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O Rio de Janeiro
receberá o
maior evento
da Defensoria
Pública das
Américas

PARTICIPE!

O congresso discutirá os desafios da
instituição, fazendo uma viagem ao
passado e análise do presente
• PÁG I NA 5 •

ADPERJ recebe troféu
“Dia de Mandela”
Associação é reconhecida por sua
luta pela igualdade racial.

Autonomia da DPRJ: agora é Lei
PEC 05/2019 é
aprovada na ALERJ
e entra para a
Constituição Estadual.
• PÁ GI NA 3 •

• PÁG I NA 3 •

#EmDefesaDelas

Campanha Nacional das
Defensoras e Defensores
de 2019 aborda direitos
das mulheres.
• PÁG I NA 7 •

Editorial

Seguindo e avançando
juntos e fortes
Nesses mais de três anos à frente de
nossa Associação, tenho trabalhado
ativamente para que a ADPERJ esteja sempre atuante junto ao Congresso
Nacional e à Assembleia Legislativa.
Isso, porque temos diversos assuntos
que afetam diretamente a classe e nossos assistidos.
Em tempos de crise, em que vivemos,
faz-se ainda mais necessário continuarmos avançando e garantido os direitos
já reconhecidos. Estreitamos os laços
com parlamentares e intensificamos a
confiança na discussão de pautas que
nos afetam direta e indiretamente.

Nesse primeiro semestre, o foco principal foi a Reforma da Previdência,
que ainda demandará muito trabalho.
Por mais que não tenhamos, até agora, conseguido alcançar exatamente o
que queríamos, estamos empenhados
em tentar reverter ou, pelo menos, minimizar alguns pontos dessa tão preocupante reforma. Em parceria com a

Associação Nacional de Defensoras e
Defensores Públicos (ANADEP) e demais associações estaduais, seguimos
trabalhando firmemente.
O incentivo à produção intelectual de
nossos colegas, a capacitação, bem
como a integração seguem como princípios de nossa gestão.

Sediar o maior evento da
Defensoria Pública das
Américas é uma missão de
grande responsabilidade.
Estamos nos dedicando
diuturnamente para que seja
uma experiência enriquecedora
e única para todas e todos.
É uma tarefa que nos enche

Temos ainda um grande desafio pela
frente, que é recebermos o XIV Congresso Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (CONADEP), em novembro,
no Rio de Janeiro.
Seguimos sempre empenhados no fortalecimento da nossa Associação e na
luta pelos interesses de nossas associadas e associados, no âmbito institucional e político.

Meu compromisso nesses últimos meses será o de intensificar todo esse
trabalho. Permaneço sempre aberta ao
diálogo, porque acredito que essa construção coletiva é o que traz os melhores
resultados e aprendizados, além de nos
tornar cada vez mais fortes.
Sigamos em frente!

de orgulho e expectativas
e esperemos que seja um
momento muito construtivo.

Fraternalmente,
Juliana Bastos Lintz.
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No Legislativo

Autonomia mais que
merecida e necessária

A

tribuna de honra da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (ALERJ), no dia 4 de junho, foi tomada por defensoras e defensores que testemunharam um momento
histórico para a DPRJ.
A Proposta de Emenda Constitucional
05/19 foi aprovada por unanimidade,
em segundo turno.
Depois de mais de uma década de luta,
a Instituição consolidou sua autonomia
funcional, administrativa e financeira,
podendo criar e extinguir seus cargos
e serviços auxiliares, fixar vencimentos
de seus membros e servidores, enviar
projetos de lei complementares, entre
outras atribuições.
“Além de criar uma simetria saudável
entre os Poderes, essa independência
fortalece nossa missão constitucional
de ser um dos pilares do Estado democrático de Direito”, comentou a presidente da ADPERJ, Juliana Lintz.

Juliana Lintz com os ex-presidentes da ADPERJ André Luiz De Felice e Maria Leonor
Fragoso de Queiroz Carreira e Francisco Messias, assessor parlamentar da Defensoria.

O presidente da Casa, André Ceciliano,
um dos autores da PEC, juntamente com
o líder de governo, Márcio Pacheco, destacou que a autonomia da Instituição
traz benefícios para a sociedade fluminense como um todo:

“Estamos fazendo justiça ao garantir
autonomia à Defensoria. A instituição
desenvolve um trabalho belíssimo. Que
possa fazer ainda mais pelas pessoas
que mais precisam no estado do Rio de
Janeiro”, declarou ele.

Na ALERJ
E a luta por mais avanços para a nossa classe e nossos
assistidos continua. O primeiro semestre contou com
várias reuniões com parlamentares da Casa. Além de
apresentar o trabalho da Defensoria aos recém-chegados, a ADPERJ intensificou o diálogo sobre assuntos
relevantes, como as emendas ao orçamento.

ADPERJ é premiada por sua contribuição para uma
sociedade mais justa e igualitária
indivíduos que lutam por direitos humanos e sociais e pela igualdade racial.

A presidente da Associação, Juliana Lintz, recebeu
emocionada o “Troféu Dia de Mandela” 2019, em
cerimônia na sede da OAB/RJ, em junho. Essa é a
quinta edição do prêmio destinado a entidades e

Jo r nal do Defen sor

O troféu representa um dos princípios da ADPERJ,
que é defender os direitos humanos e lutar contra
qualquer tipo de discriminação.
Juliana Lintz lembrou que, nos quase quatro anos
de sua gestão, vem promovendo e apoiando uma
série de atividades e eventos sobre a temática,
como cine-debates, cursos e palestras.
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No Legislativo

Renovação, Resiliência,
Resistência

O

s últimos sete meses foram marcados por forte articulação política no Congresso Nacional e na
ALERJ para acompanhar a Reforma da
Previdência (PEC 6/2019) e incrementar
o diálogo e as parcerias com o legislativo.

A diretoria da ADPERJ, ANADEP e demais associações estaduais realizaram
uma série de visitas a deputados e senadores, para discutir os pontos mais nocivos da PEC, dentre eles, a desconstitucionalização das regras previdenciárias, idade
mínima e regras de transição.
O texto-base da proposta, que já foi aprovado na Câmara e agora tramita no Senado,
tem sido uma das pautas principais das AGEs da ANADEP nos últimos meses. Foram
desenhadas estratégias de mobilização em uma força-tarefa que resultou na coleta
de assinaturas suficientes para protocolizar as emendas produzidas pela ANADEP
e a FONACATE. Os esforços se intensificarão nos próximos meses que prometem
ainda muita resistência e pressão.

Como ocorre todos os anos, a ADPERJ preparou e entregou uma cartilha para os
novos deputados, com um resumo do trabalho da Defensoria Pública do Estado do
Rio de Janeiro (DPRJ), dados estatísticos e informações relevantes sobre a atuação
da Instituição no ano de 2018.
O pacote “anticrime” apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi outra pauta bastante trabalhada pela Associação junto ao Legislativo
e com movimentos e organizações da sociedade civil. A Diretoria tem se mantido
presente nas diferentes frentes de discussão que vem ocorrendo em todo o Brasil.
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Faltam poucos meses!
O XIV Congresso Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (CONADEP), carinho-

samente apelidado de CONADEP RIO, reunirá colegas de todo o país entre os dias 12 e
15 de novembro, no Teatro Riachuelo, centro da capital fluminense.

Para fechar com chave de ouro, o encerramento será na Fundição Progresso, uma das
casas de shows mais famosas do Rio, na Lapa.

Participações especiais

Acesse o Hotsite
www.congressoanadep.org.br

Hospedagem
Solidária
Tem um quarto, uma cama sobrando, um sofá confortável
para servir de pouso a um colega que venha ao CONADEP?
Basta enviar um e-mail para a
adperj@adperj.com.br informando o bairro e quantas pessoas
pode hospedar. Desta estreita convivência nascem ideias,
projetos, grandes amizades que
podem atravessar gerações!

Jo r nal do Defen sor

A defensora pública da

portuguesa, Boaven-

perante os Tribunais

mais influentes da

Argentina e responsável

atualidade de língua

“Memória, Cenários
e Desafios”
Este é o tema da edição 2019
do evento, que pretende
debater o passado, o presente
e o futuro da Instituição para
torná-la cada vez mais forte e
eficiente para a população.

Um dos sociólogos

Boaventura de
Sousa Santos

tura fará a palestra
magna de abertura
do evento.

Doutor e professor em

pela unidade de atuação
Criminais de Buenos
Aires é uma das

María Fernanda
López Puleio
convidadas especiais

do evento.

A diretora executiva

Ciência Política da USP

da “International

e Doutor em Direito

Legal Foundation”

da Universidade de

Edimburgo, Hübner

Mendes fará a palesConrado
Hübner Mendes tra de encerramento
do CONADEP.

falará sobre “Modelos
Jennifer Smith

de Acesso à Justiça

no Mundo: luta pela
implementação do
modelo público de
acesso à Justiça”.
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Maio Verde

Bela e
iluminada
homenagem

O

Dia Nacional das Defensoras e
Defensores Públicos anoiteceu
em tons de verde em vários
pontos emblemáticos do Rio de Janeiro, Niterói e Friburgo, neste 19 de maio.
A ADPERJ ampliou parcerias e além do
Cristo Redentor, dos Arcos da Lapa, da
ALERJ, do antigo Fórum de Friburgo e
da Candelária, também vestiram a cor
da Instituição, o Museu do Amanhã,
o Museu de Arte do Rio e o Museu de
Arte Contemporânea. Além de homenagear os colegas, a iniciativa buscou
dar visibilidade à campanha nacional
“Em Defesa Delas”.

Inovação e emoção
em missa aos
pés do Cristo

A missa de ação de graças em
homenagem ao Dia Nacional
das Defensoras e Defensores
Públicos ocorreu em clima
de emoção e guardou algumas
surpresas.
Assim como no ano passado,
o canto gregoriano do trio comandado pelo maestro Carlos Fecher deu um encanto a
mais ao ato litúrgico celebrado
por Padre Omar Raposo e pelo
Defensor Público Marcelo Leão,
e também Diácono, na Capela
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de Nossa Senhora da Aparecida, no alto do Corcovado.

A diferença dessa edição foi a
homenagem surpresa do trio,
que cantou o Hino de Santo

Ivo, patrono dos juristas e defensores públicos. Outra ino-

vação foi uma peregrinação
até a estátua, atraindo turistas,
que

cantaram

juntos

com

o grupo “Nossa Senhora” e

“Jesus Cristo”, com aplausos
acalorados.

A DP ERJ

EmDefesaDelas

Lançamento da campanha
#EmDefesaDelas no Rio

O

s desafios e conquistas da Defensoria Pública do Rio de Janeiro
na garantia dos direitos das mulheres pautaram o lançamento da campanha Nacional das Defensores e Defensores Públicos na capital fluminense no
dia 22 de maio.

A solenidade, que ocorreu na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
(ALERJ), reuniu parlamentares, ativistas sociais e dezenas de defensoras, que
tocaram em temas tão urgentes como
antigos, o machismo institucional e a
violência doméstica.
Para as deputadas Renata Souza e Tia
Ju, que ajudaram a compor a mesa, campanhas como essa tem papel importan-

te no empoderamento das mulheres e
conscientização da população:

“Vivemos em um momento em que a autonomia das mulheres, expressão fundamental da possibilidade da afirmação
de seus direitos, tem sido vilipendiada
nos discursos e práticas”, declarou Renata Souza, que também é presidente da
Comissão de Direitos Humanos da Casa.
Embora as violações sejam constantes
e preocupantes, avanços também foram
ressaltados no encontro. Entre eles, a
atuação do Núcleo Especial de Defesa
dos Direitos da Mulher (NUDEM), criado há mais de 20 anos.

“A participação permanente com a sociedade civil, somada à experiência na atua-

ção em defesa delas, contribui para compreendermos quem são essas mulheres
e qual sua realidade diária”, declarou a
coordenadora de Defesa dos Direitos da
Mulher da DPRJ, Flávia Nascimento.
A presidente da ADPERJ, Juliana Lintz,
agradeceu a acolhida da Casa e lembrou
que a campanha tem duração de um
ano, e uma série de ações serão realizadas até abril de 2020.

“Conclamo a todas e todos para se juntarem a nós nessa campanha, compartilhar
com amigos e familiares, para que estejamos cada vez mais preparados para lutar
em defesa delas”, declarou. “E lembrar que
quando as defendemos também estamos
nos defendendo. Elas também somos nós”.

Roda de Conversa com Defensoras Públicas
Como parte da campanha, uma roda de conversa reuniu no dia 21 de maio
defensoras e especialistas em saúde das mulheres para debater sobre esse
direito cotidianamente menosprezado. Promovido pela ADPERJ, pela Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Mulher e pelo Núcleo de Defesa dos Direitos
da Mulher Vítima de Violência de Gênero (NUDEM), o evento discutiu temas
urgentes como o direito de querer ou não a laqueadura, violência obstétrica,
morte materna, mulheres trans e o sistema de saúde, entre outros.
Jo r nal do Defen sor
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Comemorações

Encontro Estadual completa 30 anos

F

oi um fim de semana para ninguém botar defeito! O 30º Encontro Estadual dos Defensores
Públicos do Rio de Janeiro, em Búzios,
reuniu no início de maio defensoras,
defensores e familiares, que, confraternizaram e se divertiram ao som de boa
música, em cenário paradisíaco e ambiente aconchegante, quando fortaleceram vínculos e amizades, e brindaram a
vida. E que venham mais 30 anos!
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Comemorações

Festa arretada de boa dos
aniversariantes do primeiro
semestre

A

tradicional celebração dos associados aniversariantes da ADPERJ de janeiro
a junho foi em clima das festas de São João, que também recebeu os recém
aprovados no último concurso.

Entre um arrasta pé e outro, deu para participar de brincadeiras, sorteio de brindes,
ao som de um bom forró ao vivo.
As fotos do evento estão disponíveis nas redes sociais da Associação.

Jo r nal do Defen sor
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Pílulas ADPERJ

Estatuto Social atualizado
A última AGE, de julho, aprovou importantes alterações no Estatuto Social da entidade, que vão contribuir para uma ADPERJ
ainda mais inclusiva e eficiente.

Dentre as mudanças mais relevantes do texto, estão: adequação de gênero, já implementada na maioria dos estados, e a participação por voto eletrônico para a eleição dos Conselhos Diretor, Consultivo e Fiscal. Outra mudança diz respeito ao prazo para
votar e ser votado para compor os Conselhos. O interessado deve estar inscrito na Associação por pelo menos seis meses ininterruptos e anteriores à data da eleição, bem como estar em dia com as obrigações estatutárias.

Reforma da Previdência em foco
Sempre atenta aos interesses de seus associados, a ADPERJ promoveu mais um evento na sede
sobre a Reforma da Previdência, tema tão polêmico e preocupante.

O professor de Direito Previdenciário e Auditor Fiscal Bernardo Machado apresentou os pontos mais controversos do regime próprio e os possíveis impactos das mudanças propostas na
aposentadoria da categoria.
A ausência de várias regras de transição e a quebra na isonomia estiveram entre as possíveis
alterações destacadas por ele.

Linha direta da Previdência

Associados interessados em tirar dúvidas individuais sobre o tema, devem enviar e-mail para
adperj@adperj.com.br, que será encaminhado ao especialista.

A já tradicional parceria entre CAMARJ e ADPERJ possibilitou a imunização de centenas de defensoras e defensores que passaram pela sede associativa nas campanhas deste ano em abril e maio.
Foram oferecidas as vacinas contra gripe, meningite B, ACWY, pneumocócica e reforço.

Dia de tributo aos nossos guerreiros aposentados
As defensoras e defensores públicos
que se aposentaram em 2018 e 2019
receberam bela homenagem promovida
pela ADPERJ e DPRJ, na sede da Defensoria, no dia 26 de junho.

A Associação acredita ser fundamental reconhecer e agradecer àqueles que deixaram suas digitais na instituição por seus
serviços e dedicação à profissão, além do
legado de luta por direitos para as pessoas mais vulneráveis do nosso país.

Novidades cheias de descontos
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Além das dezenas de convênios já existentes em diversos setores e serviços, a ADPERJ renovou e
fechou novas parcerias, incluindo a do maior clube de vantagens do país, o Markt Club, por meio
da ANADEP. Também conseguimos novos descontos em restaurantes e aconchegantes pousadas
em Búzios. Confira todos os convênios no site da ADPERJ (adperj.com.br).
A DP ERJ

Projetos ADPERJ

Cine-debate Thais Moya completa um ano
A primeira edição de 2019
do projeto apresentou o documentário “Interfaces do

Racismo”, produzido pela
Defensoria Pública da União
(DPU) e coordenado pela

Defensora Pública Federal Rita Cristina de Oliveira: “São

quatro minidocumentários de cerca de 8 minutos que propõe uma reflexão crítica de como o racismo operacionaliza e
estrutura a sociedade de forma tão desigual”, explicou.

O tema escolhido prestigiou o movimento “21 dias de Ati-

vismo contra o Racismo”, inspirado no Dia Internacional de
Luta pela Eliminação da Discriminação Racial (21/03).

A Conselheira Consultiva da ADPERJ e professora da Fesudeperj e da Emerj, Lúcia Helena, e o ativista social Raull Santia-

go, do coletivo “Papo Reto”, estiveram entre os debatedores do
evento. O encontro contou ainda com as presenças de Luyara Santos, filha da veradora Marielle Franco, assassinada em

março do ano passado, e Tamima Moya, filha da falecida de-

fensora Thais Moya, que nos deixou em 2017, desempenhou

importante papel como presidente da CAMARJ, no Conselho
Superior da DPRJ e em gestões passadas da ADPERJ.

Noites de autógrafos e boas conversas
Dois
lançamentos ocorreram na sede
associativa
neste primeiro semestre.
O
primeiro
foi o da 28ª
Revista de Direito da DPRJ, no dia 4 de
abril. O Diretor Geral do Cejur, José Augusto Garcia de Sousa, mediou as conversas com alguns dos autores e auto-

ras da mais recente edição, entre eles,
os defensores Ruy Walter d’Almeida
Junior, Cintia Regina Guedes e Felippe
Borring Rocha.

Também houve o lançamento de três
livros de autoria coletiva coordenados
pelo defensor público William Akerman Gomes.
“ADPERJ de Portas Abertas” foi criado
em 2016 para associados que queiram
dividir e divulgar suas produções em
nossa sede.

Palestra em Friburgo
tiva “ADPERJ vai à Universidade” promoveu sua primeira palestra na Uni-

versidade Estácio de Nova Friburgo, no
dia 20 de maio. Os colegas Francisco
Jossiel Oliveira e Cristian Pinheiro Barcelos apresentaram a palestra “Acesso
Com o intuito de internalizar a atu-

ação da Associação no interior e
divulgar o trabalho da Defensoria

Pública no meio acadêmico, a iniciaJo r nal do Defen sor

à Justiça e à Defensoria Pública” e fa-

laram sobre os desafios da instituição
em um mundo cada vez mais tecnoló-

gico e virtual. A presidente da ADPERJ,
Juliana

Lintz,

do evento.

também

participou
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A parceria solidária da ADPERJ com a
Cáritas RJ começou o ano cheia de gás.
A diretora da ADPERJ Carina Ferraz foi
pessoalmente entregar doações no início
do ano as com filhos, Pedro, 15 anos, e
João, 13 anos.
“Quis que eles conhecessem a realidade
de pessoas que são obrigadas a fugir de
seu país e que não têm o privilégio de
viver num país com garantias mínimas
de direitos humanos”, comentou ela.

O projeto abraçou a campanha de volta às aulas da Cáritas, que atende cerca

de 200 crianças entre 4 a 12 anos. Foram arrecadadas dezenas de mochilas,
cadernos, entre outros itens, para as
crianças em situação de refúgio retomarem seus estudos no Brasil com tudo
que tem direito.

Em fevreiro, o ADPERJ Solidária fez

parceria com a ACAPE – Associação
dos Colaboradores e Amigos dos Pa-

cientes Especiais, criada em 2003 por
um grupo de psicólogos e pais de pes-

soas com déficit intelectivo, em Piratininga, Niterói.

Primeiro de muitos
Parte do “Adperj Solidária”, o primeiro
“Bazar para Todas” foi uma iniciativa
que uniu o útil ao agradável de maneira
perfeita. O evento proporcionou a exposição de produtos de alta qualidade,
show de música, boa comida, bons vinhos e ainda rendeu dezenas de pacotes
de fraldas e produtos de higiene pessoal
para a ACAPE.

A missão do projeto é mobilizar a categoria em prol do outro e potencializar
diferentes causas humanitárias pessoais de seus integrantes em torno de
campanhas conjuntas.

Se você tem um projeto social que
considere relevante e que precisa
de apoio, envie sua sugestão para:
adperj@adperj.com.br

“O ADPERJ Solidária é uma das iniciativas da nossa gestão de que mais tenho
orgulho e satisfação. Espero que ainda
renda muitos frutos e ajude cada vez
mais entidades e pessoas”, declarou a
presidente da ADPERJ, Juliana Lintz.

ADPERJ - Rua do Carmo, nº7, 16º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20011-020

