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No dia 19 de maio: ADPERJ ilumina cartões postais
do Rio de verde em homenagem à Defensoria Pública
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Prêmio Jurídico

ADPERJ Solidária

No Legislativo

Após apresentações orais
marcantes, inclusive via skype,
os três primeiros colocados
do concurso de monografia
associativo foram premiados
em festa de fim de ano.

Projeto da Entidade Classista
promove entre seus associados
campanhas humanitárias de
ajuda a abrigos de crianças e
idosos e servidores públicos
com salários atrasados.

Em meio às crises política e
financeira, ADPERJ trabalha
em conjunto com Associações
do Sistema de Justiça contra
reformas que ferem direitos
dos associados.
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Editorial

Mantendo a chama acesa
Em 2017, o cenário político-financeiro do estado seguiu seu curso
desastroso. Nesse primeiro semestre,
vimos um Rio de Janeiro cada dia mais
falido, deixando a população fluminense sem serviços básicos. Em meio
ao caos, o Governo do Estado manteve
sua estratégia de culpabilizar o funcionalismo público. No âmbito nacional,
nada muito diferente: uma pauta de
austeridade no Legislativo, em meio a
uma crise política sem precedentes.

É assim, nesse cenário de incertezas,
que a atuação da ADPERJ se mantém
incansável, vigilante, estratégica e pautada nos interesses de nossa categoria.
Entre o Rio e Brasília, participamos de
inúmeras reuniões com parlamentares,
sensibilizando e construindo emendas
que objetivam minimizar os efeitos
cruéis da Reforma da Previdência e
do Plano de Recuperação Fiscal dos
estados em crise. Nessa empreitada não
trabalhamos sozinhos. Uma de nossas
prioridades foi exatamente costurar
com Associações do Sistema de Justiça
uma rede de proteção dos direitos de
nossos associados.
Nessa medida, conseguimos vitórias
substanciais como a aprovação das
emendas da ANADEP, que tratam de
regras de transição e forma de cálculo
da pensão por morte, pela Comissão
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“É assim, nesse
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ADPERJ se mantém
incansável, vigilante,
estratégica e pautada
nos interesses de
nossa categoria.”
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e ilegais, dos pacotes de austeridades apresentados pelo estado. Além
disso, fomos exitosos na manutenção
de direitos dos servidores, tais como
triênios e licença prêmio.

Apesar do colossal e árduo trabalho
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ADPERJ

Prêmio

Em festa de final de ano, ADPERJ premiou
vencedores do V Prêmio Jurídico Defensor
Público Silvio Roberto Mello Moraes

C

om o objetivo de estimular a pesquisa e a
produção intelectual entre os associados,
a ADPERJ relançou seu prêmio jurídico de
monografias. Após oito anos de intervalo, houve
uma mudança: pela primeira vez na história do
concurso os participantes puderam apresentar
seus trabalhos oralmente, inclusive via skype.
Dos 11 trabalhos classificados pela banca julgadora, os três ganhadores foram anunciados na
confraternização de final de ano dos associados.
Com a monografia “A Defensoria Pública nas
trincheiras contra o processo penal do espetáculo”, o Defensor Eduardo Newton ficou com o
primeiro lugar. Já o segundo colocado foi Pedro
González, com o trabalho “A Defensoria Pública
como expressão e instrumento do regime democrático: A EC nº 80/14 para além de sua função
simbólica”. A Defensora Cristiana Mendes ficou
com a terceira colocação com o título “Uma nova
Defensoria Pública transformadora: Dos contornos jurídico-legais do Direito Fundamental de
Moradia no Código de Processo Civil de 2015”.

Presidente e Vice da Associação entregaram os certificados de ganhadores aos
Defensores Eduardo Newton (1º colocado) e Pedro González (2º colocado).

Defensora inativa recebe Menção Honrosa

E

milia Sylvia Costa não tinha ideia de que, ao
apresentar seu trabalho via skype, emocionaria
tanto os colegas. Inativa desde 1989 e vivendo
na pacata Pirenópolis, interior de Goiás, desde o ano
passado, a Defensora Pública decidiu participar do Prêmio trazendo um olhar sensível sobre a pobreza. Seu
trabalho costurou brilhantemente a história da pessoa
pobre, da evolução dos Direitos Humanos e do desenvolvimento da Defensoria Pública nesse processo.

Descrevendo sua monografia com tamanha sensibilidade, Emilia levou os demais participantes na sede
da ADPERJ às lágrimas. No ato, a banca examinadora decidiu entregar à inativa de 81 anos uma menção
honrosa pela excelência do seu trabalho e por sua esplêndida participação.

Jornal do Defensor

Associada de 81 anos fez sua apresentação via internet.

“Quis participar e usei o skype pela primeira vez.
Para minha surpresa, após minha apresentação, as pessoas aplaudiram de pé e se emocionaram com minhas
palavras. Isso acabou me emocionando também. Agora,
o que puder participar via internet, eu participo!” – assegurou Emilia. Bom saber!
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Mês do Defensor

Vestidos de verde em apoio ao
trabalho da Defensoria Pública

O

Cristo Redentor, os Arcos da
Lapa, o Museu do Amanhã e a
ALERJ se juntaram às comemorações do mês da Defensoria Pública na
noite do dia 19 de maio. Pelo terceiro
ano consecutivo, a ADPERJ costura parcerias e ilumina de verde monumentos
da cidade do Rio, chamando atenção
para a importância do trabalho feito
pela Instituição.

Imagem: Wagner Meier

Imagem: Wagner Meier

O Dia da Defensoria Pública marcou
também o lançamento no estado fluminense da Campanha Nacional dos Defensores Públicos que, neste ano, tem
como tema Família Afetiva.

Atendimento na Praça Mauá

Dentro da programação da Campanha, no dia 27 de maio, a DPGE-RJ, em
parceria com a ADPERJ, promoveu
mutirão de atendimento com foco
em família na Praça Mauá. No local
foi possível fazer coleta de material
para exames de investigação de paternidade e maternidade, obter habilitação de casamento, ofícios de gratuidade para 2ª via de documentos e
emissão de carteira de trabalho.

Imagem: Léo lemos

Nas tendas instaladas em frente ao Museu
MAR, Defensoras Públicas realizaram mais de
170 atendimentos.

Imagem: André Redlich

No Museu do Amanhã: Roda de Conversa
debate o que é família

“A família é onde buscamos nossas referências e apoio. Por isso,
não pode ser um lugar violento” – falou aos jovens, a Assessora
Institucional da Defensoria Pública, Elisa Cruz.
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E

m uma parceria inédita com o Museu, a
ADPERJ, DPGE-RJ e Secretaria de Assistência
Social do Município promoveram a roda de
conversa “Vamos Falar Sobre Isso?”, que debateu
multiparentalidade e os direitos e deveres que perpassam os diversos tipos e formas de família afetiva.
O último evento da programação especial da Campanha Nacional dos Defensores Públicos reuniu colegas, assistentes sociais, professores, além de pais
e alunos da Escola Municipal João Barbalho.
ADPERJ

Mês do Defensor

Claude Troisgros realiza noite
“marrravilhosa” na sede associativa

O

renomado chef, seu braço direito na cozinha, João Batista, e a equipe do restaurante Olympe, apresentaram um cardápio
exclusivo de mini porções, vinhos e espumantes para os associados da ADPERJ. Veja as fotos do evento no nosso site!

No Sheraton Barra: Sábado de atividades marca
XXVIII Encontro Estadual dos Defensores Públicos

Associadas participaram de curso de maquiagem da M.A.C.

A criançada foi recebida por
um grupo de animadores e
participou de aula de culinária,
brincadeiras na brinquedoteca
e jogos na piscina.

Jornal do Defensor

Ponto alto do dia, Defensores, familiares e amigos
degustaram diversos tipos de cervejas artesanais.

Festa em Comemoração ao Dia do Defensor Público fechou
programação do sábado, no Sheraton Barra.
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Mês do Defensor

Programação especial também
promove momentos de reflexão e fé

N

o dia 17 de maio, aos pés do Cristo Redentor, Defensores Públicos
e servidores participaram da
missa de Ação de Graças em homenagem
à Defensoria Pública. No dia seguinte, na
ADPERJ, foi a vez do Encontro Inter-religioso, que reuniu colegas das mais variadas crenças e religiões em um momento
de agradecimentos pelas conquistas e
perseverança diante das dificuldades.

Pelo terceiro ano consecutivo, a associada Enedir
dos Santos organiza o evento Inter-religioso na
ADPERJ. Pelas dificuldades por qual passa o
estado, o tema do encontro foi fé e perseverança.

“Realizar uma santa missa em homenagem aos Defensores Públicos e aos servidores é uma celebração
especial e já faz parte do calendário oficial do Cristo Redentor” – afirmou o Padre Omar Raposo.

Um ano de ADPERJ de Portas Abertas!

A

gora em junho o projeto que abre a sede associativa para
que os colegas desenvolvam projetos pessoais e profissionais faz seu primeiro aniversário. De lá para cá, a

Associação já apoiou exposições, encontros, rodas de conversa
e lançamentos de livros e segue aberta para muito mais. Só em
maio, apoiamos diversas iniciativas:

17 de maio - Roda de conversa sobre
as obras literárias: O Alienista, de
Machado de Assis, e Diário de um
Hospício, de Lima Barreto.
18 de maio - Os Defensores Públicos
Cleber Francisco Alves e Pedro González
também promoveram o lançamento do
livro “Defensoria Pública no Século XXI:
Novos Horizontes e Desafios”.
23 de maio - Lançamento e roda de
conversa do livro “Vítimas e Controle
Punitivo: um percurso pelos discursos
acadêmicos no Brasil contemporâneo”, da
Ouvidora Nacional dos Serviços Penais do
DEPEN, Maria Gabriela Peixoto.
26 de maio - Seminário Internacional:
Defensoria no Cárcere e a Luta
Antimanicomial, a mesa “Teses
Defensivas para a Efetividade do Direito
das Pessoas Privadas de Liberdade em
Cumprimento de Medida de Segurança”.

6

17 de maio

18 de maio

23 de maio

26 de maio

ADPERJ

Solidariedade

Projeto ADPERJ Solidária promove
campanhas humanitárias entre Defensores

E

m novembro de 2016, os associados decidiram em AGE reverter
o valor dos convites da festa de
final de ano associativa em donativos
para abrigos hoje abandonados pelo
Governo Estadual. Nasceu ali o projeto
ADPERJ Solidária. Em fevereiro, a Associação escolheu duas entidades para
a doação: o abrigo Cristo Redentor, em
São Gonçalo, e o orfanato e creche Santo
Antônio, em Niterói.
Para o asilo, que cuida de 147 idosos carentes e hoje vive sem a ajuda

do estado, a ADPERJ enviou quase uma
tonelada de produtos de limpeza neces-

sários para a manutenção do espaço de

40 mil m². O local é gerido pelo Defensor inativo Josias Ávila, associado da
ADPERJ. Já o orfanato e creche, adminis-

trado por freiras da comunidade Missionários de Santo Antônio, cuidam, no
total, de 53 meninas entre 3 e 17 anos.

As entidades receberam recursos para
reformas estruturais necessárias para a
segurança e conforto das crianças.

Abrigo Cristo Redentor: ADPERJ é recebida pelo Presidente Josias Ávila e seu Vice Nilton Vieira.
Há 14 meses asilo não recebe dinheiro do estado.

Associação conhece creche e orfanato em Niterói. Apenas por meio de doações, missionárias
precisam reformar orfanato de 70 anos.

ADPERJ e DPGE abraçam iniciativa do
Defensor Público Américo Grilo e distribui
donativos para servidores estaduais.

O ADPERJ Solidária também institucionalizou a nobre iniciativa do associado Américo Grilo, que, no fim do ano
passado, arrecadou recursos e comprou
centenas de cestas básicas para os servidores que não haviam recebido seus
pagamentos desde novembro.

Em parceria com Américo e a Administração Superior, o projeto entregou
70 cestas para os servidores da Defensoria Pública cedidos pelo estado e por
municípios. Alguns deles não recebiam
seus salários desde novembro do ano
passado, vivendo apenas com o adicional pago pela DP. Outras 40 cestas foram
entregues na sede do Sind Justiça - RJ,
responsável pela distribuição.

Por um inverno
mais solidário!
Durante o mês de maio, a ADPERJ promoveu sua primeira
Campanha do Agasalho. Agradecemos a ajuda dos associados
que doaram roupas de frio (para crianças e adultos) e cobertores. Tudo foi entregue a instituições de caridade na região
serrana do estado.
Jornal do Defensor
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Atuação Conjunta

Entidades Classistas se unem contra
pautas de austeridade no Legislativo

Junto aos deputados e presidente da Assembleia
Legislativa: ADPERJ, AMAERJ, AMPERJ e APERJ
trabalharam notas técnicas que destrinchavam os
problemas inerentes aos Pacotes do Executivo.

F

oi no final de 2016, quando o Governo do Estado anunciou que enviaria à ALERJ um pacote de aus-

teridade, que a ADPERJ e as Associações

dos Magistrados, do Ministério Público
e dos Procuradores se uniram pela pri-

meira vez. O objetivo era claro: traçar

estratégias para resguardar os direitos
das categorias em meio à crise financeira instalada no estado.

Até o final do segundo semestre de 2017,
o Executivo tentou passar dois pacotes
de austeridade na Casa. Ambos instituíam alíquotas extras, uma de 16% e ou-

tra de 8%, sem embasamento atuarial
nenhum. “Os argumentos do Governo
Estadual eram fracos, rasos ou simplesmente inexistentes. Entendemos ali
que trabalhar juntos nos fortaleceria e
era primordial para lutarmos contra
tais excessos” – lembra a Presidente da
ADPERJ, Juliana Bastos Lintz.

Aumento da alíquota previdenciária

Representantes Associativos e da Administração Superior da DPGE
acompanharam votação do PL.
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No final de maio, o Plenário da ALERJ aprovou substitutivo da CCJ ao projeto de lei 2.240/16, que aumenta a
alíquota previdenciária de 11% para 14% dos servidores ativos, inativos e pensionistas que têm vencimentos acima R$ 5.531. De acordo com o texto aprovado,
o novo valor só passará a ser descontado quando o
estado regularizar a folha de pagamento do funcionalismo, incluindo o 13º salário. O PL aprovado também
aumenta a contribuição patronal de 22% para 28%.
“Lutamos junto com as demais Associações e barramos
projetos que instituíam cobranças extraordinárias e
ilegais. Dessa vez, no entanto, a leitura dos deputados
foi de que o aumento da alíquota é imprescindível para
que o Governo reorganize suas finanças” - contou a Presidente da ADPERJ, Juliana Bastos Lintz. “Agora que o
projeto passou, analisaremos formas possíveis de resguardar os direitos de nossos associados” - afirmou.

ADPERJ

Legislativo

Regime de Recuperação Fiscal e
contrapartidas são aprovadas na ALERJ

E

m junho, foi sancionada a Lei de
Regime de Recuperação Fiscal, que
suspende as dívidas do estado com a
União por três anos em troca do congelamento de despesas. Ainda na ALERJ,
o projeto foi aprovado resguardando o
direito de servidores, como triênios e
licença-prêmio, entre outros.

Enquanto tramitava na Câmara dos Deputados como PLP 343/2017, o texto
exigia mais privações dos estados e das
instituições. “Trabalhamos em conjunto
com outras Entidades e conseguimos retirar da proposta a exigência de os Poderes e instituições autônomas, incluindo
a DP, devolverem sobras de duodécimo
e recursos provenientes dos Fundos” –
contou a Presidente da ADPERJ.

ADPERJ e Administração Superior acompanham votação de projeto que estabelece teto de
gastos para Poderes.

Teto e Pensão por morte
Ainda em junho foram aprovados, em

versões mais amenas que os textos

originais, todos os PLs que tratam das
contrapartidas do Regime. É o caso do
PLC que implementa um teto de gastos

para os Poderes, em 2018, correspon-

dente à despesa primária no exercício

va de vida dos pensionistas e segundo

Também foi aprovada a implementação

Com a aprovação das contrapartidas, o

de 2015, com correção de 15,27%.

de uma tabela de concessão de pensões

por morte. Agora, os novos benefícios
serão pagos de acordo com a expectati-

a idade dos cônjuges beneficiários.

Ministério da Fazenda deve dar agora

aval para a suspensão das dívidas do
estado pelos próximos anos.

Acordo assegura duodécimo
O Governo do Estado, em acordo judicial, se
comprometeu a efetuar o repasse do duodécimo da Defensoria, até o dia 20 de cada mês,
a partir de junho. Se descumprir, os valores
serão diretamente arrestados da conta do
Tesouro Estadual. O pacto incluiu também o
pleito da ADPERJ, asseverando o repasse dos
valores da folha do pessoal inativo e pensionista. Em relação aos últimos, a DP informou
que está adotando medidas necessárias para
efetuar o pagamento.
Jornal do Defensor
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Mês do Defensor

Reviravoltas políticas suspendem
discussões da Reforma da Previdência
no Congresso

D

esde o início do ano, a Reforma da Previdência, projeto mais audacioso do
Governo Federal, sofreu muitas pres-

sões e teve seu texto amenizado. A discussão
da PEC 287/2016, no entanto, acabou adiada
após o enfraquecimento político do presidente

Temer e de seus aliados no Congresso Nacional.
Durante todos esses meses, a ADPERJ, ANADEP e demais Associações Estaduais estiveram mobilizadas acompanhando a tramitação da proposta de perto e sensibilizando

deputados quanto aos seus efeitos nefastos
na vida da categoria e de trabalhadores, espe-

Defensores, Frentas e Fonacate: União das carreiras do Sistema de Justiça
mostraram força contra mudanças na Previdência.

cialmente os mais vulneráveis.

Até o momento o texto:
Preserva os 25 anos de contribuição. A idade

mínima para se aposentar é 62 para mulhe-

res e 65 para homens. A regra de transição
passou a ser progressiva para todos os tra-

balhadores/servidores. Quem já poderia se
aposentar, mas não quer, não é atingido pelas mudanças. Os estados terão de realizar
alterações próprias nos regimes estaduais

de previdência, em até seis meses, ou valerá
a regra nacional.

Ponto de atenção
No texto-base aprovado pela Comissão Es-

Na ALERJ: Presidente da ADPERJ participa de Audiência Pública que debateu a situação das
mulheres na Reforma.

pecial, os servidores que entraram no ser-

viço público antes de 2003 só terão direito
à paridade e integralidade se cumprirem a

nova regra de aposentadoria (mulheres 62 e

homens 65 anos), de imediato, sem qualquer
tipo de transição.

“A discussão pode ter esfriado, mas nossa

atuação continua. O que trabalhamos agora

é um texto que inclua a paridade e integralidade na regra do pedágio de 30% sobre o
período que faltar para completar os tempos

de contribuição” – explicou a Presidente da
ADPERJ, Juliana Bastos Lintz.
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Defensores trabalharam emendas, que foram acatadas, e amenizaram as regras de
transição e a forma de cálculo da pensão por morte.

ADPERJ

Dia Internacional da Mulher

ADPERJ debate
obstáculos para
igualdade de
gênero no sistema
de Justiça

M

arcando a semana do 8 de março, Dia Internacional

nar a disparidade entre homens e mulheres na área. A Adminis-

do evento, a Procuradora do estado de Minas Gerais, Marina

diagnóstico de gênero do país. O estudo será apresentado no pró-

da Mulher, a ADPERJ promoveu o debate Mulheres

na Justiça: Barreiras Visíveis e Invisíveis. Ponto alto

França, apresentou sua tese de doutorado na qual investiga

os obstáculos reais, mas difíceis de serem percebidos, que as
mulheres precisam ultrapassar para o ingresso e a ascensão,

tração Superior da Defensoria Pública saiu da mesa redonda com
o desafio de realizar, dentro da própria Instituição, o primeiro
ximo 8 de março.

no caso das magistradas, no sistema de Justiça.

A doutora analisou as atas das arguições públicas dos úl-

timos 11 ministros indicados ao STF, todos os 538 questionamentos formulados, além de notícias de jornais durante o
processo de escolha desses magistrados. Nas diversas sabatinas feitas pelos senadores às candidatas ao STF, palavras

como “beleza” e “graça” se sobrepuseram à capacidade e po-

Dra. Marina França apresenta análise das arguições públicas de
ministras indicadas ao STF.

sicionamentos jurídicos.

“O estudo apontou o que é dito e o que é silenciado em re-

lação à questão de gênero e à construção da figura da mulher
no sistema judicial brasileiro” – afirmou a doutora.

Além de debater os obstáculos enfrentados pelas mulhe-

res no sistema de Justiça, o evento promoveu também uma
importante discussão sobre formas operacionais de solucio-

2º Sub Defensor-Geral, Rodrigo Pacheco, se comprometeu a realizar na
DPGE-RJ o primeiro diagnóstico de gênero do país.

Homenagem
Ao final da roda, a ADPERJ reservou um momento para
homenagear a Defensora Pública Thais Moya, falecida em
fevereiro. Um vídeo com depoimentos de amigos e fotos da
Defensora foi apresentado e a Diretora da ADPERJ, Elaine
Fernandez, proferiu algumas palavras sobre a amiga que
percorreu todos os estágios da carreira, atuando sempre
com amor e combativamente.
Jornal do Defensor
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Programe-se

O maior evento da Defensoria Pública
brasileira te espera!

D

e 15 a 17 de novembro, o Costão do Santinho, em Florianópolis, sediará o XIII Congresso Nacional de Defensores Públicos, maior evento institucional do país. Na programação estão previstas palestras e painéis com especialistas renomados
na área dos Direitos Humanos. Também será feita a escolha da nova sede do Congresso e o tema da Campanha de 2018.

Costão do Santinho

O centro de convenções, um dos maiores à beira-mar do país, está localizado dentro do hotel oficial do Congresso. A estadia para
os três dias do evento é all inclusive. O valor promocional do 1º lote (R$ 550,00) segue até o último dia do mês.

Concurso de teses e práticas exitosas

A

té o dia 31 de julho, estão abertas as inscrições
dos trabalhos dos Defensores Públicos de todo o
país. Este ano, as teses versarão sobre o tema “Defensorar: um olhar sistêmico”. Já as práticas exitosas serão
avaliadas sob a perspectiva do exercício concreto de uma
política institucional una, sólida e eficiente, em benefício
direto da população.

Apresentações
A agência de design da Associação, a Cyan, ficará à disposição dos associados que desejarem formatar a apresentação de seu trabalho em Power Point. Os interessados
podem enviá-la por e-mail aos cuidados da Assessora de
Comunicação da ADPERJ, Aline Magno, que a encaminhará
para a empresa responsável pela formatação.

Inscreva-se e saiba mais sobre o evento: www.congressoanadep.org.br
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