salomão (PT/ES), e com a deputada Margarete Coelho (PP-PI). 
O bate-papo virtual teve como tema “A Defensoria Pública como instrumento de promoção dos direitos hu-
manos.” O presidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho, mediou o debate.



Live com a presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, encerra Maio Verde

Fechando as atividades do “Maio Verde”, a ANADEP promoveu, no dia 28 de maio, live com a presidente 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, a senadora Simone Tebet (MDB-MS).
O bate-papo virtual teve como foco “Independência dos Poderes e o papel da Defensoria Pública para o 
acesso à Justiça” e foi mediado pelo presidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho, e pela vice-presidente 
institucional, Rivana Ricarte.

Notas públicas

Sempre atenta aos acontecimentos nos Poderes Executivo e Legislativo, a ANADEP esteve mobilizada para 
acompanhar os temas afetos à carreira, bem como sobre temas afins da atividade da defensora e do de-
fensor. Neste 1º semestre, a diretoria emitiu oito notas públicas com o objetivo de evitar retrocessos na 
legislação e garantir o acesso à Justiça às pessoas em situações de vulnerabilidades. Entre os temas abor-
dados estão: desmonte do serviço público, declarações do ministro Paulo Guedes, ataques do governador 
Rui Costa à autonomia das Defensoras e Defensores Públicos no caso do concurso da Polícia Militar, riscos à 
população em situação de rua diante da pandemia do coronavírus, defesa do Estado Democrático de Direito 
e os Direitos da Pessoa Idosa diante da COVID-19.



Notas técnicas

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

A diretoria, com apoio das comissões, a partir de janeiro, emitiu oito notas técnicas. Entre os temas aborda-
dos estão: PL 1179, que trata do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito 
privado; PL 149/2019, que propõe alterações no regime financeiro brasileiro; o PL 2633/2020, que tem 
por objetivo ampliar o alcance da regularização fundiária das ocupações incidentes em terras pertencentes 
à União, no âmbito da Amazônia Legal; o Projeto de Decreto Legislativo nº 863/2017, que aprova o tex-
to da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, concluída no âmbito 
da Organização dos Estados Americanos (OEA), celebrada em Washington, em 15 de junho de 2015; o PL 
1888/2020, que “Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União às Instituições de Longa Perma-
nência para Idosos (ILPI), no exercício de 2020, em razão do enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do corona vírus (Covid-19); e sobre audiências virtuais durante a 
pandemia de COVID-19.



Assessoria Jurídica

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

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

Ao longo dos últimos meses, a diretoria da ANADEP 
reuniu-se, diversas vezes, com o escritório de advo-
cacia que atende a entidade para tratar de outras 
matérias de interesse das defensoras e defensores 
públicos.

Na pauta, ações referentes às Associações Estadu-
ais do Amapá, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, São 
Paulo, Sergipe e Tocantins.



ANADEP discute sobre juiz de garantias com presidente do STF

A diretoria da ANADEP reuniu-se, em fevereiro, com o ministro presidente do Supremo Tribunal Fede-
ral, Dias Toffoli, para falar sobre a criação do juiz de garantias prevista no chamado Pacote Anticrime (Lei 
13.964/2019).

Confira as pautas jurídicas trabalhadas neste 1º semestre pela ANADEP:



ANADEP e Condege reúnem-se com ministro Luiz Fux

Em março, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, reuniu-se com representantes do Colégio Na-
cional de Defensores Públicos-Gerais (Condege) e da ANADEP para tratar de pautas jurídicas e parcerias com 
a Defensoria Pública via Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A ação sobre a figura do juiz de garantias foi um 
dos temas tratados.

ANADEP ajuíza ação contra dispositi-
vos do pacote anticrime

Em abril, a ANADEP questionou no Supremo Tri-
bunal Federal (STF) dispositivos do Pacote An-
ticrime (Lei 13.964/2019) que tratam dos au-
mentos de pena, tornam mais rigoroso o regime 
de cumprimento da pena privativa de liberdade 
e restringe direitos já concedidos. O tema é dis-
cutido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 6345. A entidade pede a suspensão da 
eficácia dos artigos 2º, 3º, 4º, 14 e 15 da Lei 
13.964/2019. A ação foi distribuída ao ministro 
Celso de Mello em razão da prevenção relacio-
nada à ADI 6304, que trata do mesmo assunto.



Judicialização da Nova Reforma da Previdência

No dia 21 de maio, o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) e as assessorias
jurídicas das entidades afiliadas reuniram-se para discutir a progressividade das alíquotas de contribuição 
previdenciária dos servidores públicos, introduzida pela Reforma da Previdência (Emenda Constitucional 
103/2019). No final de junho, o Fonacate ingressou como amicus curiae na ADI. No dia 26 de junho, após 
articulação da ANADEP e pedido do ministro Ricardo Lewandowski, a matéria foi retirado do plenário virtual.

APIDEP

No final de dezembro, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, determinou, em 
caráter de urgência, o repasse de recursos para a Defensoria Pública do Piauí retidos indevidamente pelo 
governo estadual. A decisão liminar foi prolatada na ADPF 628 (Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental) ajuizada pela ANADEP por solicitação da Associação Piauiense das Defensoras e Defensores 
Públicos (APIDEP), que reivindicava o repasse do montante dos créditos suplementares relativos aos meses 
de fevereiro a novembro de 2019, no total de mais de R$ 6 milhões, além da parcela de dezembro.

STF proíbe redução do orçamento da Defensoria Pública em Goiás

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou, em dezembro, uma proposta
do governo de Goiás, que tramita na Assembleia Legislativa (Alego), e reduz o Orçamento 2020 do estado 
para a Defensoria Pública, sem prévio acordo. O magistrado determinou que o Executivo refaça o projeto.

A ação foi protocolada no Supremo pela Associação Nacional dos Defensores Públicos (Anadep), que alegou
“violação da autonomia constitucional” quando o governo de Goiás decidiu enviar uma proposta diretamen-
te ao Legislativo, sem consultar ou incluir o projeto elaborado pelo órgão. A  ação foi solicitada pela AGDP.

APDP garante no STJ paridade de subsídios entre defensores públicos ativos
e inativos

Após rejeitar todos os recursos interpostos pelo Governo do Estado da Paraíba, o Superior Tribunal de Justiça
decidiu, através da ministra vice-presidente Maria Thereza de Assis Moura,assegurou aos defensores públi-
cos inativos a paridade no pagamento dos subsídios dos colegas em atividade.



Norma de SE que amplia prazo para defensores públicos optarem por carreira
é inconstitucional

Os ministros do STF decidiram que a norma do estado de Sergipe que amplia prazo para defensores públicos
optarem pela carreira é inconstitucional. A ação foi julgada no plenário virtual, em votação que se encerrou
no dia 5 de junho. O relator foi o ministro Edson Fachin.

PGR é contra a exigência de inscrição de defensor público na OAB

O procurador-geral da República, Augusto Aras, manifestou-se contrário ao pleito da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), referente à exigência de inscrição de defensores públicos nos quadros da instituição como
requisito para o exercício de suas funções. A ação, na origem, é da Associação Paulista de Defensores Públi-
cos (APADEP), que impetrou mandado de segurança coletivo contra ato da OAB – Seção São Paulo (OAB/SP), 
que indeferiu pedido de cancelamento da inscrição de defensores públicos junto àquele órgão.

ADI 4636: relator e ministros defendem 
a não obrigatoriedade do defensor pú-
blico ser inscrito na OAB para postular 
em juízo

Começou no dia 12 de junho, no Supremo Tribunal 
Federal (STF), o julgamento virtual da ADI 4636, que 
trata da desvinculação dos defensores públicos à 
OAB. A Ação, que tem como relator o ministro Gilmar 
Mendes, contesta dois dispositivos da Lei Orgânica 
da Defensoria Pública (LC 132/2009), como a capa-
cidade postulatória da Instituição e o atendimento 
às pessoas jurídicas. A ANADEP, ADEP-BA, ADPERJ 
e ADPERGS são amicus curiae na Ação e defendem 
a autonomia administrativa e funcional atribuídas 
constitucionalmente à Defensoria Pública.

Até o fechamento deste balanço faltaram os votos 
do ministro Dias Toffoli e da ministra Carmen Lúcia.



Trabalho da ANADEP

Desde o ano passado, a ANADEP e a APADEP vêm despachando com os ministros da Corte parte da Ação, 
a partir do RE 1.240.999 que teve repercussão geral reconhecida. No recurso, garantiu-se que os defenso-
res públicos paulistas não precisam estar inscritos na OAB para exercerem suas atividades. Além disso, a 
ANADEP trabalhou ao lado da assessoria jurídica na elaboração de pareceres e despachos direto com os 
ministros do STF. Houve uma série de reuniões para discutir junto aos advogados as estratégias no acompa-
nhamento da matéria. 

Defensoria não precisa atender em 
cidades onde ainda não esteja instalada

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro 
Dias Toffoli, determinou a suspensão nacional dos 
efeitos de todas as decisões que tenham imposto 
às Defensorias Públicas da União ou dos estados a 
obrigação de prestarem serviços em cidades onde 
ainda não estejam formalmente instaladas.

No dia 19 de maio - Dia Nacional da Defensoria Pú-
blica, da Defensora e do Defensor Público - o pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro 
Dias Toffoli, gravou uma mensagem especial para a 
categoria que foi exibida com exclusividade na TV 
JUSTIÇA.



Por maioria, STF decide
que redução de salário
de servidor público é
inconstitucional

O Fórum Nacional Permanente de 
Carreiras Típicas de Estado (Fonaca-
te) e as entidades filiadas acompa-
nharam de perto a tramitação da ADI 
2238, que foi declarada inconstitu-
cional pelo STF. A ação permitia a re-
dução de vencimentos de servidoras 
e servidores públicos para a adequa-
ção de despesas com pessoal.

ANADEP apoia ato em defesa 
da Democracia e do Judiciário

A ANADEP e diversas associações esta-
duais de defensoras e defensores pú-
blicos apoiaram o “Ato em defesa da 
Democracia e do Judiciário”, que ocor-
reu no dia 8 de junho. O evento foi or-
ganizado pela AMB e teve por objetivo 
entregar ao presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Dias Toffoli, um ma-
nifesto assinado por mais de 200 enti-
dades, a fim de enaltecer a preservação 
da autonomia e da independência dos 
Três Poderes, além de repudiar os ata-
ques e ameaças direcionados à Corte. 



Reuniões conjuntas

A ANADEP participou de reuniões conjuntas com Instituto Bra-
sileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), Instituto de Defesa do 
Direito de Defesa (IDDD) e Instituto Terra, Trabalho e Cidada-
nia (ITTC) para discutir pautas no âmbito jurídico criminal.

ADI 5581 

No primeiro semestre, entrou na pauta do STF o 
julgamento da Ação 5.581, de autoria da ANADEP.
Para tratar das estratégias no acompanhamento 
da matéria, a diretoria promoveu reuniões com a 
coordenadora da comissão dos direitos da mulher 
da ANADEP e despachou com a ministra Carmen 
Lúcia.

Comissões

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

Até o momento, a ANADEP dispõe de 13 comissões:

Comissão de População em Situação de Rua



Reuniões

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

Comissão da diversidade sexual e de gênero

Comissão de Igualdade Étnico-Racial

Comissão de Igualdade Étnico-Racial

Comissão da Infância e Juventude

Comissão de Igualdade Étnico-Racial

Comissão de Igualdade Étnico-Racial

Comissão de Política Criminal

Comissão de Igualdade Étnico-Racial

Comissão de Igualdade Étnico-Racial

Comissão dos Direitos da Mulher

Comissão de Mobilidade Urbana, Moradia e 
Questões Fundiárias

Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa

Comissão dos Direitos da Mulher

Comissão de Política Criminal

Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa

Comissão dos Direitos da Mulher

Comissão dos Direitos da Mulher

Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa



Comissão dos Direitos da População em Situação 
de Rua

Comissão dos Direitos da População em Situação 
de Rua

Comissão dos Direitos da População em Situação 
de Rua

Comissão dos Direitos da População em Situação 
de Rua

Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa

Comissão de Diversidade Sexual e Identidade de Gênero

A Comissão de Diversidade Sexual e Identidade de Gê-
nero trabalhou na ADI 5543, que declarada inconstitu-
cional pelo STF. A ação era sobre a proibição de doação 
de sangue por homens homossexuais.



Comissão trabalha para adequar regras para tratamento de jovens LGBTI+ 
em unidades de internação

Após articulação do Núcleo Especializado da Infância e Juventude da DPE-ES e da Comissão de Diversidade 
Sexual da ANADEP, foi publicada normativa que institui e regulamenta os parâmetros e procedimentos para 
atendimento à população LGBTI+ em situação de privação ou restrição de liberdade no âmbito das unidades 
de internação.

Comissão de Diversidade Sexual 
e Identidade de Gênero da ANA-
DEP alerta para especial vulne-
rabilidade das pessoas LGBTI+ 
diante da
COVID-19

A Comissão de Diversidade Sexual e Identidade 
de Gênero da ANADEP divulgou, no dia 23 de 
junho, nota pública para falar sobre a vulnerabi-
lidade das pessoas LGBTI+ diante da COVID-19. 
O texto destaca que a pandemia agravou ainda 
mais a situação do grupo que sofre, cotidiana-
mente, com os reflexos do abandono afetivo-
-familiar e a exclusão do mercado de trabalho. 
Na nota, as defensoras e os defensores públicos 
apontam a necessidade de se adotar medidas 
em prol da população LGBTI+.



Comissão da diversidade sexual e 
de gênero da ANADEP promove 
live para celebrar dia 

No mês em que é celebrado o Dia Internacional 
do Orgulho LGBTI+, a Comissão de Diversidade 
Sexual e Identidade de Gênero da ANADEP pro-
moveu o webinário “Vulnerabilidades de pes-
soas LGBTI+ no contexto da pandemia: fome e 
violências”. A live contou com a participação do 
deputado federal David Miranda (PSOL-RJ); da 
secretária de articulação política da Associação 
Nacional de Travestis e Transexuais, Bruna Be-
nevides; da escritora, mestranda em Ciências 
Humanas e Sociais e assistente de políticas pú-
blicas da Secretaria Municipal de Saúde de São 
Paulo, Carolina Iara de Oliveira; e do defensor 
público de São Paulo Vinícius Silva. 

Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa emite notas técnicas

A Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da ANADEP emitiu nota técnica sobre o Projeto de Lei no 1888/2020. 
O PL dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União às Instituições de Longa Permanência para 
Idosos (ILPI) sem fins lucrativos, no exercício de 2020, em razão do enfrentamento do novo coronavírus. O 
objetivo da nota é su gerir adequações ao texto proposto, de forma a aprimorar a redação. O PL já foi apro-
vado na Câmara dos Deputados e aguarda apreciação pelo Senado Federal.Além disso, a Comissão também 
emitiu nota técnica sobre o  Projeto de Decreto Legislativo nº 863/2017,  que “Aprova o texto da Convenção 
Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, concluída no âmbito da Organização dos 
Estados Americanos (OEA), celebrada em Washington, em 15 de junho de 2015.”



Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da
ANADEP alerta para especial vulnerabilidade
da pessoa idosa diante da COVID-19

Em maio, a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da ANADEP divul-
gou nota pública para alertar para a especial vulnerabilidade da pessoa 
idosa diante da COVID-19. No documento, o grupo ressalta a necessi-
dade de políticas públicas voltadas às pessoas idosas, durante a crise 
sanitária, com base art. 230 da Constituição Federal e do Estatuto do 
Idoso.

Junho Violeta

A Comissão também foi responsável pela organização da Campanha Virtual Junho Violeta, que marca o Dia 
Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa (15 de junho). A data foi instituída em 2006 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Ido-
sa. De 15 a 19 de junho foram publicados cards específicos sobre a temática nas redes sociais da ANADEP.

Comissão de Mobilidade Urbana, Moradia e Questões Fundiárias debatem atuação 
durante pandemia da covid-19

A Comissão de Mobilidade Urbana, Moradia e Questões Fundiárias da ANADEP lançou Nota Técnica relativa 
ao PL 1179/2020, que trata dos dispositivos que tratam da suspensão de despejos e do prazo prescricional 
da usucapião.



Comissão dos Direitos da Mulher

Em fevereiro, a ANADEP, através da comissão dos direitos da mulher, promoveu o curso “Defensores Públicos 
e Masculinidades: o papel do homem na construção da equidade de gênero no sistema de justiça”. A inicia-
tiva teve por objetivo debater as noções da masculinidade contemporânea, os comportamentos e os papéis 
associados aos homens. A partir de rodas de conversa e palestras, a atividade abordou diversos eixos, como: 
os paradigmas das masculinidades, formulação de políticas públicas com foco em gênero e masculinidades, 
as relações de pessoais e de trabalho, bem como as experiências da Defensoria Pública na temática.

Comissão dos Direitos da Mulher participa de bate-papo sobre violência 
contra a mulher

Com o objetivo de debater os vários tipos de violência cometidos contra a mulher, a Secretaria Nacional de 
Mulheres do PSB realizou, no dia 9 de março, o primeiro bate-papo on-line do ano com o tema “Violência 
contra a mulher”. O encontro aconteceu na sede da Fundação João Mangabeira (FJM), em Brasília. O evento 
foi mediado pela jornalista Maria Paula e contou com a participação da defensora pública e coordenadora da 
Comissão dos direitos da Mulher da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), 
Rita Lima; da professora Luciana Panke (UFPR); da ativista Rosa Maria, membro da Promotoria Legal Popular 
(PLP); e Roberta Eugênio, do Instituto Alziras.



E-book

No final de 2019 houve a publicação do edital para a cole-
ta de artigos jurídicos de defensoras e defensores públicos 
sobre o direito das mulheres. Os artigos serão reunidos em 
um e-book, intitulado “Defensoria Pública: reflexões sobre 
os direitos das mulheres”, que será lançado no 2º semestre. 

Comissão POP Rua é
destaque na Rádio Justiça

Em abril, a coordenadora da Comissão de População em Situação de Rua, Fabiana Almeida Miranda, conce-
deu entrevista à Rádio Justiça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na ocasião, a defensora pública da Bahia 
falou sobre a Nota Pública divulgada pelo grupo. O documento alerta sobre os riscos para a população em 
situação de rua diante da pandemia do coronavírus.



Comissão de Igualdade Étnico-Racial da ANADEP

Comissão da Igualdade
Étnico-Racial da ANADEP
reúne-se em Brasília

A Comissão da Igualdade Étnico-Racial da ANA-
DEP reuniu-se, no dia 5 de março, na sede da 
Associação Nacional, em Brasília. O encontro do 
grupo serviu para o debate sobre a formulação da 
Campanha Nacional 2020.

Houve também, via  
zoom, reuniões entre a 
diretoria da ANADEP e 
a assessoria de comu-
nicação para tratar da 
iniciativa.

II

APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES 
ESTADUAIS



ANADEP nos Estados

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

ADEPAP

Finalizando as atividades de 2019, o presi-
dente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho, cum-
priu agenda em Macapá (AP) para trabalhar ao 
lado da Associação das Defensoras e Defen-
sores Públicos do Estado do Amapá (ADEPAP) 
e da Defensoria Pública do Estado do Amapá 
(DPE-AP). Houve almoço com as associadas e 
associados e agendas externas que engloba-
ram diálogo com o presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado, João Lages; o presidente da 
Assembleia Legislativa do Amapá, deputado 
Kaká Barbosa (PL); além dos deputados Fur-
lan (PTB), Jesus Pontes (PTC) e Paulo Lemos 
(PSOL).

Assembleia Legislativa
aprova projeto que fortalece
Defensoria Pública do
Amapá

Na última sessão do ano, a Assembleia 
Legislativa do Amapá aprovou, por una-
nimidade, o projeto de lei complementar 
03/2019, que dispõe sobre a organização 
da Defensoria Pública do Estado do Ama-
pá, bem como a carreira dos membros da 
Instituição. A aprovação foi uma vitória 
para as defensoras e defensores públi-
cos, após meses de articulação e trabalho 
legislativo. O PLC 03/2019 reconhece a 
autonomia da Defensoria e prevê a efeti-
vação do tratamento isonômico entre as 
carreiras autônomas do sistema de Justiça.



Auxílio na comunicação

Em janeiro, a vice-presidente institucional da 
ANADEP, Rivana Ricarte, e as assessoras de co-
municação da entidade, Karyne Graziane e Ste-
phanny Guilande, reuniram-se, via zoom, com 
membras da diretoria da ADEPAP para falar so-
bre comunicação institucional. Na ocasião, as 
jornalistas deram dicas e passaram alguns do-
cumentos para auxiliar a organização da ASCOM 
ADEPAP.

Diálogo com o presidente 
do Senado e governo do
Estado no Amapá

No dia 20 de dezembro, o presiden-
te da ANADEP, Pedro Paulo Coelho, e 
o defensor público-geral do Amapá, 
Diogo Grunho, participaram de agen-
da em Macapá ao lado do governo 
do Estado, Waldez Góes; o senador 
suplente, Josiel Alcolumbre; e o pre-
sidente do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP).

ADEP/MG
 
No final de janeiro, o presidente da ANADEP, Pedro Paulo 
Coelho, esteve em Belo Horizonte e, acompanhado do 
presidente da ADEP-MG, Fernando Martelleto, assistiu 
ao documentário “Recomeço Brumadinho”, realização 
da ADEP-MG, com apoio da DPMG e produção da Árvore 
Filmes.

Em fevereiro, a diretoria da ANADEP e a ADEP-
-MG reuniram-se com o presidente da Comis-
são de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) 
da Câmara Federal, deputado Helder Salomão 
(PT-ES). Entre os assuntos debatidos durante 
o encontro, foi solicitado ao parlamentar uma 
agenda na CDHM para o lançamento a nível 
nacional do documentário “Brumadinho Reco-
meço”.



ADPEP/PA
 
O presidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho, 
esteve em janeiro, em Belém (PA), com a direto-
ria da Associação das Defensoras e Defensores 
Públicos do Estado do Pará. Na pauta, agendas 
com o presidente da OAB-PA Alberto Campos 
e vice-presidente Cristina Lourenço; com a 
desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nas-
cimento, do Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará; com o desembargador Leonardo Tavares, 
presidente do Tribunal de Justiça do estado do 
Pará, juntamente com os juízes auxiliares Geral-
do Neves Leite, Maria de Fátima Alves da Silva 
e Lúcio Guerreiro; e com o procurador geral de 
Justiça do Ministério Público do Pará, Gilberto 
Valente Martins.

AMDEP 
Teve início em maio, o Curso de Formação para os seis novos defensores públicos de Mato Grosso. O presi-
dente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho, e o presidente da AMDEP, João Paulo de Carvalho Dias, falaram sobre 
o associativismo e a luta pela Defensoria Pública. Ambos explicaram o funcionamento das Associações de 
classe no trabalho político e institucional. Além disso, citaram os principais pleitos tratados por elas, como 
a defesa das prerrogativas da classe.



AGDP
 
Em fevereiro, a Escola Superior da De-
fensoria Pública (ESDP), com o apoio da 
Associação Goiana das Defensoras e De-
fensores Públicos (AGDP) promoveu a pri-
meira edição do Projeto Diálogo de 2020. 
O evento levou a Goiás os defensores 
públicos Rômulo Luis Veloso de Carvalho 
(MG) e Pedro Paulo Coelho, presidente 
da Associação Nacional das Defensoras 
e Defensores Públicos, para debater a Lei 
Anticrime.

Em junho, o presidente da ANADEP, Pedro 
Paulo Coelho, participou da Sessão do 
Conselho Superior da DPE-GO para tratar 
de pautas institucionais.

ADPETO
 
Escolhida como sede da 42ª reunião do Conselho Nacional de Corregedores-Gerais das Defensorias Públi-
cas dos Estaduais, do Distrito Federal e da União (CNCG DPE/DPDFT/DPU), a Defensoria Pública do Estado 
do Tocantins (DPE-TO) recebeu, em fevereiro, na sede de Palmas, a cerimônia de posse da nova diretoria 
executiva do Conselho. Na cerimônia, o defensor público da DPE de Rondônia Marcus Edson de Lima foi 
empossado presidente do CNCG. O presidente da ANADEP, Pedro Coelho, participou da solenidade.
 
Na agenda ocorreu também visita institucional ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocan-
tins, o deputado estadual Antônio Andrade. Pedro Coelho também foi recebido pelo presidente da ADPETO, 
Guilherme Vilela, na sede da Associação Estadual.



EDEPES

O presidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho, e a 
vice-presidente da entidade, Rivana Ricarte, parti-
ciparam no dia 21 de maio de live promovida pela 
Escola Superior da Defensoria Pública do Espírito 
Santo (Edepes). O encontro virtual teve como tema 
“A importância do associativismo para a litigância 
estratégica e o advocacy”.

ADPEC

O projeto “Na Pauta” realizou, no dia 19 de maio, LIVE especial 
em alusão ao Dia do Defensor e da Defensora Pública. Com a te-
mática “A atuação de Defensoras e Defensores Públicos durante 
a pandemia”, o bate-papo virtual recebeu a presidenta da Asso-
ciação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Ceará 
(ADPEC) e o presidente da Associação Nacional das Defensoras e 
Defensores Públicos (ANADEP), Pedro Paulo Coelho, para debater 
o panorama da campanha nacional, encampada pelas Associações 
de todo o país, intitulada “Defensoras e Defensores não param”.

DPE/PE

No dia 4 de junho, a vice-presidente da ANADEP, Rivana Ricarte, participou de roda de conversa promovida 
pela Defensoria Pública de Pernambuco. Rivana Ricarte que é defensora pública interamericana falou sobre 
o sistema interamericano de direitos humanos e o papel do defensor(a) público(a) interamericano(a): avan-
ços e desafios. O Coordenador do Núcleo de Defesa e Promoção de Direitos Humanos da DPPE, Henrique da 
Fonte, mediou a live.

ADEP/DF

Em fevereiro, defensoras e defensores públicos as-
sistiram a palestras sobre o novo regime de Previ-
dência promovido pela ADEP-DF. Na ocasião, o di-
retor jurídico da ANADEP e presidente da APADEP, 
Augusto Barbosa, abordou o tema no âmbito do ser-
viço público e destacou aspectos negativos da nova 
Previdência.

APIDEP 

Em sessão virtual, a Associação Piauiense das De-
fensoras e Defensores Públicos (APIDEP) empossou 
a nova composição de membros da diretoria para o 
biênio 2020-2022. A diretoria da ANADEP acompa-
nhou a solenidade por zoom.



ADPERJ

Os novos Conselhos Diretor, Consultivo e Fiscal (biênio 2020-
2021) da ADPERJ tomaram, no dia 31 de janeiro, em cerimônia 
que reuniu associadas e associados, representantes de associa-
ções e autoridades em sua sede, no Rio de Janeiro. Participaram 
da solenidade: o presidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho; a 
vice-presidente da ANADEP, Rivana Ricarte; a diretora para as-
suntos legislativos, Maria Carmén Sá; o diretor jurídico e presi-
dente da APADEP, Augusto Barbosa; a diretora coordenadora da 
Região Sul e presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne, e a presi-
dente da ADEPAR, Ana Caroline Teixeira.

A solidariedade ganha cada vez mais força e espaço neste período tão difícil de 
pandemia do novo coronavírus (Covid-19), sobretudo, para a população em situ-
ação mais vulnerável. Prova disso é a campanha “Conexão Solidária”, lançada no 
Rio de Janeiro em meados de março, que já está presente em 12 estados do país, 
graças à iniciativa de Associações de Defensoras e Defensores Públicos, unidas 
a diferentes entidades e à sociedade civil organizada, dos estados: Acre, Amapá, 
Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, no Paraná, Piauí, Rio de 
Janeiro, em Roraima e São Paulo.

ANADEP apoia: 12 estados do país conectados pela
solidariedade

I Encontro Regional das Defensoras e 
Defensores Públicos do Centro-Oeste

Cerca de 100 pessoas participaram, em março, da abertura do 
I Encontro Regional das Defensoras e Defensores Públicos do 
Centro-Oeste. Com o tema “Para além do Direito: um olhar para 
o defensor e para a defensora”, o objetivo foi discutir os prin-
cipais temas relacionados à atuação da categoria. O evento foi 
realizado no auditório do Torreão Braz Advogados, no Lago Sul, 
em Brasília.
 
A mesa de abertura foi composta pela anfitriã da noite, a presi-
dente da ADEP-DF, Mayara Tachy; pelo presidente da AGDP, Allan 
Joos; pelo presidente da AMDEP, João Paulo Carvalho Dias; pelo 
presidente da ADEP-MS, João Miguel de Souza; pela vice-presi-
dente institucional da ANADEP, Rivana Ricarte; pela diretora da 
ENADEP, Ludmila Landim; pela defensora pública-geral do DF, 
Maria José Silva Souza; pelo presidente do Condege, José Fabrí-
cio de Lima; e pela deputada federal Erika Kokay (PT-DF).

A palestra magna foi com Alexandre Morais da Rosa, juiz em 
Santa Catarina e doutor em Direito pela Universidade Federal 
do Paraná. O segundo dia de atividades contou com palestras, 
discussões sobre os desafios da profissão e abordagem de novas 
formas de atuação. Entre os palestrantes, estão: os defensores 
públicos Fernando Calmon (DF), Flávio Wandeck (MG), Franklyn 
Roger (RJ) e Gabriela Hamdan (GO). Um dos temas apresentados 
no Encontro foi a oficina sobre comunicação não-violenta.



III

FORTALECIMENTO DA 
IMAGEM INSTITUCIONAL

Transparência e mensagens diretas nas redes sociais

Ao longo do primeiro semestre, o presidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho, enviou diversas mensagens 
às associadas e associados através das redes sociais da entidade. Com a adesão ao home-office, os vídeos 
tiveram o objetivo enviar mensagens sobre temas específicos e deixar a classe informada sobre os trabalhos 
da Associação Nacional.

Lançamento do selo “Defensoria em Pauta”

Em maio, a ANADEP lançou o selo “Defensoria em Pauta”. O rótulo marcará as 
atividades da Associação Nacional e das Associações Locais com parlamenta-
res federais e estaduais. Com a marca, a entidade pretende reforçar a imagem 
institucional da Defensoria Pública e ressaltar a importância da instituição 
para o acesso à justiça.



Live sobre seis anos da EC 80 é destaque

No mês em que a Emenda Constitucional 80 com-
pleta seis anos, a ANADEP promoveu o webinário 
“Emenda Constitucional 80: conquistas e desafios 
para a implementação da Defensoria em todas co-
marcas”. O webinário contou com a participação 
do presidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho; 
da defensora pública e ex-presidente da ANADEP 
(2013-2015), Patrícia Kettermann; e do deputado 
Alessandro Molon (PSB-RJ), um dos autores da PEC 
que originou a emenda. O evento virtual fez parte 
do novo projeto da entidade denominado “Defen-
soria em Pauta”, que visa reforçar a imagem insti-
tucional da Defensoria Pública e ressaltar a impor-
tância da instituição para o acesso à justiça.

A EC 80 visa universalizar o acesso à Justiça e ter 
defensoras e defensores públicos em todas as co-
marcas do país. O número deverá ser proporcio-
nal à demanda da população e a prioridade para 
ocupação dos cargos deverá ser as regiões com 
maiores índices de exclusão social. Originária da 
PEC Defensoria para Todos (PEC 247/2013, na Câ-
mara e PEC 4/2014, no Senado), a EC 80 deu novo 
patamar constitucional à Defensoria Pública, inse-
rindo a Instituição, que é instrumento do regime 
democrático e promoção dos direitos humanos, 
em seção exclusiva no rol das funções essenciais 
à Justiça. 

Defensoria sem Fronteiras e Depen/MJ

O “Defensoria sem fronteiras” é um acordo de cooperação entre o Colégio Nacional de Defensores Gerais 
(CONDEGE), Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), ANADEP, ANADEF e Defensoria Pública da União 
(DPU). Este ano, a primeira edição ocorreu no Pará, de 29 de janeiro a 12 de fevereiro. A vice-presidente da 
ANADEP, Rivana Ricarte, participou da solenidade de abertura do evento. 

A Defensoria Pública do Estado do Pará, em parceria com o Governo do Pará, Secretaria de Administração 
Penitenciária e o Centur promoveu a edição com a participação de mais de 80 defensoras e defensores 
públicos estaduais e federais. Ao todo, mais de 6 mil processos de pessoas privadas de liberdade foram 
analisados.



CNJ

No primeiro semestre de 2020, a ANADEP manteve diálogo direto com o Conselho Nacional de Justiça. Com 
a crise provocada pela pandemia, a entidade preocupou-se em contactar sobre as pautas relacionadas ao 
sistema prisional visando proteger os direitos das pessoas presas e dos adolescentes em conflito com a lei.  
Foram enviados ofícios e nota técnica ao Conselho sobre o tema.

Em abril, a ANADEP emitiu também nota pública endossando recomendação no 62 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) a tribunais e magistrados para adoção de medidas preventivas à propagação do novo corona-
vírus no sistema de justiça penal e socioeducativo.

AbrilMarço Junho

CONDEGE

Com o objetivo de construir e debater as pautas institucionais, a ANADEP e o Colégio Nacional de Defenso-
res Públicos Gerais (CONDEGE) deram continuidade ao trabalho conjunto. Neste primeiro semestre, a Asso-
ciação Nacional esteve presente em todas as reuniões do Colegiado contribuindo com os debates.

Janeiro Fevereiro / Brasília



Em fevereiro, a diretoria da ANADEP parti-
cipou da inauguração das novas instalações 
da representação do Colégio de Defensores 
Públicos Gerais (Condege) e das defensorias 
do Amazonas, Rio de Janeiro e Rio Grande 
do Sul, em Brasília-DF. 

Reunião ANADEP e nova presidência
do Condege

No dia 19 de junho, o presidente da ANADEP, Pedro 
Paulo Coelho; a vice-presidente institucional da ANA-
DEP, Rivana Ricarte; e o vice-presidente administrativo 
da ANADEP, Flávio Wandeck, reuniram-se com a de-
fensora pública-geral do DF e presidente do Colégio 
Nacional dos Defensores Públicos-Gerais (CONDEGE), 
Maria José de Nápolis, para tratar de assuntos de in-
teresse da categoria. Os dirigentes da ANADEP deram 
boas-vindas à Maria José de Nápolis, que foi eleita em 
junho para presidir o Colegiado.



Prêmio Innovare

O ano de 2020 começou com a organização da 17ª edição do Prêmio Innovare, que terá como tema “Defesa 
da Liberdade”, enquanto as outras categorias terão tema livre.

A diretoria da ANADEP e a defensora pública do Rio Grande do Sul e ex-presidente da ANADEP, Patrícia 
Kettermann, que é da comissão julgadora, participaram ao longo dos últimos seis meses das reuniões do 
Conselho Superior responsável pelo certame e da solenidade de abertura que ocorreu no dia 3 de fevereiro, 
na sede do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília. Resultado

Em maio, o Innovare divulgou o resultado das inscrições. 
Ao todo foram 646 práticas inscritas. A categoria Justiça e 
Cidadania teve 189 práticas. A categoria Ministério Públi-
co recebeu 115 práticas, a Advocacia, 107, 99 práticas da 
categoria Juiz, 87 na Tribunal, 44 de Defensoria Pública e 
5 oriundas do Portal de boas Práticas do Conselho Nacio-
nal de Justiça, na nova categoria CNJ/Gestão Judiciária. 
No segundo semestre haverá a fase de entrevistas e visi-
tas, que este ano serão on-line.



ANADEP Inova

Para incentivar a participação das defensoras e defensores públicos na 17ª edição do Prêmio Innovare, a 
ANADEP lançou a segunda edição do projeto “ANADEP INOVA”. A iniciativa visa reconhecer e disseminar 
práticas exitosas da categoria para todas as Defensorias Públicas Estaduais do país. Além disso, todos os 
projetos que já foram finalistas e premiados no Innovare estão sendo disponibilizados no site da ANADEP. A 
Associação Nacional também premiará as práticas de defensoras e defensores públicos inscritas no Prêmio 
Innovare com um certificado. Houve matérias, cards e vídeos nas redes sociais para incentivar a participação 
da classe no prêmio.

MCCE

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



CONATRAE

A vice presidente institucional da ANADEP, Rivana Ricarte, participou das Reuniões Ordinárias da Comissão 
Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae), do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos (MMFDH).

Relações Interinstitucionais

Ao longo dos últimos meses, a diretoria da ANADEP manteve o diálogo com várias entidades parceiras da 
Associação Nacional para debater pautas convergentes entre as entidades e a importância do fortalecimen-
to das instituições. No 1º semestre houve encontro com: Associação Nacional dos Procuradores dos Estados 
e do Distrito Federal (ANAPE), Colégio Nacional dos Defensores Públicos-Gerais (Condege), Fórum Nacional 
Permanente de Carreiras Típicas de Estado (FONACATE), Comissão Nacional para Erradicação do Trabalho 
Escravo (Conatrae), Conselho Nacional de Corregedores-Gerais das Defensorias Públicas (CNCG), Associação 
Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) 
e o Plano de Previdência Complementar Privada (Jusprev).

CONAMPFONACATE Corregedores

ANAPECONATRAE



ENADEP

No início do ano, a Escola Nacional das Defensoras e Defensores Públicos 
do Brasil (ENADEP) lançou novos projetos.

Ebook

No primeiro semestre, houve o recebimento e seleção dos artigos que se-
rão reunidos no-book, intitulado “Defensoria Pública: reflexões sobre os 
direitos das mulheres”, que será lançado no 2º semestre.

Enadep Recomenda

Em janeiro também foi lançado o Enadep Recomenda - projeto para divulgação de livros de defensoras e 
defensores associados à ANADEP, entre outras publicações relacionadas à Defensoria Pública. No Instagram 
da ANADEP há um destaque reunindo todas as obras já divulgadas.

Reunião com o Ministério dos 
Direitos Humanos

Ministério dos Direitos Humanos

CNDH

JUSPREV CONAMP



Convênio oferece curso em Salamanca,
na Espanha

As associadas e associados da ANADEP podem contar com descon-
tos no Instituto Universitário do Rio de Janeiro (IURJ). A Instituição 
oferece cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-douto-
rado. Defensoras e defensores públicos têm desconto de 10%. Um 
dos cursos disponibilizados é o pós-doutorado – AS GERAÇÕES DOS 
DIREITOS HUMANOS NO MARCO DOS DIREITOS SOCIAIS em Perspec-
tiva Comparada: Brasil e Espanha”, fruto do convênio firmado entre o 
Instituto Universitário Rio de Janeiro e a Universidade de Salamanca. 

ANADEP e ENADEP firmam convênio
internacional com a American University
Washington College of Law

Pela primeira vez, a ANADEP e a ENADEP firmaram convênio exclusi-
vo, com duração de cinco anos, com a American University Washin-
gton College of Law. Por meio da Academia de Direitos Humanos e 
Direito Humanitário, o convênio oferece às associadas e associados 
da ANADEP descontos para diversos cursos durante o tempo de va-
lidade do convênio.

Cartão de aniversário

No 1º semestre de 2020, deu continuidade à política de envio do cartão de aniversário às associadas e as-
sociados da entidade. Há também um cartão especial, que é enviado aos parlamentares.



ANADEP e AGDP debatem a organização do XV CONADEP

A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP) e a Associação Goiana das Defenso-
ras e Defensores Públicos (AGDP) iniciaram as reuniões preparatórias para o próximo CONADEP, que acon-
tecerá em Goiás, em 2021. IV

TRANSPARÊNCIA
NA GESTÃO



Benefícios para associadas e
associados

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

Clube de vantagens ANADEP

O Clube de Vantagens ANADEP – o MarktClub – tem mais de 700 parcerias, que proporcionam descontos es-
peciais às associadas e associados da entidade. Mês a mês, a plataforma envia para os participantes cadas-
trados várias promoções. Através de uma plataforma eletrônica (anadep.temvantagens.com.br) os usuários 
têm acesso a serviços e produtos, como eletrodomésticos, eletrônicos, passagens aéreas, hospedagens em 
hotéis do Brasil e do exterior, entre outros, com condições e descontos diferenciados. Confira algumas das 
promoções que foram destaque nesse 1º semestre.

VII Simpósio Internacional de Direito 

Outra parceria da ANADEP é com o Conselho Internacional 
de Estudos Contemporâneos em Pós-Graduação (CONSIN-
TER). 

No primeiro semestre de 2020 foi aberto edital para submis-
são de artigos científicos para publicação em uma das obras 
oficiais do Conselho. Os artigos selecionados seriam apre-
sentados oralmente no VII Simpósio Internacional de Direito 
CONSINTER, que ocorreriam no mês de outubro, em Madri. 
No entanto, com a pandemia do coronavírus, o evento está 
suspenso. Em breve, novas informações serão divulgadas.



Revista Justiça & Cidadania

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

Plano de Saúde

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

Editora Juruá oferece e-book grátis todos os dias 
durante pandemia 

No primeiro semestre, a Juruá Editora disponibilizou gratuitamente 
um e-book por dia para associadas e associados da ANADEP. Além 
disso, a editora disponibilizou acesso total, via Plataforma Jurídica 
JuruáDocs (www.juruadocs.com), a diversas obras do Direito.



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

Setores da ANADEP

Diálogo e construção coletiva de atividades

No 1º semestre, a diretoria deu continuidade à política de realizar reuniões com todos os setores da entida-
de. Os encontros têm por objetivo traçar o planejamento operacional e logístico das atividades, bem como 
ouvir as demandas dos setores. Além disso, visa aproximar a diretoria de todo o corpo de colaboradores. 
Com a implantação do home-office as reuniões foram realizadas pelo aplicativo zoom. Ao todo ocorreram 12 
reuniões de janeiro até o fechamento desta edição:

30 de janeiro: diretoria da ANADEP e assessoria de comunicação
3 de fevereiro: reunião com a diretoria da ANADEP, setores administrativo e financeiro e AGDP (CONADEP)
2 de março: diretora da ANADEP e funcionários
26 de março: diretora da ANADEP e funcionários dos setores administrativo e financeiro
31 de março: diretora da ANADEP e funcionários (zoom)
7 de abril: diretora da ANADEP e funcionários (zoom)
14 de abril: diretoria da ANADEP e assessoria de comunicação (zoom)
17 de abril: diretoria da ANADEP, ENADEP e funcionários (zoom)
23 de abril: diretoria da ANADEP e assessoria de comunicação (zoom)
28 de abril: diretora da ANADEP e funcionários (zoom)
29 de abril: diretoria da ANADEP e assessoria de comunicação (zoom)
29 de maio: diretora da ANADEP e funcionários (zoom)



Assessoria de Comunicação

A Assessoria de comunicação da ANADEP propõe e executa as políticas de comunicação da entidade. Ela é 
responsável pelas estratégias, campanhas, projetos e atividades voltadas para os diversos públicos da Asso-
ciação. A equipe é formada por: uma coordenadora de comunicação, uma assessora de comunicação e uma 
estagiária. Tem também apoio de uma empresa de publicidade, 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 desenvolvimento de material para site da ANADEP;
• Criação de boletim internacional;
• Criação de cards padronizados para as redes sociais;
• Criação de cards e vídeos de educação em direitos para as redes sociais;
• Criação dos destaques padronizados do Instagram;
• Criação e atualização de peças gráficas internas (crachás, cartões, pastas, papel timbrado, entre outras).
• Desenvolvimento de peças gráficas para as redes sociais;
• Desenvolvimento de peças para eventos;
• Diálogo com os veículos;
• Visita às redações; 
• Divulgação das atividades legislativas (matérias e fotos);
• Editar e revisar notas públicas;
• Editoração de balanços;
• Editoração de cartilhas, livros e revistas;
• Elaboração do boletim semanal da entidade, o ANADEP EXPRESS;
• Elaboração do Histórias de Defensor(a);

• Elaboração, edição e confecção dos balanços de gestão.
• Gerenciar o site e redes sociais da ANADEP;
• Manter arquivos das notícias de interesse da ANADEP publicadas pela imprensa (clipping);
• Organização da pauta semanal (demandas jornalística e publicitária);
• Pautar veículos da grande imprensa sobre o trabalho da ANADEP e Defensoria Pública;
• Planejamento e cobertura da Campanha Nacional;
• Redação de peças audiovisuais;
• Registros fotográficos e videográficos de eventos realizados na associação ou por ela organizados;
• Reunião com os assessores de comunicação (presencial e via zoom);
• Ronda nos sites e redes sociais das Associações e Defensorias;
• Criação de lista de transmissão para Associações que não tem assessoria de imprensa;
• Organização do canal do Youtube;
• Diálogo com as comissões temáticas para obtenção de dados e personagens;
• Organização da pauta da Revista Justiça & Cidadania;
• Criação e revisão de roteiros dos eventos;
• Revisão de discursos da presidência e vice-presidência;
• Criação de roteiros para vídeos;
• Pauta da publicidade
• Organização do projeto ENADEP Recomenda;
• Diálogo com a equipe do Innovare para divulgação do prêmio;
• Diálogo com os parceiros externos da ANADEP para divulgação de informativos (Editora Juruá, Consinter 
e MarktClub).



Confira o quadro de planejamento operacional organizado pela ASCOM.
O documento auxilia na organização das demandas do setor:

Publicidade

Desde 2014, a ANADEP mantém contrato com a empresa Bah Comunicação –  responsável por todo o pla-
nejamento gráfico e visual da entidade. A empresa é responsável por vários serviços especializados e que 
são fundamentais para a assessoria de comunicação, como:

• Criação de logomarcas;
• Criação do layout do site;
• Criação e atualização de peças gráficas internas (crachás, cartões, pastas, papel timbrado, etc)
• Desenvolvimento de peças gráficas para as redes sociais;
• Desenvolvimento de peças para eventos;
• Editoração de balanços;
• Editoração de cartilhas, livros e revistas;
• Planejamento e criação da identidade visual da campanha;
• Redação de peças audiovisuais.

Confira o quadro de demandas desse 1º semestre:

DATA
6 de janeiro
9 de janeiro
10 de janeiro 
14 de janeiro 
15 de janeiro
15 de janeiro
22 de janeiro
23 de janeiro 
23 de janeiro

DEMANDA
Cards artigos revista Justiça e Cidadania
Card masculinidades
Card programação masculinidades 
Histórias de Defensor(a)
TemplateEnadep recomenda
Cards do mês (4)
Fala presidência
Histórias de Defensor(a)
Card Na Mídia - Migalhas



DATA
23 de janeiro
23 de janeiro
28 de janeiro
30 de janeiro 
30 de janeiro
3 de fevereiro
4 de fevereiro
12 de fevereiro
12 de fevereiro 
13 de fevereiro 
13 de fevereiro 
14 de fevereiro
17 de fevereiro 
18 de fevereiro
18 de fevereiro
19 de fevereiro
21 de fevereiro
27 de fevereiro
27 de fevereiro
27 de fevereiro
3 de março
3 de março
3 de março 
3 de março 
4 de março
4 de março
5 de março 
5 de março 

DEMANDA
Card Na Mídia - Migalhas
Card Encontro Centro-Oeste
Card pesquisa da FGV
Card programação Encontro Centro-Oeste
Cartaz Campanha Nacional 2020
ENADEP recomenda
Card amicus curiae juíz de garantias 
Peças campanha nacional 2020
Moldura fotos no Canva
Histórias de Defensor(a)
Card Clube de Vantagens
Peças campanha nacional 2020
Colocar logo nas peças do Fonacate (Reforma ADM)
ENADEP recomenda
Pesquisa em formato Outdoor (pedido da ADPESE)
CARDS carnaval 
Materiais do Encontro do Centro-Oeste
Livro de Práticas e Teses CONADEP
Histórias de Defensor(a)
Card Youtube curso masculinidades
Card AGO 
Moldura do Encontro do Centro-Oeste
Peças campanha nacional 2020
Faixa: campanha mulher (pedido da ADEP-MG)
ENADEP recomenda
Cartaz CONADEP 2019
Card Dia da Mulher 
Faixas ANADEP e Fonacate

DATA 
9 de março
9 de março
11 de março
12 de março
12 de março
16 de março
17 de março
17 de março
17 de março
18 de março
18 de março
18 de março
23 de março 
24 de março 
24 de março 
25 de março
27 de março
31 de março 
31 de março 
31 de março 
1 de abril
1 de abril
1 de abril
1 de abril
2 de abril 
2 de abril 
2 de abril 
7 de abril 

DEMANDA
ANADEP Inova
Colocar logo nas peças do Fonacate (PEC 186)
Card sorteio de livro 
Histórias de Defensor(a)
Peças campanha nacional 2020
Card conoravírus
Card do Twitaço Em Defesa do Serviço Público
Card PECs
Card Innovare
Destaque ANADEP INOVA – Instagram 
Card Dia Mundial da Infância
Card Dia Internacional contra a Discriminação Racial
Card Ebook Em Defesa Delas
Animação Defensoria não para
Card PEC 186
Histórias de Defensor(a)
Card Campanha COVID 
Colocar logo nas peças do Fonacate
Card das regiões 
ENADEP recomenda 
Nota pública CNJ 
Card anticrime 
Card Luto Professor LGV
Card resultado do sorteio do livro 
Colocar logo nas peças do Fonacate
Card Dia Mundial da Conscientização do Autismo
Card artigo Na Mídia 
Histórias de Defensor(a)



DATA 
8 de abril 
13 de abril
15 de abril
15 de abril
17 de abril
17 de abril
20 de abril
20 de abril
22 de abril 
23 de abril
24 de abril 
27 de abril
29 de abril 
30 de abril
4 de maio
4 de maio
5 de maio
5 de maio
5 de maio
6 de maio 
6 de maio 
6 de maio 
8 de maio
11 de maio
11 de maio
11 de maio
13 de maio 
14 de maio 

DEMANDA 
Card Dia Nacional do Sistema Braille
Card AGE online 
ENADEP recomenda 
Nota pública POP RUA 
Card Dia do Índio 
Slogans Maio Verde
Nota Pública Defesa do Estado Democrático de Direito
Card Dia Nacional de Educação da Pessoa Surda
Histórias de Defensor(a)
Card Webinário
Card Webinário
Card Dia Nacional da Educação
ENADEP recomenda 
Card Live legislativa 
Diagramação artigos Ebook Em Defesa Delas
Telas do Webinário
Card Webinário
Selo ANADEP APOIA 
Card doação de sangue 
Card convênio (Washington) 
Card TBT campanha 
Card É HOJE – live legislativa 
Card Dias das Mães 
Cards Webinário
Card convênio Salamanca 
Vídeo Dia Nacional de Luta contra o Racismo
Cards Webinário
ENADEP Recomenda

DATA 
14 de maio 
14 de maio 
14 de maio 
18 de maio
19 de maio
19 de maio
19 de maio
20 de maio 
20 de maio 
21 de maio 
22 de maio 
25 de maio
25 de maio
26 de maio 
27 de maio
27 de maio
27 de maio
27 de maio
27 de maio
27 de maio 
  

DEMANDA 
Cards Webinário
Programação Webinário
Telas do Webinário
Card Youtube
Card Innovare
Card dia da Defensoria Pública 
Histórias de Defensor(a) 
Cards Webinário
Nota Pública – Idoso 
Card Maio Verde
Cards Webinário
Cards da semana 
Card Dia da Adoção 
Card Youtube Webinário
Card Live Legislativa 
ENADEP recomenda 
Card É HOJE – Live legislativa 
Card Saúde da Mulher 
Certificados Webinário
Telas live



Setor Administrativo

• agendamento de reuniões com parlamentares e autoridades;
• agendamento das reuniões pelo aplicativo Zoom;
• atualização de mailing de associados, órgãos e entidades;
• atualização das listas de associados;
• formulação, formatação, envio e acompanhamento de ofícios, planilhas, notas técnicas e documentos em 
geral;
• preparação, controle e coleta de dados de questionário sobre as Defensorias Públicas;
• emissão de passagens nacionais, internacionais e hospedagens;
• preparação e envio de convocações para assembleias, reuniões de diretoria e outras atividades;
• 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 itens de limpeza e alimentos/bebidas;
• cotação e compra de materiais de escritório;
• respostas às mensagens da página de contatos;
• liberação e bloqueio de cadastros na área restrita;
• contato com MarktClub para informação de novos associados e bloqueio de desfiliados, além de novos 
convênios;
• acompanhamento das atividades internacionais (AIDEF, BLODEPM e REDPO) e resposta a e-mails;
• preparação de material para registro em cartório;
• atendimento telefônico;
• impressão e preparação de materiais para atividades legislativas, reuniões e AGEs;
• contato com associados e presidentes para resolver todo tipo de demanda administrativa;
• contato com a JUSPREV, Consinter, Juruá e Innovare para demandas diversas;
• contato com escritório de advocacia e assessoria parlamentar para preparação e envio de documentos;
• contato com René (diagramador) sobre trabalhos da ANADEP e da ENADEP;
• assistência à Diretoria da ENADEP em suas demandas;
• contato com Defensorias para auxiliar na coleta de dados para o Mapa da Defensoria Pública;

• resposta a convites recebidos;
• preparação e envio de postulação a órgãos do Governo Federal (CNDI, CNPCT, CNDH);
• formulação de editais de intercâmbio, Defensor(a) Público(a) Interamericano(a) e outros;
• preparação e assistência em reuniões na entidade e por zoom;
• arquivo e organização dos documentos da ANADEP;
• registro e acompanhamento de assinaturas de emendas pelos deputados junto com o FONACATE;
• controle de férias de funcionários;
• negociação e acompanhamento de contratação/rescisão de estagiários pelo CIEE;
• pedido de convênio com instituições de ensino de interesse da categoria;
• cuidado com prazos de respostas às demandas diárias;
• contato com corretoras e auxílio com documentos relacionados à contratação de plano de saúde nacional 
aos associados.

Comissões

• controle dos membros junto às associações;
• inclusão e exclusão nos grupos de WhatsApp;
• atualização dos membros e coordenações no site da ANADEP;
• suporte administrativo às comissões;
• arquivamento e controle de documentos recebidos pelas comissões;
• preparação e envio de convocações para reuniões.

Eventos

• organização de pequenos eventos, em conjunto com os outros setores da entidade;
• cotação e contratação de materiais e lanches para eventos e reuniões;



• envio de convites e confirmação de palestrantes nos eventos;
• preparação de roteiro de eventos, planilhas, ofícios e documentos em geral;
• contato com René (diagramador) sobre materiais a serem produzidos;
• fechamento do CONADEP 2019;
• organização e acompanhamento in loco de eventos no primeiro semestre de 2020 (Curso Defensores Pú-
blicos e Masculinidades e I Encontro das Defensoras e Defensores Públicos da Região Centro-Oeste);
• envio de convites, contatos com palestrantes e preparação de roteiro para Webinário Defensoras e Defen-
sores Públicos não param;
• coleta de artigos, distribuição à comissão, envio ao revisor e depois para diagramação do e-book “Defen-
soria Pública: reflexões sobre os direitos das mulheres”.

Setor Financeiro

O setor financeiro da ANADEP organiza toda a movimentação financeira da Associação para gerenciar as de-
mandas relacionadas e enviar para a Counts Contabilidade, que providencia todos os serviços contábeis da 
Entidade. Além disso, é responsável pelo departamento pessoal e realiza reuniões periódicas com a diretoria 
da ANADEP para tomadas de decisões que envolvam o setor. Entre as tarefas, estão:

• Gerenciamento das contribuições associativas dos estados e do Distrito Federal;
• Emissão dos boletos das contribuições associativas;
• Relatórios de justificativas das despesas no cartão de crédito;
• Relatórios de reembolso de despesas dos diretores da ANADEP;
• Gerenciamento de ajuda de custo dos diretores da ANADEP;
• Gerenciamento com justificativas do fluxo de caixa da ANADEP;
• Gerenciamento com justificativas da movimentação de entrada e saída da conta principal da
ANADEP;
• Envio dos balancetes para disponibilização na área restrita do site da ANADEP;
• Pagamento e acompanhamento da limpeza semanal da ANADEP;

• Compras gerais on-line e em mercados, papelarias, etc.;
• Controle de estoque de materiais em geral;
• Gerenciamento da folha de pagamento e conferência dos salários dos funcionários;
• Gerenciamento da folha de pagamento e conferência das férias e 13º dos funcionários;
• Controle do pagamento de impostos em geral;
• Elaboração do movimento contábil detalhado para envio à contabilidade mensalmente;
• Contato direto para solução de problemas diversos com os Bancos;
• Contato direto para solução de problemas diversos com a Contabilidade;
• Contato direto para solução de problemas diversos com operadoras telefônicas;
• Idas ao cartório para registros, reconhecimentos de firma e autenticações de documentos
Diversos;
• Acompanhamento, buscas e entregas de materiais gráficos a cada demanda;
• 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;
• Acompanhamento das corridas de táxi e aplicativos de mobilidade urbana dos funcionários e
Diretores;
• Prestação de contas anualmente em AGO;
• Acompanhamento da situação financeira de forma geral com diretores periodicamente;
• Elaboração de documentos financeiros e contato direto com conselheiros fiscais;
• Compra de gerenciamento do fluxo de caixa de moedas estrangeiras;
• Acompanhamento e pagamento de envio de documentos e correspondências via Correios;
• Negociação e resolução de demandas sobre TI;
• Elaboração e acompanhamento de orçamentos em geral (política de sempre 3 orçamentos);
• Acompanhamento e pagamento dos seguros da ANADEP;
• Gerenciamento das demandas relacionada à sala 203 do Ed. Gilberto Salomão;
• Gerenciamento das demandas relacionada ao condomínio do Ed. Gilberto Salomão;
• Protocolo de ofícios na Câmara, Senado, STJ, STF, etc.;



• Auxílio administrativo com recepção e atendimento em reuniões na ANADEP;
• Auxílio na atualização das listas de associados;
• Auxílio na formulação de documentos em geral;
• Auxílio para e preparação de material para registro em cartório;
• Auxílio na impressão e preparação de materiais para atividades legislativas, reuniões e AGEs;
• Auxílio ao setor administrativo com as demandas da ENADEP;
• Auxílio na formulação de editais em geral;
• Auxílio na preparação e assistência em reuniões na entidade e por zoom;
• Auxílio com os arquivos e organização dos documentos da ANADEP;
• Auxílio no acompanhamento de contratação/rescisão de estagiários pelo CIEE.

Eventos

• Organização de pequenos eventos, em conjunto com os outros setores da entidade;
• Organização dos CONADEPs, em conjunto com os outros setores da entidade;
• Gerenciamento com justificativas da movimentação de entrada e saída da conta do CONADEP ;
• Gerenciamento das inscrições e pagamentos de inscrições do CONADEP;
• Acompanhamento das inscrições e pagamentos pelas associações estaduais;
• Acompanhamento das inscrições e pagamentos por nota de empenho pelas Defensorias Estaduais, bem 
como a documentação exigida por cada uma;
• Relatórios e prestações de contas das despesas e receitas do CONADEP;
• Levantamento das despesas de pequenos eventos;
• Auxílio na cotação e contratação de materiais e lanches para eventos e reuniões;
• Auxílio na preparação de roteiro de eventos, planilhas, ofícios e documentos em geral;
• Fechamento dos CONADEPs juntamente com o setor Administrativo;
• Auxílio na organização de eventos no primeiro semestre de 2020 (Curso Defensores Públicos e Masculini-
dades e I Encontro das Defensoras e Defensores Públicos da Região Centro-Oeste);
• Auxílio na preparação do Webinário Defensoras e Defensores Públicos não param.

V

 ATUAÇÃO INTERNACIONAL



ANADEP participa de Congresso 
sobre a Convenção Americana 
de Direitos Humanos

A vice-presidente da ANADEP, Rivana Ri-
carte, participou do Congresso sobre a 
Convenção Americana de Direitos Huma-
nos (CADH), sediado pelo STJ, em março. 
Na ocasião, a defensora pública do Rio 
Grande do Sul e membro da Comissão de 
Política Criminal da ANADEP, Mariana Py 
Muniz Cappelari, apresentou o artigo “Au-
diência de Custódia no Brasil: efetivação 
da Convenção Americana de Direitos Hu-
manos”.

ANADEP firma convênio internacional com a American University Washington Col-
lege of Law

Após reunião com Claudia Martin, Co-Diretora da Academia de Direitos Humanos e Direito Internacional 
Humanitário e Co-Diretora do Programa LL.M. de Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário, a 
ANADEP firmou convênio exclusivo com a American University Washington College of Law.



Chamada de Trabalhos “Acesso à Justiça 
nas Américas”

Um consórcio de redes de acadêmicos, defensoras e 
defensores públicos e ativistas das Américas têm se 
articulado com a finalidade de reunir diferentes pers-
pectivas sobre o acesso à justiça para pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade. Essa conexão contribuirá 
para analisar as vantagens e limites dos atuais pro-
jetos institucionais de acesso à justiça, relatar casos 
exemplares, ampliar a rede de defensores de direitos 
humanos e propor soluções originais para um sistema 
de justiça mais acessível. As submissões serão revi-
sadas por pares e, se selecionadas, serão publicadas 
na primeira edição do e-book “Acesso à Justiça nas 
Américas”, que tem previsão de lançamento até o 
final deste ano. A ANADEP é uma das apoiadoras do 
projeto.

Coronavírus: AIDEF e Blodepm emitem recomendação às Defensorias Públicas
sobre a população privada de liberdade

A Associação Interamericana de Defensorias Públicas (AIDEF) e o Bloco de Defensores Públicos do Mercosul 
(Blodepm) divulgaram documento manifestando preocupação com a situação das pessoas privadas de liber-
dade na atual crise provocada pela pandemia do coronavírus.
 
A declaração dispõe de 10 pontos, os quais, as entidades apontam medidas que devem ser tomadas pelas 
Defensorias Públicas em relação ao grupo, como pedidos de prisão domiciliar, adoção de medidas sanitárias 
nas instalações, entre outras. Houve ainda documentos semelhantes divulgados pela Corte Interamericana 
de Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos.



Reunião com as Associações do Mercosul

A ANADEP participou de reunião com diversas Associações de Defensoras e Defensores Públicos do Merco-
sul para dialogar sobre o acesso à justiça na região e outras pautas convergentes.

BLODEPM
 
O Bloco de Defensores Públicos Oficiais do Mercosul 
(BLODEPM) realizou duas reuniões em junho. A primeira 
foi a sessão ordinária anual, através de videoconferência. 
Na pauta, a diretoria da ANADEP apresentou o informe 
final do projeto “Personas adultas mayores (60 años) 
alojadas em centros penitenciários”, organizado pela 
Comissão de Trabalho do BLODEPM “Acceso a la Justi-
cia para las personas en condición de vulnerabilidad en 
la región”, que é presidida pela Associação Nacional. A 
ANADEP apresentou também o relatório da Pasantía do 
BLODEPM realizada no Brasil, em 2019.



Reunião com a REDPO

A diretoria da ANADEP participou, 
no dia 23 de junho, do 30º en-
contro da Reunião Especializada 
de Defensores Públicos Oficiais 
do Mercosul (REDPO), que foi rea-
lizado por videoconferência.

Comissão Internacional da ANADEP 
participa de ciclo de debates promo-
vido pela Associação de Defensores 
Públicos do Paraguai

A ANADEP e a Comissão de Assuntos Interna-
cionais participaram, na quinta-feira (25/6), do 
ciclo de debates jurídicos “El Defensor Público 
ante el Sistema Interamericano de DDHH”. O 
evento virtual foi uma iniciativa da Associacion 
de Defensores Publicos del Paraguay.

Diálogo Interamericano
 
No 1º semestre, a diretoria da ANADEP participou de cinco encontros 
virtuais paralelos com representantes da Argentina, Chile, Costa Rica, 
Uruguai e Paraguai.



ANADEP apresenta panorama do sistema carcerário brasileiro durante
sessão da OEA

 
A vice-presidente da ANADEP, Rivana Ricarte, participou, no dia 25 de junho, da oitava sessão especial da 
Comissão de Assuntos Jurídicos e Políticos (CAJP) junto à Organização dos Estados Americanos (OEA). Tra-
ta-se de um evento que ocorre todo ano, em que a CAJP dialoga com a AIDEF e as Defensorias dos países 
membros sobre suas atuações em tema específico de direitos humanos. Neste ano, a reunião foi sobre o 
monitoramento de centros de detenção.
 
O embaixador Carlos Alberto Játiva, Presidente da CAJP, abriu os trabalhos, seguido do Diretor do Departa-
mento de Direito Internacional da OEA, Dante Negro. Em seguida, o Defensor Federal, Gabriel Faria Oliveira, 
Subcoordenador-Geral da Associação Interamericana de Defensorias Públicas (AIDEF), falou em nome da 
AIDEF. 
 
Essas audiências acontecem normalmente em Washington, em abril. Em razão da pandemia, a reunião ocor-
reu de maneira virtual e com tempo de fala mais reduzido.

A dirigente apresentou relatório produ-
zido pela entidade que traz informações 
acerca dos mecanismos de monitora-
mento em centros de detenção realiza-
dos pela Defensoria Pública nas 27 uni-
dades da federação.

VI

APOIO À ATUAÇÃO AFIRMATIVA DE 
GÊNERO DENTRO DAS DEFENSORIAS 

E ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS



ANADEP apoiou campanha contra o assédio 
no Carnaval promovido pela
Rádio Justiça

Em fevereiro, a Rádio Justiça preparou a campanha “Assé-
dio Sexual não é Carnaval”, que teve por objetivo contar 
com o apoio de artistas, autoridades e demais personali-
dades no combate ao assédio e todas as formas de violência contra a mulher. A Rádio promoveu um trabalho 
de massificação, que contou com reportagens especiais sobre o tema, que foram veiculadas em todos os 
jornais da emissora. Menos de uma semana após o lançamento, a campanha contou com participação de 
diversos nomes, entre eles, o presidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho.

ONU Mulheres

No dia 24 de janeiro, a vice-presidente da 
ANADEP e a coordenadora da Comissão 
dos Direitos da Mulher, Rivana Ricarte e 
Rita Lima, reuniram-se com a gerente de 
projetos de liderança e participação polí-
tica da ONU Mulheres, Fernanda de Carva-
lho Papa. O encontro aconteceu na sede da 
Organização das Nações Unidas no Brasil, 
em Brasília. Na ocasião, foram debatidas 
as tratativas de assinatura de memorando 
de entendimento entre a ONU e a ANADEP 
para a igualdade de gênero e o empodera-
mento de mulheres, que possibilitará a rea-
lização de atividades em cooperação entre 
as entidades.

ANADEP é parceira da ONU Mulheres 
no Projeto “Conectando Mulheres, 
Defendendo Direitos”

No dia 5 de fevereiro foi assinada cooperação 
técnica entre a União Europeia e a ONU Mulhe-
res, na Casa da ONU, em Brasília, por meio do 
projeto “Conectando Mulheres, defendendo di-
reitos”. A iniciativa responde à realidade cres-
cente no mundo de ameaças, perseguições e 
diferentes tipos de violência contra mulheres 
defensoras de direitos humanos. A vice-presi-
dente da ANADEP e a coordenadora da Comis-
são dos Direitos da Mulher, Rivana Ricarte e Rita 
Lima, participaram do evento. A ANADEP é par-
ceira da ONU Mulheres no projeto.

Na foto, Rita Lima e Rivana Ricarte ao lado da representante da ONU 
Mulheres Brasil, Anastasia Divinskaya



VII

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

A diretoria de comunicação da ANADEP realiza um trabalho estratégico para divulgar o trabalho das defenso-
ras e dos defensores públicos, além de construir um relacionamento claro e direto com os diversos públicos 
da Entidade.  As redes sociais e site da ANADEP são atualizados todos os dias com matérias das Associações 
estaduais e das Defensorias Públicas. Semanalmente é enviado também o ANADEP EXPRESS, que tem for-
mato responsivo para tablets e smartphones.

Redes sociais e educação em 
direitos

A assessoria de comunicação, com 
apoio das comissões temáticas, de-
senvolveu, no primeiro semestre de 
2020, peças para promover ações de 
educação em direitos divulgando o 
trabalho da categoria nas redes so-
ciais.





Expansão da identidade visual e auxílio às associações estaduais

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

Campanha Nacional 2020

De novembro de 2019 até a primeira quinzena de 
março de 2020, a diretoria da ANADEP, a assessoria 
de comunicação e a comissão da igualdade étnico-
-racial da entidade (CIER) trabalharam em conjunto 
para a formulação da campanha nacional 2020, que 
abordaria as questões étnico-raciais.

No dia 13 de março, os assessores de comunica-
ção das Associações Estaduais e das Defensorias 
Públicas reuniram-se na sede da ANADEP, em Bra-
sília, para traçar as estratégias de comunicação da 
Campanha Nacional 2020.



Adiamento

Em razão da pandemia do coronavirus, durante as-
sembleia geral extraordinária, no dia 7 de maio, foi 
decidido, por unanimidade, que a Campanha Nacio-
nal voltada para as questões étnico-raciais será adia-
da para 2021. O adiamento foi proposto e defendido 
pela Comissão da Igualdade étnico-racial da ANADEP 
(CIER) e pela assessoria de comunicação da entidade 
diante do agravamento da pandemia do coronavírus 
no país.

A Comissão da Igualdade Étnico-Racial da ANADEP reuniu-se, no dia 5 de março, 
na sede da Associação Nacional, em Brasília. O encontro do grupo serviu para o 
debate sobre a formulação da Campanha Nacional 2020.

Campanha “Defensoras e Defensores Públicos não param”

A ANADEP e as Associações Estaduais ini-
ciaram a campanha “Defensoras e Defen-
sores Públicos não param”. A iniciativa 
teve por objetivo ressaltar a atuação da 
categoria durante a crise provocada pelo 
coronavírus no Brasil.



Em vídeos, Defensoras e Defensores Públicos das cinco regiões do país contam 
sobre o teletrabalho



Artigos na grande imprensa

A diretoria da ANADEP e as Associações Estaduais publicaram vários artigos na grande imprensa para falar 
sobre o trabalho das defensoras e defensores públicos durante a pandemia da COVID-19.

Reuniões e relacionamento estratégico

A partir da formulação da campanha “Defensoras e Defensores públi-
cos não param”, a assessoria de comunicação da ANADEP e as asses-
sorias de comunicação das Associações Estaduais promoveram uma 
série de reuniões semanais, via zoom, para estreitar o relacionamento 
e discutir estratégias de comunicação. Os encontros tiveram por ob-
jetivo estreitar o trabalho conjunto para a replicação das artes, vídeo 
e mensagens nas regiões.

A ASCOM ANADEP também 
apresentou o projeto da cam-
panha “Defensoras e Defen-
sores Públicos não param” 
durante reunião virtual com a 
diretoria da ANADEP.

Programação virtual é destaque do “Maio Verde”

Por causa do isolamento provocado pela pandemia do coronavírus, pela primeira vez, em 12 anos, as ativi-
dades realizadas para celebrar o dia nacional da Defensoria Pública, dia da defensora pública e do defensor 
público – tradicionalmente celebrado no dia 19 de maio – foram realizadas virtualmente. Confira os desta-
ques do Maio Verde:



Portal Migalhas destaca atuação da Defensoria Pública durante pandemia 
do coronavírus

Um dos principais portais de notícias jurídicas do país – o Portal Migalhas – promoveu, no dia 12 de maio, 
live para falar sobre a atuação da Defensoria Pública durante a pandemia. O webinário contou com a partici-
pação do presidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho; da defensora pública do Ceará e presidente da ADPEC, 
Amélia Soares; e do defensor público de São Paulo e presidente da APADEP, Augusto Barbosa. A jornalista 
Milena Sales mediou o debate. Durante o webinário, os participantes falaram sobre o regime de plantão e o 
trabalho remoto adotado pela Defensoria Pública para levar acesso à justiça para cidadãos durante a pan-
demia.

Webinário “Defensoras e Defensores Públicos não param”

Na semana de 18 a 22/05 ocorreu o Webinario “Defensoras e Defensores Públicos não param”. O evento 
virtual foi idealizado pela ANADEP e pela Escola Nacional das Defensoras e Defensores Públicos do Brasil 
(ENADEP).  

As lives, que foram transmitidas simultaneamente na página do Facebook e no canal oficial da ANADEP no 
Youtube, levantaram temas, como o direito do consumidor, criminal, direitos da mulher, igualdade étnico-ra-
cial e saúde, a partir do recorte da pandemia do coronavírus. Ao todo foram mais de 4.380 acessos simultâ-
neos. 
  
O webinário contou com a participação das defensoras e defensores públicos: Ana Paula Dal Igna (DP/RS), An-
tônio Carlos Cintra (DP/DF), Bheron Rocha (DP/CE), Cláudia Queiroz (DP/RN), Denize Souza (DP/TO), Gabriela 
Cotrim (DP/SC), Isadora Brandão (DP/SP), Jeane Xaud (DP/RR), Arlindo Gonçalves (DP/AM), Gustavo Alves (Vi-

ce-Presidente ANADEP), Lívia Casseres (DP/RJ), 
Lúcia Helena Barros (DP/RJ), Ramiro Sant´Anna 
(DP/DF) e Salomão Rodrigues (DP/GO). Além do 
presidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho; da 
vice-presidente institucional, Rivana Ricarte; 
e da diretora acadêmica da ENADEP, Ludmilla 
Paes Landim (Diretora ENADEP). 
 
Entre os convidados externos estão: Dias Tof-
foli (Presidente do STF); Flávia Oliveira (Jorna-
lista); Alexandre Morais da Rosa (Juiz e Profes-
sor); Leonardo de Medeiros Garcia (Procurador 
e professor); Gilmar Mendes (Ministro do STF) e 
Alice Bianchini (Advogada e Professora).



Reestruturação do Canal da ANADEP no YOUTUBE

A ASCOM ANADEP reformulou o canal, 
criando playlists e seções específicas para 
facilitar a navegação dos usuários.

Na página inicial fica em evidência o vídeo 
institucional que apresenta a Defensoria 
Pública para a sociedade. Em seguida, há as 
seções que são divididas por: 
• Maio verde e Webinário “Defensoras e De-
fensores Públicos não param”; 
• Campanhas ANADEP;
• ANADEP e Defensoria Pública na mídia;
• CONADEPs; 
• ANADEP no Legislativo; 
• Seminário, cursos e eventos;
• Educação em direitos;
• ENADEP (seminários e encontros regio-
nais);
• E demais playlists.



Instagram

A equipe também utilizou novos recursos 
para padronizar as postagens e marcar a 
identidade visual da ANADEP na rede. O ins-
tagram conta, por exemplo, uma série de des-
taques para que os stories fiquem salvos, de 
acordo com as seções: posts de educação em 
direitos, ENADEP, Histórias, pandemia do co-
ronavírus, ANADEP Inova, Comissões e Cam-
panhas.

Abaixo as postagens com mais alcance na 
rede:

1º lugar (1.087 visualizações):
Presidente do STF destaca atuação da Defensoria durante abertura do ano Judiciário

2º lugar (641 visualizações):
Primeiro vídeo da campanha “A Defensoria Pública 
Estadual não para”

4º lugar (441 curtidas):
Post em homenagem da ANADEP no dia 19 de maio

3º lugar (493 visualizações):
Vídeo da região sudeste da campanha “Defensoras e 
Defensores Públicos não param”

5º lugar (249 curtidas)
Post do dia 13 de maio



#ANADEPnaMÍDIA

A ASCOM ANADEP busca dialogar semanalmente com os principais veículos de imprensa para ocupar os 
espaços e divulgar a importância da ANADEP e da Defensoria Pública como agentes de transformação social 
e para o acesso à Justiça de pessoas em situações de vulnerabilidades. Confira abaixo a tabela com as inser-
ções de imprensa durante o 1º semestre de 2020. 

Controle de inserções na imprensa

VERDE: Manda o release e emplaca
AZUL: O veículo nos procura (normalmente depois de contatos prévios) e emplacamos como fonte.
AMARELO: Mandamos release/ou concedemos entrevista e não emplacamos
LARANJA: Apesar do tema negativo, a ASCOM ANADEP conseguiu neutralizar a notícia (redução de danos)
VERMELHO: Sai algo negativo da ANADEP na imprensa

 VEÍCULO (ESTADO) ASSUNTO FONTE LINK

Estadão Juiz de garantia
Pedro Paulo Coelho

Presidente da
ANADEP

Migalhas

Paraná é o Estado 
com menos defen-
sores públicos por 
habitante no Brasil

ANADEP

https://www.migalhas.com.
br/Quentes/17,MI318863,-

21048-Parana+e+o+Es-
tado+com+menos+de-

fensores+publicos+por+habi-
tante+no

Portal Jota

Defensores públi-
cos apoiam juiz de 
garantias em ações 
da AMB e da Ajufe

ANADEP

https://www.jota.info/
paywall?redirect_to=//www.
jota.info/stf/do-supremo/jui-
z-de-garantias-defensores-s-

tf-29012020

Rede Brasil Atual

Defensores públi-
cos saem em de-

fesa da criação do 
juiz das garantias

ANADEP

https://www.redebrasilatual.
com.br/cidadania/2020/01/de-
fensores-publicos-juiz-das-ga-

rantias/

Portal UOL 

Defensores Públi-
cos vão ao Supre-
mo a favor do juiz 

de garantias

ANADEP

Janeiro



 VEÍCULO (ESTADO) ASSUNTO FONTE LINK

Isto É 

Defensores Públi-
cos vão ao Supre-
mo a favor do juiz 

de garantias

Pedro Paulo Coelho
Presidente da

ANADEP

https://www.istoedinheiro.com.
br/defensores-publicos-vao-ao-
-supremo-a-favor-do-juiz-de-ga-

rantias/

 VEÍCULO (ESTADO) ASSUNTO FONTE LINK

Revista Justiça e 
Cidadania

Defesa dos Direi-
tos Humanos das 

mulheres

Rivana Ricarte
Vice-presidente 
institucional da 

ANADEP

https://www.editorajc.com.br/
defesa-dos-direitos-humanos-

-das-mulheres/

 VEÍCULO (ESTADO) ASSUNTO FONTE LINK

Valor Econômico
Resolução 62 do 
CNJ e Pandemia

(coronavírus)

Resolução 62 do 
CNJ e Pandemia

(coronavírus)

https://valor.globo.com/brasil/
noticia/2020/04/13/numero-
-de-presos-libertados-na-pan-
demia-chega-a-29-mil.ghtml

Março

Abril

 VEÍCULO (ESTADO) ASSUNTO FONTE LINK

El País

“Sem visitas nem 
acesso a advoga-

dos, presos temem 
coronavírus. Pri-

meira vítima morre 
em cadeia do Rio”

(coronavírus)

Lúcia Helena
coordenadora 

da Comissão de 
Política Criminal da 

ANADEP

https://brasil.elpais.
com/brasil/2020-04-17/
sem-visitas-nem-acesso-
-a-advogados-presos-te-

mem-coronavirus-primeira-vi-
tima-morre-em-cadeia-do-rio.

html

Revista Justiça e 
Cidadania

“Desconstruindo a 
tutela de indígenas 
e os pensamentos 

tutelares”

Cláudia Aguirre 
defensora pública 
do Acre e membra 
da Comissão Étni-
co-Racial da ANA-

DEP

https://www.editorajc.com.br/
desconstruindo-a-tutela-de-in-

digenas/

Rádio Justiça

Os riscos à popu-
lação em situação 
de rua diante da 

pandemia do coro-
navírus

Fabiana Almeida
Defensora pública 
da Bahia e coorde-
nadora da Comis-
são de População 

em situação de rua 
da ANADEP

Congresso em Foco 

Reduzir salários 
dos servidores não 
resolve a crise do 

coronavírus

Pedro Paulo Coe-
lho - Presidente da 

ANADEP e
Luciana Dytz - Pre-
sidente da ANADEF

https://congressoemfoco.uol.
com.br/opiniao/forum/reduzir-
-salarios-dos-servidores-nao-
-resolve-a-crise-do-coronavi-

rus/?fbclid=IwAR2gSAdjVtNBw-
ZWUXvyx6Pp_0D9Qbnuvh-

2JruP2ngUcYf-xaO9RWtn2vg2M
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Huff Post

Julgamento no STF 
vai além do direito 
ao aborto para mu-

lheres com zika

ANADEP 

https://www.huffpostbrasil.com/
entry/stf-julgamento-aborto-

-zika_br_5ea1c5dbc5b6aa97d-
17c877a?ncid=yhpf&guccoun-

ter=1

Brasil de Fato

Cármen Lúcia julga 
pedido como im-

procedente e ação 
sobre aborto não é 

julgada

Pedro Paulo Coelho
Presidente da

ANADEP

https://www.brasildefato.com.
br/2020/04/25/carmen-lucia-
-julga-pedido-como-improce-

dente-e-acao-sobre-aborto-nao-
-e-julgada

Migalhas

Maioria do STF 
rejeita possibilida-
de de aborto para 
grávidas com zika 

vírus

ANADEP

https://www.migalhas.com.br/
quentes/325472/maioria-do-s-

tf-rejeita-possibilidade-de-abor-
to-para-gravidas-com-zika-virus

Diário de
Pernambuco

Cármen Lúcia nega 
adiar julgamento 
sobre aborto em 

casos de grávidas 
infectadas pelo 

zika vírus

ANADEP

https://www.diariodocentro-
domundo.com.br/essencial/

carmen-lucia-nega-adiar-julga-
mento-sobre-aborto-em-casos-
-de-gravidas-infectadas-pelo-zi-

ka-virus/

CNN BRASIL
(portal)

STF marca julga-
mento sobre aborto 

em casos de zika 
vírus

ANADEP

https://www.cnnbrasil.com.br/
nacional/2020/04/15/stf-mar-
ca-julgamento-sobre-aborto-

-em-casos-de-zika-virus

 VEÍCULO (ESTADO) ASSUNTO FONTE LINK

Portal Terça Livre

STF marca julga-
mento de aborto 
em caso de infec-
ção por zika vírus 
para 24 de abril

ANADEP 

https://www.tercalivre.com.br/
stf-marca-julgamento-de-abor-
to-em-caso-de-infeccao-por-zi-

ka-virus-para-24-de-abril/

Brasil de Fato

Cármen Lúcia julga 
pedido como im-

procedente e ação 
sobre aborto não é 

julgada

Pedro Paulo Coelho
Presidente da

ANADEP

https://www.brasildefato.com.
br/2020/04/25/carmen-lucia-
-julga-pedido-como-improce-

dente-e-acao-sobre-aborto-nao-
-e-julgada

DCM
STF rejeita ação 

sobre aborto para 
gestantes com zika

ANADEP

https://www.diariodocentrodo-
mundo.com.br/essencial/stf-re-
jeita-acao-sobre-aborto-para-

-gestantes-com-zika/

R7
STF forma maioria 
para rejeitar ação 

sobre aborto 
ANADEP

https://noticias.r7.com/brasil/
stf-forma-maioria-para-rejeitar-
-acao-sobre-aborto-para-gravi-

das-com-zika-26042020

Jovem Pan 

STF tem maioria 
para rejeitar ação 
sobre aborto para 
grávidas com zika

ANADEP

https://noticias.r7.com/brasil/
stf-forma-maioria-para-rejeitar-
-acao-sobre-aborto-para-gravi-

das-com-zika-26042020

Pleno News 

STF tem maioria 
para barrar aborto 

em caso de zika 
vírus

ANADEP

https://pleno.news/brasil/politi-
ca-nacional/stf-tem-maioria-pa-
ra-barrar-aborto-em-caso-de-zi-

ka-virus.html
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Gazeta do Povo 

“Aborto para ges-
tantes com zika ví-
rus é rejeitado por 

maioria no STF”

ANADEP 

https://www.gazetadopovo.com.
br/vida-e-cidadania/aborto-pa-
ra-gestantes-com-zika-virus-e-
-rejeitado-por-maioria-no-stf/

CBN CURITIBA 

Arquidiocese de 
Curitiba pede que 

STF não julgue ação 
que permite aborto 
em casos Zika Vírus

ANADEP

https://www.em.com.br/app/
noticia/nacional/2020/04/25/

interna_nacional,1141932/
stf-tem-maioria-para-rejeitar-a-
cao-sobre-aborto-para-gravidas-

-com-zika.shtml

G1

Maioria do STF 
decide rejeitar ação 
sobre interrupção 

de gravidez de mu-
lheres com zika

ANADEP

https://g1.globo.com/politica/
noticia/2020/04/25/stf-tem-
-maioria-contra-pedido-para-
-que-interrupcao-de-gravide-
z-de-mulheres-com-zika-nao-

-seja-enquadrada-como-aborto.
ghtml

 VEÍCULO (ESTADO) ASSUNTO FONTE LINK

Revista Justiça e 
Cidadania 

Defensoria Pública 
ressignificada

Patrícia Kettermann
Ex-presidente da 

ANADEP e defenso-
ra pública do RS 

https://www.editorajc.com.br/
defensoria-publica-ressignifica-

da/

Maio

 VEÍCULO (ESTADO) ASSUNTO FONTE LINK

TV Justiça

Defensorias ga-
rantem assistência 
jurídica para quem 
não tem condição 

de pagar advogado

Pedro Paulo Coelho
Presidente da

ANADEP 

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=kXlvrkD9ACY

Migalhas 

Migalhas realiza 
webinar sobre atu-
ação da Defensoria 
Pública durante a 

pandemia

Pedro Paulo Coelho
Presidente da

ANADEP

https://www.migalhas.com.br/
quentes/326572/migalhas-rea-
liza-webinar-sobre-atuacao-da-
-defensoria-publica-durante-a-

-pandemia

Canal do Migalhas 
no YOUTUBE 

Atuação da Defen-
soria Pública du-
rante a pandemia

Pedro Paulo Coelho
Presidente da

ANADEP

https://www.youtube.com/
watch?v=n7utoBTRVwI&featu-

re=emb_title

Site do STF

Toffoli destaca 
importância dos 
defensores e das 
defensoras públi-
cas em tempos de 

pandemia

ANADEP
http://portal.stf.jus.br/noticias/
verNoticiaDetalhe.asp?idCon-

teudo=443636&ori=1

O Documento

Toffoli destaca 
importância dos 
defensores e das 
defensoras públi-
cas em tempos de 

pandemia

ANADEP

https://odocumento.com.br/
toffoli-destaca-importancia-dos-
-defensores-e-das-defensoras-
-publicas-em-tempos-de-pan-

demia/
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O Diário Carioca

Toffoli destaca 
importância dos 
defensores e das 
defensoras públi-
cas em tempos de 

pandemia

ANADEP

https://odiariocarioca.com/
justica/toffoli-destaca-impor-
tancia-dos-defensores-e-das-
-defensoras-publicas-em-tem-
pos-de-pandemia/9837927/

TV Justiça 
Mensagem do pre-

sidente do STF, Dias 
Toffoli

Defensoras Públi-
cas//

Defensores Públi-
cos//

Defensoria

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=-MalcoFhU2g





Projeto Histórias de Defensor(a) 

No 1º semestre de 2020, a ANADEP deu continuidade ao quadro “Histórias de Defensora/Defensor”, que 
tem como objetivo principal apresentar histórias de colegas para além de aspectos práticos da carreira. Ao 
longo deste semestre, o Histórias teve mais de 12 entrevistados(as).



Webinário Comunique-se

No dia 6 de junho, a assessoria de comunicação da 
ANADEP participou do webinário “impactos da CO-
VID-19 na comunicação corporativa”, que foi ideali-
zado pelo grupo Comunique-se SA.

ANADEP reúne-se com Folha de São Paulo e 
Poder 360

A assessoria de comunicação da ANADEP iniciou, no mês 
de janeiro, contatos estratégicos com a grande imprensa 
com o objetivo de apresentar o trabalho das defensoras e 
defensores públicos no acesso à justiça, bem como a atua-
ção da Defensoria Pública. Houve dois encontros: o primei-
ro com o jornalista da Folha de São Paulo, Rubens Valente; 
e o segundo com a equipe do Portal 360, o editor sênior 
Leonardo Cavalcanti, a editora Ludmylla Rocha e a redatora 
Hanna Yahya.
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