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nesse início de ano, chegamos ao final do nos-
so primeiro biênio à frente da ADPERJ. Faze-
mos da data um momento de reflexão sobre 
tudo o que passamos até aqui. Foram dois 
anos de estado em crise, servidores sem salá-
rios e um sentimento de tensão coletivo sobre 
o futuro. Além dos problemas financeiros, que 
atingiram, principalmente, nossos associados 
aposentados e pensionistas, tivemos que con-
viver com a turbulência política que atingiu es-
calas inimagináveis, tanto no âmbito estadual 
quanto no federal.

Foi nesse cenário que os Governos montaram 
e difundiram maciçamente o discurso de que o 
funcionalismo é o grande vilão da crise econô-
mica. Assim, surgiram pautas como o Plano de 
Recuperação Fiscal, a Reforma da Previdência, o 
PL do Extrateto, entre outros projetos, que asso-
lam o servidor e engessam os serviços públicos. 
O trabalho associativo remou contra tudo isso. 

Em Brasília, foram incontáveis as reuniões com 
parlamentares, a produção de material, de notas 
técnicas, costurando parcerias em um Congresso 
nacional incerto e, muitas vezes, hostil às nossas 
demandas em favor dos servidores e também dos 
direitos humanos. no estado do Rio, em meio ao 
colapso dos serviços públicos, lutamos pela ma-
nutenção do patamar orçamentário da Instituição. 

Asseguro que nos corredores do Legislativo esta-
dual e nacional, estão o trabalho e suor de nossa 
Diretoria que atuou incansável. Fizemos tudo com 
vontade, garra e honradez. Foi difícil, mas conse-
guimos resultados significativos em prol da cate-
goria, como mudanças importantes na Reforma 
da Previdência e no Plano de Recuperação Fiscal. 

As adversidades foram muitas, mas vejo que 
conseguimos colocar em prática uma promes-
sa de campanha: trazer o associado mais para 
perto da Associação. Lançamos o ADPERJ de 

Sensação de  
dever cumprido
POR JuLIAnA BASTOS LInTZ

Portas Abertas, dando espaço e apoio aos proje-
tos dos colegas. nossa sede se encheu de gente 
e momentos juntos não faltaram. Tivemos fes-
tas, encontros, palestras, jantares, discussões 
de livros e de filmes.

Também relançamos o prêmio Silvio de Mello 
e apoiamos nossos associados com suas apre-
sentações nos concursos de teses e práticas 
exitosas do último Congresso nacional dos De-
fensores Públicos. Falando nisso, compartilho 
aqui com os colegas a alegria que foi ver nossa 
campanha sendo vitoriosa. Em 2019, o Rio terá 
a honra de sediar o próximo COnADEP. 

nesse biênio também mobilizamos os associa-
dos em torno de campanhas humanitárias com 
o projeto ADPERJ Solidária, que mostrou que, 
mesmo em momentos de crise, é possível es-
tender a mão e ajudar o próximo.

Olhando daqui, deste final de gestão, sinto que 
fizemos muito. Certamente não faltarão desa-
fios para o próximo biênio e seguiremos como 
porto seguro de nossos associados, por meio 
de nossa agenda acolhedora. Em nome desta 
Diretoria, a qual me sinto honrada em perten-
cer, agradeço a confiança e o carinho de todos.

Sigamos juntos e fortes.
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Os últimos dois anos foram 
marcados por uma grave crise 
financeira e política que virou 

o país do avesso. Pautas de 
austeridade e de retrocessos para 
a categoria e população brasileira 

surgiram e ganharam força no 
Congresso nacional. Como não 

podia deixar de ser, a ADPERJ  
lutou incansável.

Dentro do Legislativo
LUTANDO CONTRA 

RETROCESSOS
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Muito do trabalho associativo em relação às mu-
danças na Previdência teve como foco conseguir 
mais tempo para que houvesse o devido debate 
acerca da PEC 287/2016. Ao apresentar a pro-
posta, a intenção do Governo Federal era aprová
-la a toque de caixa, ameaçando trabalhadores e 
servidores com um discurso fatalista ao estilo “se 
não aprovarmos, quebramos”. A atuação estraté-
gica da ADPERJ para frear as mudanças nocivas 
contra toda a população foi e ainda é intensa. 

Seja nas grandes mobilizações com outras en-
tidades classistas, seja no trabalho de formigui-
nha pelos corredores e gabinetes do Congresso  
nacional, ao longo de todo o ano de 2017,  
a ADPERJ, AnADEP e demais Associações Es-
taduais se mobilizaram para impedir a aprova-
ção do texto original. 

O grupo de Defensores Públicos se reuniu com 
bancadas, sensibilizou parlamentares, trabalhou 
temas importantes como o tratamento isonômi-
co e a unicidade constitucional entre as carreiras 

do sistema de Justiça. Também elaborou e dis-
cutiu notas técnicas e conseguiu aprovar duas 
emendas que tratam de regras de transição e  
forma de cálculo da pensão por morte na Comis-
são Especial. 

no segundo semestre de 2017, o Governo cedeu 
às pressões e minimizou pontos importantes do 
Regime Geral. O texto, no entanto, segue sem 
uma regra de transição para os servidores que 
ingressaram no serviço público antes de 2003 e 
hoje têm direito à integralidade e paridade. Por 
isso, em 2018, a pressão em Brasília segue firme!
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oDE PORTA EM PORTA: 
SEnSIBILIZAnDO 
PARLAMEnTARES SOBRE OS 
PROBLEMAS DA PEC

Deputado Bebeto PSB (BA).

Deputado Sérgio Zveiter PODE (RJ).

Deputada Jandira Feghali PT (RJ).

Diretoria da ANADEP e presidentes das Associações 
traçaram estratégias para barrar pontos importantes 
da Reforma. O trabalho conjunto marcou a gestão.
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Outras entidades classistas das carreiras das instituições congêneres, como a 
Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público (Frentas) e o Fórum 
nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), também estão 
unidas com a AnADEP, ADPERJ e demais Associações Estaduais, conseguindo 
apoios estratégicos dentro da Casa Legislativa na luta contra os prejuízos aos ser-
vidores públicos propostos pela Reforma.

NA ALERJ

ATuAnDO nO ESTADO  
DO RIO DE JAnEIRO

COSTURANDO pARCERiAS

Ato em Brasília une carreiras do sistema de Justiça contra a Reforma.

A Presidente da ADPERJ, Juliana Bastos Lintz participou da 
Audiência Pública promovida pela Comissão de Defesa dos 
Direitos das Mulheres da Assembleia Legislativa, que discu-
tiu os impactos da Reforma na vida de milhões de brasileiras.

NA ADpERJ

Para tirar dúvidas dos colegas, a ADPERJ promoveu três pa-
lestras com especialistas da área sobre o tema da Previdên-
cia e a Reforma.
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PLP 257/2016
Foi após muita pressão, parcerias e mobilizações que o PLP 257, que tratava da renegociação da dívida dos esta-
dos com a união, foi aprovado em dezembro de 2016 com um texto muito mais ameno do que foi inicialmente 
apresentado pelo Governo Federal. Entre muitos pontos que sufocavam o funcionalismo, a proposta impunha 
limite de gastos de pessoal para as Defensorias no percentual de apenas 0,7% da Receita Corrente Líquida.  
O texto ainda alterava a LRF para incluir na rubrica “despesas com pessoal” estagiários e funcionários tercei-
rizados, gratificações, além de pensões e aposentadorias. O trabalho associativo junto aos parlamentares e as 
mobilizações no Congresso e nas redes sociais deram resultado e o substitutivo foi aprovado sem tais pontos. 
uma vitória para a categoria.

Presidentes da ANADEP, Antonio Maffezoli, e da 
ADPERJ, Juliana Bastos Lintz, entregam ofício que 
destrincha os problemas do PL 6726 ao deputado 
federal do RJ, Hugo Leal.  

Em fase de debate na Câmara dos Deputados, o PL 6726/2016, que regulamenta o teto do fun-
cionalismo público para todos os Poderes, deve ser votado agora em 2018. De acordo com a 
proposta, os rendimentos recebidos não poderão exceder o subsídio mensal dos ministros do STF  
(R$ 33,7 mil). Ao longo de 2017, quando foi montada a Comissão Especial para debater a propos-
ta, a ADPERJ, AnADEP e demais Associações Estaduais se reuniram com diversos parlamentares 
e entregaram ofício que destrincha os pontos do PL que atingiriam a categoria. O trabalho dos 
Defensores, que segue firme este ano, tem como foco retirar do texto do projeto as verbas de 
acumulação, os plantões diurnos e a indenização integral de férias ou licenças indeferidas.
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opL DO ExTRATETO

ADPERJ, ANADEP e Chefia Institucional se reuniram com deputados da bancada do Rio que fizeram parte da 
Comissão Especial montada para debater o projeto. A Associação Nacional também representou os Defensores em 
Audiência Pública na Casa.
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Em agosto de 2017, o Plenário da ALERJ aprovou o projeto que formalizou a en-
trada do Rio de Janeiro no Regime de Recuperação Fiscal dos Estados. Antes de 
isso acontecer, foram várias as tentativas do Governo Estadual de passar propostas 
descabidas, inventando alíquotas previdenciárias extras (de 16% e depois de 8%). 
Outro ponto de insistência do governador era acabar com os triênios das carreiras 
do sistema de Justiça e ter liberdade para fazer uso dos Fundos de cada órgão.  
A ADPERJ costurou uma parceria fundamental com os presidentes da AMAERJ, 
AMPERJ e APERJ. Agindo juntas, foi possível derrubar os projetos.

ATUAçãO NO ESTADO DO RiO

UNIãO cONtRA  
ALíqUOtAs ExtRAs

Representantes das categorias 
do sistema de Justiça 
trabalharam e entregaram 
ofício que embasou a oposição 
na ALERJ ao projeto que 
instituía alíquotas absurdas ao 
funcionalismo.  

MANtENDO O pAtAMAR 
ORçAMENtáRIO DA INstItUIçãO

A ADPERJ produziu e apresentou um material completo e 
didático contendo fotos, dados comparativos e informações  
com o objetivo de informar detalhes da situação atual  
da DP fluminense. 

nos últimos anos, mesmo com o agravamento 
da crise no estado, a Defensoria Pública con-
seguiu aumentar e manter seu patamar orça-
mentário. Esta gestão trabalhou em conjunto 
com a Administração Superior na Assembleia 
Legislativa, sensibilizando parlamentares so-
bre o aumento da demanda pelos serviços 
da Defensoria Pública e da importância dela 
em um estado com uma população cada dia 
mais vulnerável. nesse biênio, também foram 
aprovadas emendas ao orçamento da DP no 
valor de R$ 8 milhões, destinadas à manuten-
ção administrativa da Instituição. 
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pagamento de  
aposentados e  
pensionistas

nesse momento de crise, as camadas 
mais vulneráveis do funcionalismo  
foram atingidas em cheio. nossos 
associados aposentados e, 
principalmente, os pensionistas,  
foram os que mais sofreram com o 
calendário incerto do Governo Estadual.  
O atuar da ADPERJ foi incansável.

GARANTiNDO DiREiTOS  
NA CRiSE
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asiNSTALAçãO DA COmiSSãO pARA DEbATE  

DE ASSUNTOS pREviDENCiáRiOS 
Em 2016, a ADPERJ instalou Comissão para de-
bater a situação desses associados, que rece-
biam seus benefícios em data distinta dos ativos. Em 2016, a Associação ingressou com de-

manda contra o Estado para que efetuasse o 
pagamento de aposentados e pensionistas no 
mesmo dia dos ativos. O Juízo determinou o pa-
gamento dos aposentados, contudo, excluiu os 
pensionistas da decisão uma vez que não estão 
compreendidos na Lei Complementar 06/77. 

Diante da decisão da magistrada, a ADPERJ 
propôs ação autônoma, apenas para os pen-
sionistas. Ainda em 2016, o Juízo determinou 
o pagamento e foram arrestados os valores. 
no entanto, inúmeros problemas burocrá-
ticos de determinação de competência do 
Tribunal acabaram arrastando o processo até 
hoje.  Enquanto isso, a ADPERJ trabalhou po-
liticamente e em parceria com a Chefia Insti-
tucional para retirar os pensionistas do calen-
dário imposto pelo Governo. 

no Mandado de Segurança impetrado pela De-
fensoria Pública, o Governo do Estado se com-
prometeu a efetuar o repasse do duodécimo a 
que a Instituição faz jus e os valores referentes 
às folhas de aposentados e pensionistas. 

Com o acordo o pagamento dos inativos 
passou a ser efetuado no mesmo dia dos 
ativos. Em relação aos pensionistas a reper-
cussão não foi tão positiva, mas a ADPERJ, 
mês a mês, diligenciou para que o pagamento 
acontecesse o mais rápido possível. Assim, 
até novembro passado, nossos pensionistas  
receberam seus benefícios um mês antes dos 
demais pensionistas do Estado e o 13º/16  
foi recebido em setembro/17, antes dos nos-
sos aposentados.

Com o Plano de Recuperação Fiscal, os co-
fres estaduais conseguiram quitar a folha dos 
aposentados, além de pagar o 13º de 2016 e 
de 2017, em dezembro passado. Já os pen-
sionistas, receberam os meses de novembro 
e dezembro, restando tão somente, o paga-
mento do 13º de 2017. 

no próximo biênio, a ADPERJ continuará a 
luta para que o calendário de pagamento 
dos pensionistas seja o mesmo dos ativos  
e inativos.

ADPERJ, AMAERJ, AMPERJ e APERJ se reuniram  
com o Rioprevidência, a fim de requerer as  
informações necessárias à elaboração de estudo 
atuarial da previdência das carreiras. A análise, além 
de levantar a real situação do Instituto, pretende traçar 
estratégias para retirar do Fundo Estadual  
seus aposentados e pensionistas.  

Presidentes da ADPERJ e da Comissão, Juliana Lintz 
e Elaine Fernandez levaram as preocupações com os 
associados ao presidente do Rioprevidência.

AçõEs pARA cUMpRIMENtO DE pAgAMENtO



Incentivo à produção  
acadêmico-institucional 

Esta gestão tinha um sonho: trazer o CONADEP 
para o Rio de Janeiro. E assim foi feito! Em 
Florianópolis, a ADPERJ ganhou os participantes 
com a promessa de promover um Congresso que 
reflita e debata os rumos da implementação da EC 
80/2014 em todo o país. Até 2019, temos muito 
trabalho e uma grande responsabilidade pela frente.  
E o desafio nos motiva!

SE DESTACANDO NO  
XIII CONADEP
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FORAM 15 INscRIçõEs 
sORtEADAs pARA O  
xIII cONADEp

No concurso de teses, o primeiro e terceiro lugar ficou 
com as Defensoras Públicas Cintia Guedes e Renata 
Tavares e o de práticas exitosas com as Defensoras 
Patricia Magno e Livia Casseres.

ApOiANDO OS ASSOCiADOS  
NO CONCURSO DE TESES E  
pRáTiCAS ExiTOSAS
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pRODUçãO DE 17 Power Points pARA ApREsENtAçãO  
DOs tRABALhOs DOs AssOcIADOs.
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RELANçANDO O pRêmiO  
SiLviO RObERTO mELLO mORAES 

Com o objetivo de estimular a pesquisa e a pro-
dução intelectual entre os associados, após oito 
anos, a ADPERJ relançou seu prêmio jurídico de 
monografias. Pela primeira vez na história do 
concurso, os Defensores puderam apresentar 
seus trabalhos oralmente, inclusive via skype. 

Este Prêmio já estimulou o 
trabalho de muitos colegas e já 

estava na hora de incentivar novas 
abordagens sobre temas jurídicos, 

especialmente quando tantos 
novos Defensores adentraram à 

Instituição desde a última edição. 

Presidente da ADPERJ, Juliana Lintz.

Mesa julgadora do prêmio.

1º LUgAR

Monografia  
“A Defensoria Pública 
nas trincheiras 
contra o processo 
penal do espetáculo” 
- Defensor Eduardo 
Newton.

2º LUgAR

“A Defensoria Pública 
como expressão 
e instrumento do 
regime democrático: 
A EC nº 80/14 para 
além de sua função 
simbólica” - Defensor 
Pedro González.

3º LUgAR
“Uma nova 
Defensoria Pública 
transformadora: Dos 
contornos jurídico-
legais do Direito 
Fundamental de 
Moradia no Código 
de Processo Civil de 
2015” - Defensora 
Cristiana Mendes.

MENçãO hONROsA

“A Defensoria Pública enquanto  
expressão e instrumento do regime  
democrático à qual incumbe a promoção  
dos Direitos Humanos e a defesa dos  
direitos das pessoas em situação de 
vulnerabilidade” - Defensora aposentada  
Emília Sylvia Costa.
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INDIcADOs pARA pUBLIcAçãO

“Os avanços e os desafios que devem ser 
enfrentados na audiência de custódia.  
O papel a ser exercido pela Defensoria Pública” - 
Defensor Eduardo Newton.

“Defensoria Pública e Defesa de Direitos de 
Crianças e Adolescentes: Dois temas sobre 
acolhimento - Quem tem medo do curador 
especial? - Enquanto a república não vem” - 
Defensora Eufrásia Maria Souza das Virgens.
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Eventos, eventos,
eventos!
mENSURANDO NOSSA 
pRODUTiviDADE

10
EvENTOS 

SOCiAiS

Encontros Estaduais 
Festas de Final de Ano 
Festas de Aniversariantes 
Noite Gastronômica 
piquenique de Dia das Crianças

5
CAmpANHAS 
SOLiDáRiAS

21
EvENTOS 

iNSTiTUCiONAiS

palestras 
Lançamentos de livros 
Rodas de Conversa 
Cine Debates
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Trazer o associado para perto  
da Entidade Classista foi um  
das prioridades dessa gestão.  
Em 2016, lançamos o  
ADPERJ de Portas Abertas, 
que oferece nossa sede e  
apoio aos Defensores que  
desejam lançar seus projetos 
pessoais e profissionais.  
A iniciativa foi sucesso  
entre os colegas.

Uma ADpERJ  
acolhedora
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FORAm 13 LANÇAMENTOS DE LIVROS 
NA SEDE ASSOCiATivA

 ▪ Hiperconsumo & Hiperinovação 
Combinação que Desafia a 
Qualidade da Produção – Análise 
Crítica Sobre o Aumento dos Recalls 
Defensor Público Fabio Schwartz.

 ▪ Ponto a Ponto Direito Penal - Parte 
geral, da Coleção Defensoria Pública 
Defensor Público Alexandre Paranhos.

 ▪ O Novo Código de Processo Civil e a 
Perspectiva da Defensoria Pública - 
Defensores Públicos do Rio de Janeiro: 
Cintia Guedes, Diogo Esteves,  
Fabio Schwartz, Felippe Borring,  
José Roberto Porto e o organizador 
Franklyn Roger Silva.

 ▪ grilos e gafanhotos - Defensor 
Público Rogério Reis Devisate.

 ▪ Princípios Institucionais da 
Defensoria Pública - Defensores 
Públicos Diogo Esteves e Franklyn Roger.

 ▪ Vale do Meio - Defensor Público 
Roberto Vitagliano.

 ▪ Defensoria Pública no Século XXI: 
Novos Horizontes e Desafios - 
Defensores Públicos Cleber Francisco 
Alves e Pedro González.

 ▪ Vítimas e Controle Punitivo: um 
percurso pelos discursos acadêmicos 
no brasil contemporâneo - Ouvidora 
Nacional dos Serviços Penais do  
DEPEN, a Doutora em Direto Penal  
pela UERJ, Maria Gabriela Peixoto.

 ▪ grilagem das Terras e da Soberania - 
Defensor Público Rogério Devisate.

 ▪ Manual de Direito do Consumidor: 
Tópicos & Controvérsias - Defensor 
Público Fabio Shwartz.

 ▪ O consentimento do titular do bem 
jurídico - Defensor Público  
Rômulo Araújo.

 ▪ Cognição Sumária, Cognição 
Exaustiva e Coisa Julgada - Defensor 
Público José Aurélio de Araújo

 ▪ Roda de Conversa de Lançamento 
do Livro “Luta Antimanicomial e 
Feminismos: discussões de gênero, 
raça e classe para a Reforma 
Psiquiátrica brasileira” – Defensora 
Pública Patricia Magno, junto com as 
demais autoras da área de psicologia, 
saúde e serviço social.

U
m

a 
A

D
PE

RJ
 m

ai
s 

ac
ol

he
do

ra



Outra prioridade desta gestão 
foi transformar maio em um mês 
especial para os associados.  
O calendário da ADPERJ se tornou 
cheio e interessante, mesclando 
eventos internos, iniciativas em 
parceria com a DPRJ e outras 
entidades, além, é claro, da 
divulgação do tema anual da 
Campanha nacional dos  
Defensores Públicos.

Maio Verde
mêS iNESQUECÍvEL
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Encontro inter-religioso

Organizados pela associada Enedir dos Santos, os 
encontros inter-religiosos ofereceram um momento de 
fé e reflexão na ADPERJ.

Campanha sobre saúde (2016): 
ADPERJ promoveu panfletagem na 
ponte Rio-Niterói e a atendimento 
médico na Cinelândia.

Campanha Nacional

Campanha Família Afetiva (2017): 
ADPERJ promoveu atendimento na 
Praça Mauá e roda de debate com 
jovens sobre a temática no Museu 
do Amanhã.
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Parceria com a DPRJ e arquidiocese: Missa de Ação 
de Graças na capela do Cristo Redentor já faz parte do 
calendário institucional. A celebração é feita pelo padre 
Omar Raposo.

Missa no Cristo Redentor

Em uma parceria inédita com o 
Museu do Amanhã, a ADPERJ, 
DPRJ e Secretaria de Assistência 
Social do Município promoveram 
a Roda “Vamos Falar sobre isso?”, 
sobre o tema Família Afetiva. 
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Noite gastronômica

Evento inaugurou a cozinha nova 
da ADPERJ. Reformado e ampliado, 
o espaço agora tem capacidade 
para esse tipo de evento e também 
recebe diariamente associados que 
trazem suas marmitas. 

O renomado chef Claude Troisgros e seu braço direito João Batista fizeram jantar especial para os associados.

Comemoração do Dia do Defensor Público

2017: ADPERJ uniu Encontro Estadual e Festa no Hotel Sheraton Barra, oferecendo um dia especial aos associados e 
suas famílias.

2016: Festa na cobertura do Praia Ipanema Hotel.
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GANHANDO OS mONUmENTOS DA CApiTAL
O Cristo Redentor, os Arcos da Lapa, a Candelária, o Museu do Amanhã e a ALERJ se juntaram às comemorações do mês da Defensoria 
Pública na noite do dia 19 de maio. A iniciativa chama atenção da mídia e sociedade para a importância do trabalho feito pela Instituição.

Wagner Meier

Wagner Meier

Léo Lemos Léo Lemos

Lucas Figueiredo
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nos últimos anos, foram muitas 
as ocasiões para reunir os colegas 
em grandes celebrações. Em 
2016, uma atmosfera marroquina 
recebeu os convidados no Museu 
de Arte Moderna (MAM). Em 
2017, a Mansão Botafogo ficou em 
clima de Mediterrâneo. 

hora de celebrar
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FESTA DE FiNAL DE ANO
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rFESTA DE ANivERSARiANTES

Em toda festa acontece o sorteio de 
vales-presente para os aniversariantes  
e entrega de vales-livro.



Em 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 nosso  

projeto de ajuda ao próximo.

ADpERJ solidária

mObiLizANDO A 
CATEGORiA Em pROL 

DO OUTRO



RELATÓRIO DE GESTÃO       |       BIênIO 2016/2017       |      27

Asilo Cristo Redentor, em São Gonçalo.

ADPERJ enviou quase uma tonelada de produtos de 
limpeza necessários para a manutenção do espaço que 
abriga 147 idosos.

Orfanato e creche Santo Antônio, em Niterói.

As entidades receberam recursos para reformas 
estruturais necessárias para a segurança de cerca de 
53 crianças.

Arrecadação de alimentos

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

Arrecadação de material de higiene

Associados doaram produtos de higiene pessoal para 
moradores de rua que participam do projeto educacional 
Acelerando a Escolaridade. O pedido de apoio foi feito 
pela coordenadora do curso, Sara Quimas.

Campanha do Agasalho

A ADPERJ arrecadou e entregou, na região serrana, 
roupas de frio para asilo recém-inaugurado.
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Por meio da iniciativa, a 
Entidade potencializou 
diversas causas humanitárias 
pessoais de associados e 
mobilizou todos em torno de 
grandes campanhas, como 
a de arrecadação de cestas 
básicas para os servidores 
sem salário. O projeto 
constatou a capacidade de 
engajamento da categoria, 
mesmo nos momentos  
mais difíceis.
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Juntas somos  
mais fortes!
UM OLHAR PARA A  
MULHER DEFENSORA

Fazemos parte de uma Instituição compos-
ta majoritariamente por mulheres. Por isso, a 
ADPERJ tomou como parte do trabalho pro-
mover a igualdade entre os gêneros, discutir 
a realidade das mulheres no Brasil, incluindo 
no debate a Defensora Pública. Temas como 
violência, racismo, dupla jornada, preconceito 
dentro do sistema de Justiça, entre outros as-
suntos foram tratados em diversos eventos que 
realizamos e ou apoiamos.

Foi em um dessas ocasiões, em uma palestra, 
que surgiu a ideia de lançar o primeiro Diagnós-
tico de Gênero da Defensoria Pública, que tem 
o objetivo de entender o dia a dia de Defensoras 
e servidoras da Instituição. O formulário, aliás, 
segue aberto às participantes na página restrita 
do site da DPRJ, até o dia 20 de janeiro. 
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Agilidade para informar
mODERNizANDO A COmUNiCAçãO  
COm O ASSOCiADO

Jornal, e-mail, site, facebook e whatsapp, no último  biênio, a ADPERJ 
informou e divulgou por meio de todas as plataformas possíveis, crian-
do uma comunicação rápida, direta e transparente com os associados.

Hoje em dia, quem vive sem whatsapp?  
A ADPERJ agora divulga eventos e faz 
comunicados importantes pelo aplicativo. 
Se ainda não recebe nossas mensagens é 
só seguir o passo a passo:

A mobilização da categoria contra retrocessos e a tramitação  
de projetos de lei relevantes à DP no Legislativo foram destaque  
na comunicação associativa.



Rua do Carmo, nº 7, 16º andar 
Centro - Rio de Janeiro, RJ 

Cep: 20011-020 
Tel: (21) 2220-6022 | Fax: (21) 2220-0698

www.adperj.com.br

facebook.com/adperj.riotwitter.com/adperj

http://www.adperj.com.br
http://www.adperj.com.br

