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Novas empresas,  
mais descontos e muitas vantagens
Com reformulação de convênios, o Associado pode usufruir de benefícios exclusivos 
na aquisição de bens e serviços selecionados especialmente para os Defensores
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Gastronomia, fitness, viagens e muito mais! Agora, os convênios da ADPERJ e da ANADEP estão juntos na plataforma Dynamus no nosso site

Administrativo da Associação vai trabalhar com novo programa

Novo software de gestão integra, em uma só plata-
forma, todas as funções administrativas da ADPERJ. A 
Associação agora também tem novos computadores, 
notebook, impressora e scanner top de linha, além de 
câmeras de segurança espalhadas pela sede.

Nova 
carteirinha

Comemoração  
no Jockey Club

Teses e  
práticas exitosas

ADPERJ investe em eficiência  
e modernização
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Nesta edição do Jornal do 
Defensor, o Associado recebe a 
nova carteirinha da ADPERJ

Noite agradável em bar da Gávea 
marca festa dos aniversariantes 
de junho a agosto

Com ajuda da ADPERJ, estado 
do Rio será bem representado 
no XII CONADEP
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Tenho ouvido muito essa frase ul-
timamente. Seja durante as visitas do 
Caminhos do Interior ou em conversas 
aqui e ali, esse é um questionamento 
que volta e meia é colocado para a Pre-
sidência. E em tempos de contenção de 
despesas, é natural que a pergunta vol-
te com mais força: por que se associar 
ou manter-se associado?

Sempre que escuto a interrogação, 
procuro esclarecer que existem dois 
tipos de serviços que a Associação dos 
Defensores presta: um divisível e outro 
indivisível.

O primeiro é bastante palpável e 
pode ser acessado pelo Associado de 
forma individual.  Quando o Defensor 
utiliza o escritório de advocacia contra-
tado pela ADPERJ para a defesa de suas 
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Expediente

que estamos na ALERJ ou em Brasília, 
são os interesses de cada um e de to-
dos que estão sendo defendidos. Além 
disso, essa atividade beneficia a toda a 
Defensoria indistintamente.  Por isso a 
necessidade de que mais e mais Defen-
sores se associem, para que a Associa-
ção tenha mais recursos para lutar por 
novas conquistas.

Da próxima vez que se você se per-
guntar ‘pra que serve a ADPERJ’, pense 
em quanto nossa Instituição ainda pre-
cisa avançar.  A Associação dos Defenso-
res Públicos ajuda a pavimentar o cami-
nho, permitindo os avanços.

Um grande abraço a todos.

Maria Carmen de Sá, 
Presidente

“Da próxima vez que se 
você se perguntar ‘pra 
que serve a ADPERJ’, 

pense em quanto 
nossa Instituição ainda 

precisa avançar”

prerrogativas, ou se vale de um descon-
to em razão de um convênio, ou, ainda, 
quando é sorteado com um brinde em 
alguma festa, está presente a feição di-
visível da Associação.  Essa maneira de 
atuar da ADPERJ é essencial para a ma-
nutenção do vínculo associativo, por 
cativar o Defensor e mantê-lo próximo.  

Pensando nela, esta edição do Jor-
nal do Defensor traz novidades sobre 
os convênios, com vistas a manter a 
ADPERJ atrativa para o Associado, e 
com esse foco estamos lançando uma 
campanha para que o Defensor não as-
sociado descubra as vantagens de per-
tencer à ADPERJ.

Mas na realidade é o outro papel da 
Associação que é o seu coração e sua 
razão de ser. Esse papel é indivisível 
e não tão concreto, mas nunca menos 
importante.  Pelo contrário, em verda-
de é a atividade política da ADPERJ, sua 
atuação legislativa e a interface com as 
outras Instituições que faz nossa Asso-
ciação ser tão imprescindível para to-
dos os Defensores Públicos.

Como esse papel não pode ser al-
cançado individualmente pelo Asso-
ciado, por vezes parece que a ADPERJ 
“não está fazendo nada” ou “nada está 
acontecendo na ADPERJ”.  Mas um 
olhar mais apurado verá que cada vez 

“Existem dois tipos 
de serviços que 

a Associação dos 
Defensores presta: 
um divisível e outro 

indivisível”



No dia 03/09, a 14ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça 
determinou a intimação do 

Secretário de Planejamento e do 
Defensor Geral do Estado para que a 
Defensoria Pública rode a própria folha, 
já em outubro deste ano.

O mandado de segurança impe-
trado pela Associação encontrava-se 

Esforço da ADPERJ garante execução do MS 
para que a Defensoria rode a própria folha

Petrópolis
 Em abril deste ano, após a viagem da ADPERJ à Região Ser-

rana, as demandas dos Associados também foram repassadas 
para a Coordenação de Interior. Muitos problemas pendentes 
à época, como a falta de computador e a reforma da sede dos 
Núcleos de Petrópolis, já foram resolvidos, segundo os Colegas 
contaram.  Mas eles continuam esperando a instalação dos ex-
tintores de incêndio, pedidos há vários anos.  

 “A ADPERJ seguirá servindo de ponte entre os Defensores 
e a Chefia para a resolução dos problemas” – ressaltou a Presi-
dente, Maria Carmen.

 Até o final do ano, o projeto Caminhos do Interior seguirá 
para as comarcas da região de Angra dos Reis e Itaperuna. 

Caminhos do Interior visita Região dos Lagos

Sala aguardava móveis em Araruama

ADPERJ leva queixas de Colegas para o Coordenador de Interior da DPGE

Oprojeto Caminhos do Interior seguiu viagem e visitou 
comarcas da Região dos Lagos, em agosto. Apesar de 
realidades distintas, muitos problemas eram comuns 

no cotidiano das Defensorias, como é o caso da falta de 
material de escritório e mobiliário.

Em Cabo Frio, por exemplo, os Defensores contaram que 
a entrega de material básico de escritório estava demorando 
acima do tempo normal e, há meses, aguardavam a substitui-
ção das cadeiras quebradas. Em Araruama, ainda faltavam mó-
veis para o Juizado, e em São Pedro da Aldeia, os Defensores 
aguardavam computadores. Um Colega contou não ter rece-
bido nenhuma previsão da Administração para a entrega de 
novo mobiliário.

Para a Presidente da ADPERJ, Maria Carmen de Sá, a falta 
de prazos para resolver demandas tão simples surte o efeito 
da perda da confiança de que o problema, de fato, se resolverá. 
“Sabemos que há questões orçamentárias, que repercutem no 
estoque de material, mas, a forma de resposta tem que melho-
rar” - afirmou.

Em reunião feita na sede da ADPERJ, o Coordenador de Inte-
rior da DPGE, Marcelo Leão, afirmou que a DP está agilizando as 
licitações para o fornecimento do material para todas as regi-
ões. “Também estamos fortalecendo as coordenações regionais, 
que agora têm equipe de manutenção, evitando que a engenha-
ria tenha que se deslocar da capital para simples troca de lâm-
pada, por exemplo” – disse. Ele afirmou que, com a manutenção 
garantida, a deterioração do mobiliário também irá diminuir.

Sobre cursos de capacitação e reciclagem no interior, outro 
ponto trazido pelos Colegas, Marcelo Leão afirmou que a Admi-
nistração está avaliando a realização de palestras e workshops 
regionais para Defensores, funcionários e estagiários. 

na 3ª Vice-presidência do Tribunal, 
impedido, por Resolução daquela 
serventia, de execução provisória do 
julgado por pender Recurso Especial. 
Em julho, o escritório de advocacia 
contratado pela ADPERJ requereu ao 
Desembargador que solicitasse o en-
vio do processo ao TJ/RJ, para que o 
acórdão pudesse ser executado, tendo 

em vista a ausência de efeito suspensi-

vo do recurso para o STJ.

A Presidente da ADPERJ, Maria Car-

men de Sá, agradeceu a atuação do 

escritório contratado, permitindo que 

seja efetivada a decisão, que consolida-

rá a autonomia da Defensoria Pública 

no Estado. 

Atuação 
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Modernização

Gestão integrada

Além do software, a ADPERJ também 

investiu em novos computadores, um 

notebook para a Presidência, uma im-

pressora e scanner de alta qualidade e 

um telão com projetor de última gera-

ção. Também foram instaladas novas 

câmeras de segurança em diversos 

pontos da sede.

Gerir uma Entidade do porte da 
ADPERJ não é trabalho fácil. 
Entre tantas funções, estão o 

controle do cadastro de quase mil As-
sociados, do fluxo das contribuições 
associativas, bem como de todos os pro-
cessos que envolvem requerimentos à 
Presidência. Há ainda a manutenção do 
espaço, o pagamento de funcionários e 
as parcerias feitas com a Associação. Foi 
pensando em aprimorar nossa rotina 
administrativa, que a ADPERJ adquiriu o 
Sindicalizi, novo software de gestão que 
promete integrar serviços com eficiên-
cia e segurança.

Até hoje, a Associação funciona por 
meio de sistemas distintos: um banco 
de dados primário, um programa res-
ponsável pelas cobranças junto ao ban-
co e outro voltado para a contabilidade. 
“Muito do trabalho ainda é feito manu-
almente e de forma separada tomando 
muito tempo dos nossos profissionais” 
– explicou o Gerente Administrativo da 
ADPERJ, Rodrigo Nunes, responsável 
pela escolha do software. 

Já com o Sindicalizi, todos esses sis-
temas e outras tantas funções como o 
controle patrimonial e o planejamento 
financeiro da Entidade estarão na mes-
ma plataforma. 

ADPERJ investe em tecnologia de ponta nesse segundo semestre

Upgrade tecnológico e visão de mercado na ADPERJ

Novo software que integrará o administrativo da ADPERJ está sendo construído pela Moobi 

“Apesar de sermos uma Entidade de 
Classe sem fins lucrativos, precisamos 
de uma gestão moderna que aprimore 
os serviços para nossos Associados” – 
afirma a Diretora Tesoureira e de As-
suntos Previdenciários da ADPERJ, Elai-
ne Fernandez. 

Segundo ela, ainda existem questões 
pendentes na organização interna da 
ADPERJ, como a relação com o sistema 
de débito junto ao banco Itaú que, por 
vezes, ainda causa transtornos aos As-

O responsável pelas aquisições e pela 
implementação de um modus operan-
di de grande empresa na nossa Asso-
ciação, é Rodrigo Nunes, Gerente Ad-
ministrativo da ADPERJ desde junho 
deste ano. Depois de anos na KIA Mo-
tors, ele chegou já enxugando custos e 
reorganizando as contas, dando espa-
ço para os investimentos. 

sociados. “Sabemos dos nossos desafios 
e estamos focados em enfrentá-los” – 
disse. A Tesoureira garante, ainda, que a 
atual gestão deixará um legado: “quem 
assumir a ADPERJ daqui para frente terá 
uma Entidade mais moderna, eficiente e 
organizada” – finalizou.

O novo “coração” administrativo da 
ADPERJ está sendo construído pela em-
presa de tecnologia Moobi de acordo com 
nossas especificações classistas e estará 
em funcionamento até o final do mês.  
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Guarde bem sua nova carteirinha que chega nesta edi-
ção do Jornal do Defensor. É com ela que o Associado 
tem direito a descontos e vantagens dos novos convê-
nios. Leve-a para onde for e aproveite seus benefícios! 

Clube de Vantagens

Campanha Filie-se pede união 
aos Defensores não Associados

ADPERJ renova os bons convênios e traz 
novos descontos para seus Associados

Nova carteirinha!

Uma das vantagens de ser Associado da ADPERJ é ter acesso a descontos em 
produtos e serviços. É pensando nisso, que a Associação está reestruturan-
do sua plataforma de convênios e estabelecendo novas parcerias nas áreas 

de gastronomia, fitness e spa, vestuário, automóveis, eletrônicos, hospedagem e 
muito mais. Tudo foi escolhido pensando nos interesses dos Defensores.

A área restrita do site da Associação também foi reformulada. Agora, o Defen-
sor tem acesso à plataforma Dynamus, que une todas as empresas conveniadas da  
ANADEP e da ADPERJ, de forma simples e visual. Isso quer dizer, que o Defensor que 
quiser utilizar os descontos da Honda, por exemplo, pode entrar direto no nosso site. 

A ADPERJ também quer conveniar o maior número de parceiros no interior do 
estado. Por isso, pedimos a ajuda dos Associados que estão fora da capital para que 
nos enviem o nome de empresas e a ADPERJ se compromete a tentar os descontos. 
É só enviar a dica para nosso e-mail adperj@adperj.com.br.  

Enquanto a ADPERJ apresenta novos convênios e serviços exclusivos, ela tam-
bém está focada em trazer mais Defensores para dentro da Associação. Este 
mês, chega na casa de quem ainda não é Associado um material publicitário 

que explica a importância de ter toda a Categoria unida por uma Defensoria melhor.

“Apesar dos quase mil Associados, ainda existem cerca de 200 Defensores Públi-
cos não filiados à ADPERJ e eles nos fazem falta” – afirma a Presidente da Associa-
ção, Maria Carmen de Sá.

 Com o mote “Juntos somos mais fortes”, o material pede a adesão dos Defensores 
para que a ADPERJ ganhe força na luta pelo o que ainda falta à Instituição: auto-
nomia plena, paridade com outras carreiras jurídicas e melhores condições de tra-
balho. Demandas que passam pelo desafio da ampliação do orçamento da DP, foco 
atual desta gestão e que merece a atenção de todos. Se há ainda o que melhorar, há 
motivos para nos unir!  

Reunião para renovação de contrato de 
convênio com Corretora de Seguros Westwhite 
Star do Brasil

Aline.Magno
Nota
Trocar ADPERJ por:Associação
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Nacional

Rio de Janeiro é o estado com o maior número de 
trabalhos inscritos no concurso do XII CONADEP

Defensoria Pública enfrenta 
desafios em todo país

Em AGE da ANADEP realizada em 
Goiânia (GO), os Presidentes das 
Associações estaduais debate-

ram o apoio do Judiciário cearense aos 
advogados dativos, considerado como 
uma afronta à necessidade de expansão 
da Defensoria Pública, preconizada pela 
Emenda 80/2014, bem como aprovado o 
ingresso de ações judicias pela ANADEP 
para garantir a autonomia da Institui-
ção em diversos estados.

Segundo Maria Carmen de Sá, a DP 
sofre constantes atentados e ainda luta 
para se afirmar no cenário nacional: 
“seja pelo Ministério Público que con-
testa a atribuição de Defensores no RS, 
seja pelo tratamento orçamentário ina-
dequado na maior parte dos estados, 
ou pela constante ameaça da advocacia 
dativa, tudo isso é uma mostra de que 
nossa autonomia ainda precisa ser esta-
belecida no Brasil como um todo” - dis-
se. Na ocasião, a ANADEP anunciou a 
ideia de lançar uma campanha nacional 

com o objetivo de mostrar ao país a im-
portância da Defensoria Pública para o 
acesso de milhões de pessoas à Justiça.

Outro assunto debatido foi a instaura-
ção do Conselho Nacional da Defensoria 
Pública, que já possui texto próprio, deba-
tido na última reunião do CONDEGE. Fi-
cou estabelecido que, pela importância do 
tema, a decisão mais acertada é aguardar 
o melhor momento político para encami-
nhar a proposta ao Congresso Nacional. 

Dos 50 trabalhos que estão concor-
rendo ao concurso de teses e prá-
ticas exitosas do XII Congresso Na-

cional de Defensores Públicos, 15, são do 
Rio de Janeiro. Desses, 14 foram enviados 
pela ADPERJ. Na última edição do concur-
so, o estado inscreveu apenas 4 projetos.

Em seu esforço em qualificar a participa-
ção do nosso estado no XII Congresso Na-
cional dos Defensores Públicos, a ADPERJ 
custeou todas as inscrições de Colegas com 
teses e práticas exitosas, as enviou junto 
com toda a documentação necessária para 

a ANADEP e ainda formatou apresentações 
em Power Point para os Colegas. 

 “Entendemos que nosso papel é jus-
tamente esse: fomentar o engajamento 
dos Defensores, saindo de sua atuação 
do dia a dia e podendo somar para a evo-
lução da Instituição no cenário nacional. 
Nos últimos anos estávamos vendo o 
Rio, que é a Defensoria mais antiga do 
país, minguar sua participação no Con-
gresso e é motivo de alegria a reversão 
desse quadro” – destacou a Presidente 
da ADPERJ, Maria Carmen de Sá.

Audiência Pública
A AGE aconteceu na cidade de Goiânia 

porque a ANADEP promoveu uma Audi-
ência Pública para sensibilizar os repre-
sentantes dos Poderes Legislativo e Exe-
cutivo sobre a necessidade de fortalecer a 
Instituição naquele estado. Instituída por 
lei em 2005, a Defensoria goiana deveria 
contar com 510 Defensores, no entanto, 
possui apenas 31 para atender 6,5 mi-
lhões de habitantes. A média é de 17 mil 
processos por mês por profissional.  

Afronta à autonomia institucional, advogados dativos e CNDP foram destaques de reunião em Goiânia

O XII Congresso Nacional dos Defen-
sores Públicos acontece entre os dias 4 
e 7 de novembro, em Curitiba (PR).  

Aline.Magno
Nota
trocar Maria Carmen de Sá por:a Presidente da ADPERJ
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Música bacana, comidinhas gourmets e mistu-
ras inusitadas de caipirinhas fizeram da festa dos 
aniversariantes de junho a agosto um verdadeiro 
sucesso. A comemoração reuniu, na noite do dia 
27/08, Associados e convidados no bar Palaphi-
tas, na Gávea. No sorteio de presentes, Sabrina 
Carvalho, Rogério Rabe e Caroline Tassara foram 
os agraciados. Essas são algumas fotos, mas no nos-
so site tem mais!  

Festa dos aniversariantes ganhou clima 
descontraído em bar no Jockey Club

Comemoração



Curtas

Desde 2005, a Defensora Pública Sabrina Azeve-
do promove um evento junto aos educadores do mu-
nicípio de São João de Meriti, onde atua. Este ano, a 
ADPERJ teve a honra de patrocinar parte do material 
impresso que foi entregue na última edição do evento, 
que ocorreu no dia 09/09. Aqui, ela conta um pouco 
dos objetivos de sua bela iniciativa.

“O município de São João de Meriti, onde atuo no 
Núcleo de Família, tem a maior densidade demográfica 
do Brasil, um dos IDHs mais baixos do estado, além dos 
tantos problemas comuns ao restante da Baixada Flumi-
nense, como a falta de estrutura pública básica e a con-
sequente violência que se estabeleceu em muitos lares. 

Foi por compreender a necessidade de ações preven-
tivas, que demos início a um trabalho junto às escolas 
municipais e estaduais da região. Intitulado “A Defenso-
ria Pública cumprindo seu papel na Educação”, o evento 
leva aos diretores e professores respostas às dúvidas 
mais comuns acerca dos direitos de nossas crianças e 
adolescentes. Partimos da premissa de que, informada, 
a escola terá meios para proteger seus jovens. 

Desde a primeira edição, em 2005, estabelecemos 
que não queríamos um discurso vazio sobre as Insti-
tuições as quais os educadores deveriam procurar caso 
descobrissem o abuso de alguma criança. Por isso, as 
polícias militar e civil, assim como o Ministério Públi-
co, Justiça e, claro, a Defensoria, se fazem presentes nas 
palestras, mostrando e fortalecendo a rede protetiva a 
que toda criança e adolescente tem direito.  

Também temos a preocupação de acompanhar a re-
alidade dos jovens, que muda de acordo com a época, 
para podermos atuar. Por exemplo, há 10 anos, a pala-
vra bullying era ainda pouco conhecida. Hoje, palavra 
e prática não apenas são comuns, como também estão 
no mundo virtual. O cyber bullying é um dos principais 
problemas enfrentados pelos educadores atualmente e 
foi debatido na 7ª e última edição do evento.

Aliás, preciso dizer o quanto foi emocionante ver 
tantos docentes, Defensores, incluindo o Defensor Ge-
ral do Estado, e o apoio da ADPERJ e de todos, à nobre 
causa de se proteger nossos meninos e meninas. Foi 
muito gratificante o apoio que ao longo dos anos ve-
nho recebendo de vários colegas, incentivando e com-
parecendo ao evento, destacando a parceria da Dra. 
Ana Paula Barbosa, titular do Núcleo Cível de São João 
de Meriti.  Os desafios são muitos, mas acredito firme-
mente naquilo que digo em cada palestra: se ao menos 
uma criança for protegida em razão do nosso evento, já 
valeu a pena.”    

Com a palavra,
o Defensor

Envie sua experiência em seu órgão de atuação 
para jornaldodefensor@adperj.com.br.

Quer compartilhar 
alguma história?

Deseja enviar alguma sugestão, elogio ou crítica 
ao JORNAL DO DEFENSOR? Encaminhe sua men-
sagem para a nossa seção de cartas pelo e-mail:  
jornaldodefensor@adperj.com.br. 

Participe da seção de cartas!

No próximo dia 30/10, o Conselho Superior irá escolher, a 
partir de lista tríplice indicada pela sociedade civil, o próxi-
mo Ouvidor Geral da Defensoria Pública. O novo regulamento 
foi aprovado pelo CS em reunião aberta aos Colegas e depois 
apresentado aos representantes de movimentos sociais em 
audiência pública na sede da DPGE. Em ambas as ocasiões, a 
ADPERJ esteve presente para assegurar que a atuação da Ou-
vidoria se baseie na promoção da qualidade do serviço da Ins-
tituição, como está prevista no artigo 105 – A da LC 80/94. 

ADPERJ quer próximo 
Ouvidor Geral parceiro da DP

Associação mostra panorama da Defensoria no estado em audiência

Em AGE realizada no dia 04/09, além de traçar algumas es-
tratégias para o julgamento da Ação Ordinária de Benefício de 
Permanência, também foi debatida a satisfação do crédito do 
Fundo de Reserva. Por conta da enorme dificuldade em con-
seguir os reais valores pagos pelos Defensores antes do ano 
de 1991, o escritório de advocacia contratado pela ADPERJ 
avalia a execução, por ora, da parte líquida do montante. Para 
chegar ao fim do impasse, a Associação também está tentando 
outras vias como a articulação feita junto à Deputada Martha 
Rocha, que protocolou na ALERJ o PL que prevê a devolução 
aos Defensores das contribuições vertidas em favor do Fundo 
em caráter indenizatório. 

Benefício de Permanência 
e Fundo de Reserva

Debate de alternativas para a solução de processos da ADPERJ

Aline.Magno
Nota
Colocar uma aspa só'A Defensoria Pública cumprindo seu papel na educação'

Aline.Magno
Nota
trocar o apoio pora ajuda


