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Defensores debatem caminhos para a consolidação dos Direitos Humanos na América Latina.
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AIDEF 2016 acontece em Assunção
Juventude pobre, pessoas com deficiência, comunidades 
tradicionais e grupos LGBTI são foco de debates

Entre os dias 4 e 5 de agosto, a capital pa-
raguaia foi palco do VII Congresso Inter-
nacional da AIDEF, que este ano trabalhou
o tema “Defensoria Pública: Proteção e 
aplicação dos instrumentos de direitos 
humanos”. Foram discussões, palestras,
painéis, exposições e conferências com 
pro issionais renomados de diversas áre-
as de atuação.

Na ocasião, a ANADEP assumiu a subco-
ordenação do Comitê Executivo da Asso-
ciação Interamericana. À frente da Presi-
dência icou Andrés Mahnke Malschafsky
– Defensor Público-Geral do Chile. 

Sorteio de passagens
Os colegas Gabriela Menezes Gulla e Marlon Barcellos, foram os sorteados pela ADPERJ
para representarem o Brasil e Estado do Rio no Congresso, junto com a Presidente e 
Diretora de Eventos da ADPERJ, Juliana Bastos Lintz e Renata Tavares.  

ADPERJ prorroga prazo 
de inscrição de trabalhos 

Os interessados em participar do V Prêmio
Jurídico Defensor Público Silvio Roberto Mello 
Moraes têm mais um mês para entregar seu
material. Nesta edição, os artigos científicos
deverão versar sobre o tema: “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”.

Também fará parte da nota do inscrito a
apresentação oral de sua tese. Esta deve acontecer 
na sede associativa, na manhã do dia 09/12. No 
dia seguinte, 10/12, os ganhadores dos 1º, 2º e
3º lugar serão anunciados na festa de im de ano
da ADPERJ, que este ano acontecerá no Museu de 
Arte Moderna (MAM).

Veja o edital no site da ADPERJ e participe:
www.adperj.com.br

Até o dia 30 de setembro
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De olho no Legislativo: proteger conquistas e 
evitar retrocessos é o foco da ADPERJ nesse 
segundo semestre
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Boletim Informativo da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro | Ano 2016

O espaço certo para suas ideias. 

Iniciativa da ADPERJ oferece sua sede para que associados desen-

volvam seus projetos pessoais e pro issionais. Em apenas três me-

ses, a Associação recebeu, divulgou e auxiliou diversos eventos. Aos 

interessados no nosso apoio, é só entrar em contato conosco. Seu 

talento será muito bem vindo! 

Maio Verde Gênero em pauta AIDEF 2016

Exposições, encontros 
e lançamentos de livros

• PÁGINA 6 • •   PÁGINA 7 • •   PÁGINA 8 •

•   PÁGINA 4 •

Entrega da Medalha Tiradentes 
à Coordenadora da CDEDICA 
e monumentos iluminados 
homenageiam mês da DP.

Coordenadora do Núcleo 
Contra a Desigualdade Racial 
é homenageada pela Câmara 
Municipal na sede associativa.

ADPERJ sorteia passagens 
e marca presença no VII 
Congresso Internacional, 
no Paraguai.

Mobilização em torno do Projeto de Lei Complementar 257/16, modificou texto original que paralisaria a Defensoria Pública no país.
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Expediente

O segundo semestre que se anuncia 
será permeado por diversos embates e 
desa ios no campo legislativo em razão
da crise inanceira que já se a irma por 
longo prazo e sem perspectiva paliativa 
e quiçá de cura.

A atuação da ADPERJ, mais do que 
nunca, deverá ser estratégica, incansável, 
vigilante e pautada no bom senso diante
do quadro econômico que assola o país e, 
em especial, o Estado do Rio. 

O peso lançado sobre os ombros do 
funcionalismo público, como se fosse o 
coautor da pecha que gerou o caos inan-
ceiro no Estado é notório. O olhar que se 
lança sobre o segmento, como categoria
social alvo e mártir para que o gestor
tente minimizar as consequências da sua
má administração e da falta de previsão 
acerca dos riscos dos seus empreendi-
mentos, apresenta-se como um gigante 
desa io.

Desa io não só do ponto de vista de 
clássicos avanços institucionais, de an-
tigos pleitos e das pautas de isonomia 
a carreiras congêneres, mas além (ou 
aquém), para manutenção de conquis-
tas históricas, para que não haja re-
trocesso e enfraquecimento de nossas 
prerrogativas.

Ao lado da luta associativa pelo cum-
primento do calendário de pagamento de 
membros da ativa, inativos e pensionistas, 
seja administrativamente seja na via judi-
cial e da falta de perspectiva concreta no 
momento pós Jogos Olímpicos, a marato-

na segue na esfera legislativa.  Já com o im
do recesso da ALERJ pós-aprovação da 
LDO, seguiremos nas proposições do or-
çamento. Orçamento este “sofrido”, basea-
do em receita líquida que minguará diante
dos gastos necessários ao funcionamento
minimamente razoável do Estado. 

Por outro lado, basta um simples lan-
çar de olhos sobre as letras da LDO para
percebermos a concretização do árduo
trabalho de reconhecimento da DP como 
instituição autônoma, uma vez destacada 
ao lado dos demais Poderes e instituições 
do naipe. Mas é claro que ao lado do des-
taque positivo, seguem-se ônus, já que no 
texto, há diretriz de diminuição de despe-
sas das instituições destacadas. E o cená-
rio não poderia ser outro.

Assim, partindo dessa premissa, se-
guiremos no duro trabalho político no 

orçamento e lutaremos diariamente para
que não haja qualquer tipo de retrocesso 
em relação ao orçamento anterior – mui-
to pelo contrário - e para que a nossa 
autonomia e importância institucional, 
e consequente isonomia com carreiras 
congêneres, sejam observadas de forma
incondicional.

Além do orçamento, executaremos
extensa pauta estratégica junto à ALERJ,
em trabalho corpo a corpo em especial 
junto às lideranças partidárias, em olhar 
atento a toda matéria legislativa de inte-
resse da categoria. 

Na seara federal, merece olhar es-
pecial todo o trabalho desenvolvido ao 
longo de meses pela ADPERJ e ANADEP
até a aprovação do PLP257 que, se fosse
aprovado em seu texto original, inviabi-
lizaria o funcionamento das DPs ao ixar
pí io patamar de limite na LRF. E se ainda 
abrangesse as despesas com aposenta-
dos e terceirizados na rubrica de pes-
soal fulminaria a própria existência da 
Instituição, na contramão do que prevê
a Constituição da República através da 
Emenda Constitucional 80. 

É com con iança e muito a inco que 
seguiremos para o esperado êxito no 
próximo semestre, contando sempre
com a participação dos nossos Associa-
dos e com o ideal de união da categoria,
para que juntos sejamos mais fortes.

Fraternalmente,

Andréa Sena, 
Vice Presidente da ADPERJ

Atuando 
estrategicamente

Editorial

“A atuação da ADPERJ,
mais do que nunca, 

deverá ser estratégica,
incansável, vigilante

e pautada no bom 
senso diante do quadro 
econômico que assola 
o país e, em especial, o 

Estado do Rio”
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Muitos debates dentro 
de um único tema

Coordenadora do Nucora e Nudiversis 
recebe medalha Pedro Ernesto na ADPERJ

“Esta é uma homenagem também à Defensoria Pública” – disse o 
vereador Leonel Brizola Neto ao entregar a comenda.

Sem conter as lágrimas, a Defensora se disse honrada com as palavras 
dos integrantes da mesa

Opressão racial e de gênero, encarceramento de 
mulheres, genocídio da juventude negra, sexualida-
de, litígio estratégico, entre outros assuntos formam o 
conjunto temático do curso Ação Estratégica para uma 
Perspectiva Interseccional da Defensoria Pública com 
Foco em Gênero e Raça, que acontece nos dias 23 e 24 
de setembro, na Faculdade de Direito da PUC-Rio. 

Com aulas e rodas de conversa, o curso é uma reali-
zação da Comissão dos Direitos da Mulher da ANADEP, 
em parceria com o Fórum Justiça, PUC-Rio e apoio da 
ADPERJ. Os interessados devem se inscrever, até o dia 
20/10, pelo e-mail: generoeraçadp@gmail.com. 

“Fui despertada de minha negritude e de minha mulhe-
ridade” - falou Lívia Casseres, Defensora Pública à frente do 
Nucora e Nudiversis, na solenidade que a presenteou com a 
Medalha Pedro Ernesto, mais alta comenda da Câmara Mu-
nicipal. A homenagem, que aconteceu na sede associativa 
no dia 29 de julho, foi uma iniciativa do vereador Leonel 
Brizola Neto.

Na ocasião, colegas e amigos teceram emocionantes rela-
tos sobre a atuação de Lívia. “Sua paixão no seu atuar é ins-
piradora. O amor que dedica às causas faz toda a diferença” 
– a irmou a Presidente da ADPERJ, Juliana Bastos Lintz em
seu discurso.

Já o 2º Subdefensor-Geral da DPGE, Rodrigo Pacheco, elo-
giou o programa Damas, idealizado pela Defensora, que le-
vou funcionários transexuais para trabalhar na Defensoria. 
E inalizou : “Quando você fala, a gente ouve e você planta 
uma sementinha”. 

Homenagem
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Medalha Tiradentes é entregue à 
Coordenadora da CDEDICA na ADPERJ

Iluminados de verde
No mês da Defensoria Pública, a ADPERJ estabeleceu parcerias com espaços icônicos 
da cidade, dando ao dia 19 de maio um tom ainda mais especial.

e artigos de movimentos sociais sobre 

mulheres, impactos sociais das obras 

olímpicas, segurança pública e sistema 

penitenciário no Rio de Janeiro. 

Em tom uníssono, colegas e amigos afirmaram na ocasião: “Eufrásia nunca deixa de ser 
Defensora, mesmo fora do horário de trabalho”.

Mesmo envolto em neblina, o Cristo Redentor 
verde alegrou Defensores de todo o país.

Parceria de todas as horas da Defensoria, pela 
primeira vez, a ALERJ se iluminou de verde.

Palco de uma das mais tristes violações 
de direitos humanos, a Igreja Candelária 
homenageou a Instituição que assegura direitos. 

Dentro da programação especial 
do mês de maio, a ADPERJ pro-
moveu a solenidade de entrega 

da Medalha Tiradentes à Coordenado-
ra da CDEDICA, Eufrásia Maria de Sou-
za das Virgens. 

A ideia de homenagear Eufrásia surgiu 
da necessidade de responder às ameaças 
e ataques que vinha sofrendo por sua 
luta pelo direito de mobilidade na cida-
de de jovens no ano passado. “Mas essa 
medalha não é uma reação. É uma ação. 
É por tudo o que você representa na luta 
por uma sociedade mais justa e humana” 
– falou o Deputado Marcelo Freixo ao en-
tregar a Medalha à Defensora.

“Quero compartilhar essa Conde-
coração com todos os meus colegas da 
Defensoria, pois não se trata de um tra-
balho isolado, mas um conjunto” – a ir-
mou Eufrásia, agradecendo a parceria 
da ADPERJ e o apoio da Administração 
e dos demais colegas. 

Na ocasião, também foi realizado o 
lançamento do relatório anual da Comis-
são de Defesa dos Direitos Humanos e 
Cidadania da ALERJ - 2015. O documen-
to contém ações da Comissão em 2015 

Homenagem

Por unanimidade, a 13ª Câmara Cí-
vel negou provimento ao Agravo 
de Instrumento interposto pelo 

Estado contra a liminar proferida na 
Ação Ordinária proposta pela ADPERJ, 
na qual se postula o pagamento dos ina-
tivos no mesmo dia dos ativos, conforme 
dispõe a Lei Complementar 169/2016.

No mérito do Agravo, o Estado cha-
mou de “calamitosa” a situação inancei-
ra atual, apontando o risco de grave lesão 
à economia e à ordem pública.

“Na prática, a ADPERJ vem ao longo 
dos meses realizando exitosas gestões 

junto à Che ia Institucional e a Órgãos do 
Executivo para o cumprimento voluntá-
rio da liminar. Com a negativa unânime 
ao Agravo, seguimos avançando no sen-
tido do reconhecimento da Justiça acerca 
do direito dos aposentados” - a irmou 
a Vice-Presidente da ADPERJ, Andréa 
Sena, que participou do julgamento.

Pensionistas
Em relação à ação da ADPERJ para o 

pagamento dos pensionistas, no dia 27 
de julho, foi negado provimento aos Em-
bargos de Declaração opostos em face da 

Em AGE ocorrida em maio, o Defen-
sor Público Carlos Alberto Amaral 
Dourado foi eleito 2º Tesoureiro 
para o biênio 2016/2017. O cargo 
estava vago em razão de vacância. 

Na oportunidade, também foi esco-
lhido o Conselho Consultivo, agora 
composto pelos associados: Marco 
Apolo da Silva Ramidan, Maria Apa-
recida Castanon Moreira da Silva e 
Mariza Celente Pires Cassus e Ro-
naldo Orlowski, que na ocasião foi 
eleito presidente do Conselho.  

ADPERJ preenche cargos para biênio 2016/2017

Câmara Cível nega Agravo do Estado na 
ação sobre pagamento dos inativos

No dia 13 de julho: Vice-Presidente da ADPERJ, Andréa Sena, advogados da Associação e 
Defensores Públicos participaram do julgamento.

Na oportunidade também foram aprovadas as contas da Associação do ano de 2015.

Atuação 
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decisão do Juízo da 1ª Vara de Fazenda 
Pública que declinou a competência para 
apreciar a demanda proposta em favor 
dos pensionistas para o Juízo da 10ª Vara 
de Fazenda Pública.

Isso signi ica que a Ação irá prosse-
guir perante o Juízo da 10ª Vara, onde 
tramita a Ação Civil Pública proposta 
pela DPGE que abrange todos os inativos 
e pensionistas do Estado.

Por conta do recesso olímpico do Judi-
ciário, a decisão ainda não foi publicada. 
Na primeira oportunidade, a ADPERJ irá 
despachar com o Juiz. Manteremos todos 
informados.

Histórico
Em abril, a ação ajuizada pela ADPERJ 

exigindo o pagamento dos pensionistas 
no último dia do mês, foi distribuída 
para a 1ª Vara de Fazenda Pública. No 
entanto, o Juízo determinou a remessa 
do processo para a 10ª Vara, onde tra-
mita a Ação Civil Pública proposta pela 
DPGE que abrangia todos os inativos e 

pensionistas do Estado. 
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ADPERJ incentiva associados 
a desenvolverem suas ideias 

Aberta aos associados

Em junho, deu-se início ao projeto De Portas Abertas, que 
disponibiliza seu espaço para os colegas que queiram dividir, 
mostrar e divulgar seu talento. De lá para cá, a Associação já 
apoiou exposições, encontros e lançamentos de livros e segue 
aberta para muito mais.

A artista e Defensora Pública Simone Mendes lançou sua 
exposição artística intitulada Relações e Projeções, na 
ADPERJ. “A arte é pra mim uma forma de contrabalançar o 
meu cotidiano permeado pela tragédia social, a brutalidade 
humana” – explica a artista. As 30 obras seguiram expostas 
na sede por um mês.

Amigos, colegas e familiares prestigiaram o Defensor 
Público Fabio Schwartz no lançamento de seu livro 
“Hiperconsumo & Hiperinovação - Combinação que 
Desa ia a Qualidade da Produção – Análise Crítica Sobre o 
Aumento dos Recalls”.  

Organizada pelos Defensores Públicos Patrícia Magno 
e Denis Sampaio, o evento reuniu na sede associativa 
Defensores de 1º e 2º graus, psicólogos, enfermeiros, 
antropólogos, cientistas políticos, advogados e estagiários 
em um diálogo único sobre a defesa da pessoa com 
de iciência em con lito com a Lei Penal.

Café com Direito - Loucos no Júri

Noite de Autógrafos

Ode à leitura

Relações e Projeções

Em uma quinta-feira de 
cada mês, acontece na sede 
associativa a Roda de Leitura 
Livre, uma iniciativa que cria um 
momento prazeroso para que os 
amantes da leitura apresentem 
livros, poesias e textos que 
gostem aos colegas e amigos.
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Legislativo

Pressão associativa surte efeito em Brasília
Reflexo da crise econômica, PLP 257, que engessaria o 
funcionalismo, é aprovado com texto menos rígido 

Contra o projeto: Foram reuniões com parlamentares, elaboração de emendas e uma forte mobilização de Defensores Públicos em Brasília.

Fixação de limite baixíssimo (0,7%) 
na LRF para despesas de pessoal, 
incluindo inativos e terceirizados, 

aumento da contribuição previdenciária 
e congelamento de salários. Em troca da 
renegociação da dívida dos Estados com 
a União por 20 anos, o texto original do 
Projeto de Lei Complementar 257/16 
inviabilizaria o funcionalismo e o desen-
volvimento da Defensoria Pública em 
todo o país. 

De março, quando foi apresentado no 
Congresso, até agosto, quando foi en im 
aprovado na forma de substitutivo, a 
ADPERJ trabalhou a estratégia pensada 
pela ANADEP para lexibilizar os termos 
da proposta. “O trabalho foi incessante, 
lembrando os deputados da importância 
da Instituição, especialmente em tempos 
de crise, para milhões de pessoas” – lem-
brou a Presidente da ADPERJ, Juliana 
Bastos Lintz.

Aprovação do 
PLP 257

A pressão surtiu efeito. A proposta 
aprovada não realoca aposentados e ter-
ceirizados para a rubrica de pessoal, nem 
modi ica a LRF. Outros pontos retirados 
do texto foram o reajuste das alíquotas 
de contribuição previdenciária dos servi-
dores e a necessidade de que as Assem-
bleias aprovem leis de restrições iscais. 
A contrapartida dos Estados se resume 
agora a um teto de gastos, para os pró-
ximos 24 meses, que será recomposto 
apenas de acordo com o percentual in la-
cionário do ano anterior.

Ponto de atenção
Mesmo mais ameno, o teto de gas-

tos traz a preocupação de que a DP re-
torne à antiga disputa por verba com 
secretarias do Estado que também não 

possuem percentual ixo na LRF. Para 
evitar eventual retrocesso, a ANADEP 
e ADPERJ trabalharam emenda ao PLP, 
para bloquear a redução dos patamares 
orçamentários atualmente existentes de 
cada Poder e instituições autônomas. A 
emenda, no entanto, não foi aprovada. 
“Nossa batalha retorna para a ALERJ por 
um orçamento justo para 2017, partin-
do do que foi aprovado para este ano” – 
completou a Presidente.

Congelamento 
de salários

Após intenso debate no Plenário, os 
parlamentares da base do Governo in-
terino e oposição acordaram em tam-
bém retirar da proposta a previsão de 
congelamento dos salários dos servi-
dores públicos estaduais por dois anos. 
A votação do destaque deve acontecer 
no inal de agosto.  

Projeto de Lei 3123/2015 
Parte de um pacote do Governo Federal para reduzir gastos 
com pessoal, o PL defende que grati icações, abonos, prê-
mios e adicionais sejam incluídos no teto. A ANADEP enten-
de que todas as verbas que correspondem a efetivo trabalho 
realizado, como é o caso da grati icação de acumulação e di-
árias de plantão sejam ressalvadas do teto, de modo a serem 
recebidas integralmente pelos Defensores.  

Foi aprovada em julho a proposta de LDO de 2017. Pela pri-
meira vez, o texto encaminhado pelo Executivo já chegou 
na Casa Legislativa com a Defensoria Pública ao lado dos 
demais Poderes e instituições autônomas. Por conta da cri-
se, o texto pede a diminuição das despesas das instituições 
destacadas.  O foco da ADPERJ agora é, por meio da LOA, 
conseguir um bom orçamento para a DP no próximo ano. 

Estamos acompanhando Autonomia 
reconhecida
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a União por 20 anos, o texto original do 
Projeto de Lei Complementar 257/16 
inviabilizaria o funcionalismo e o desen-
volvimento da Defensoria Pública em 
todo o país. 

De março, quando foi apresentado no 
Congresso, até agosto, quando foi en im 
aprovado na forma de substitutivo, a 
ADPERJ trabalhou a estratégia pensada 
pela ANADEP para lexibilizar os termos 
da proposta. “O trabalho foi incessante, 
lembrando os deputados da importância 
da Instituição, especialmente em tempos 
de crise, para milhões de pessoas” – lem-
brou a Presidente da ADPERJ, Juliana 
Bastos Lintz.

Aprovação do 
PLP 257

A pressão surtiu efeito. A proposta 
aprovada não realoca aposentados e ter-
ceirizados para a rubrica de pessoal, nem 
modi ica a LRF. Outros pontos retirados 
do texto foram o reajuste das alíquotas 
de contribuição previdenciária dos servi-
dores e a necessidade de que as Assem-
bleias aprovem leis de restrições iscais. 
A contrapartida dos Estados se resume 
agora a um teto de gastos, para os pró-
ximos 24 meses, que será recomposto 
apenas de acordo com o percentual in la-
cionário do ano anterior.

Ponto de atenção
Mesmo mais ameno, o teto de gas-

tos traz a preocupação de que a DP re-
torne à antiga disputa por verba com 
secretarias do Estado que também não 

possuem percentual ixo na LRF. Para 
evitar eventual retrocesso, a ANADEP 
e ADPERJ trabalharam emenda ao PLP, 
para bloquear a redução dos patamares 
orçamentários atualmente existentes de 
cada Poder e instituições autônomas. A 
emenda, no entanto, não foi aprovada. 
“Nossa batalha retorna para a ALERJ por 
um orçamento justo para 2017, partin-
do do que foi aprovado para este ano” – 
completou a Presidente.

Congelamento 
de salários

Após intenso debate no Plenário, os 
parlamentares da base do Governo in-
terino e oposição acordaram em tam-
bém retirar da proposta a previsão de 
congelamento dos salários dos servi-
dores públicos estaduais por dois anos. 
A votação do destaque deve acontecer 
no inal de agosto.  

Projeto de Lei 3123/2015 
Parte de um pacote do Governo Federal para reduzir gastos 
com pessoal, o PL defende que grati icações, abonos, prê-
mios e adicionais sejam incluídos no teto. A ANADEP enten-
de que todas as verbas que correspondem a efetivo trabalho 
realizado, como é o caso da grati icação de acumulação e di-
árias de plantão sejam ressalvadas do teto, de modo a serem 
recebidas integralmente pelos Defensores.  

Foi aprovada em julho a proposta de LDO de 2017. Pela pri-
meira vez, o texto encaminhado pelo Executivo já chegou 
na Casa Legislativa com a Defensoria Pública ao lado dos 
demais Poderes e instituições autônomas. Por conta da cri-
se, o texto pede a diminuição das despesas das instituições 
destacadas.  O foco da ADPERJ agora é, por meio da LOA, 
conseguir um bom orçamento para a DP no próximo ano. 

Estamos acompanhando Autonomia 
reconhecida
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Medalha Tiradentes é entregue à 
Coordenadora da CDEDICA na ADPERJ

Iluminados de verde
No mês da Defensoria Pública, a ADPERJ estabeleceu parcerias com espaços icônicos 
da cidade, dando ao dia 19 de maio um tom ainda mais especial.

e artigos de movimentos sociais sobre 

mulheres, impactos sociais das obras 

olímpicas, segurança pública e sistema 

penitenciário no Rio de Janeiro. 

Em tom uníssono, colegas e amigos afirmaram na ocasião: “Eufrásia nunca deixa de ser 
Defensora, mesmo fora do horário de trabalho”.

Mesmo envolto em neblina, o Cristo Redentor 
verde alegrou Defensores de todo o país.

Parceria de todas as horas da Defensoria, pela 
primeira vez, a ALERJ se iluminou de verde.

Palco de uma das mais tristes violações 
de direitos humanos, a Igreja Candelária 
homenageou a Instituição que assegura direitos. 

Dentro da programação especial 
do mês de maio, a ADPERJ pro-
moveu a solenidade de entrega 

da Medalha Tiradentes à Coordenado-
ra da CDEDICA, Eufrásia Maria de Sou-
za das Virgens. 

A ideia de homenagear Eufrásia surgiu 
da necessidade de responder às ameaças 
e ataques que vinha sofrendo por sua 
luta pelo direito de mobilidade na cida-
de de jovens no ano passado. “Mas essa 
medalha não é uma reação. É uma ação. 
É por tudo o que você representa na luta 
por uma sociedade mais justa e humana” 
– falou o Deputado Marcelo Freixo ao en-
tregar a Medalha à Defensora.

“Quero compartilhar essa Conde-
coração com todos os meus colegas da 
Defensoria, pois não se trata de um tra-
balho isolado, mas um conjunto” – a ir-
mou Eufrásia, agradecendo a parceria 
da ADPERJ e o apoio da Administração 
e dos demais colegas. 

Na ocasião, também foi realizado o 
lançamento do relatório anual da Comis-
são de Defesa dos Direitos Humanos e 
Cidadania da ALERJ - 2015. O documen-
to contém ações da Comissão em 2015 

Homenagem

Por unanimidade, a 13ª Câmara Cí-
vel negou provimento ao Agravo 
de Instrumento interposto pelo 

Estado contra a liminar proferida na 
Ação Ordinária proposta pela ADPERJ, 
na qual se postula o pagamento dos ina-
tivos no mesmo dia dos ativos, conforme 
dispõe a Lei Complementar 169/2016.

No mérito do Agravo, o Estado cha-
mou de “calamitosa” a situação inancei-
ra atual, apontando o risco de grave lesão 
à economia e à ordem pública.

“Na prática, a ADPERJ vem ao longo 
dos meses realizando exitosas gestões 

junto à Che ia Institucional e a Órgãos do 
Executivo para o cumprimento voluntá-
rio da liminar. Com a negativa unânime 
ao Agravo, seguimos avançando no sen-
tido do reconhecimento da Justiça acerca 
do direito dos aposentados” - a irmou 
a Vice-Presidente da ADPERJ, Andréa 
Sena, que participou do julgamento.

Pensionistas
Em relação à ação da ADPERJ para o 

pagamento dos pensionistas, no dia 27 
de julho, foi negado provimento aos Em-
bargos de Declaração opostos em face da 

Em AGE ocorrida em maio, o Defen-
sor Público Carlos Alberto Amaral 
Dourado foi eleito 2º Tesoureiro 
para o biênio 2016/2017. O cargo 
estava vago em razão de vacância. 

Na oportunidade, também foi esco-
lhido o Conselho Consultivo, agora 
composto pelos associados: Marco 
Apolo da Silva Ramidan, Maria Apa-
recida Castanon Moreira da Silva e 
Mariza Celente Pires Cassus e Ro-
naldo Orlowski, que na ocasião foi 
eleito presidente do Conselho.  

ADPERJ preenche cargos para biênio 2016/2017

Câmara Cível nega Agravo do Estado na 
ação sobre pagamento dos inativos

No dia 13 de julho: Vice-Presidente da ADPERJ, Andréa Sena, advogados da Associação e 
Defensores Públicos participaram do julgamento.

Na oportunidade também foram aprovadas as contas da Associação do ano de 2015.

Atuação 
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decisão do Juízo da 1ª Vara de Fazenda 
Pública que declinou a competência para 
apreciar a demanda proposta em favor 
dos pensionistas para o Juízo da 10ª Vara 
de Fazenda Pública.

Isso signi ica que a Ação irá prosse-
guir perante o Juízo da 10ª Vara, onde 
tramita a Ação Civil Pública proposta 
pela DPGE que abrange todos os inativos 
e pensionistas do Estado.

Por conta do recesso olímpico do Judi-
ciário, a decisão ainda não foi publicada. 
Na primeira oportunidade, a ADPERJ irá 
despachar com o Juiz. Manteremos todos 
informados.

Histórico
Em abril, a ação ajuizada pela ADPERJ 

exigindo o pagamento dos pensionistas 
no último dia do mês, foi distribuída 
para a 1ª Vara de Fazenda Pública. No 
entanto, o Juízo determinou a remessa 
do processo para a 10ª Vara, onde tra-
mita a Ação Civil Pública proposta pela 
DPGE que abrangia todos os inativos e 

pensionistas do Estado. 
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Expediente

O segundo semestre que se anuncia 
será permeado por diversos embates e 
desa ios no campo legislativo em razão 
da crise inanceira que já se a irma por 
longo prazo e sem perspectiva paliativa 
e quiçá de cura.

A atuação da ADPERJ, mais do que 
nunca, deverá ser estratégica, incansável, 
vigilante e pautada no bom senso diante 
do quadro econômico que assola o país e, 
em especial, o Estado do Rio. 

O peso lançado sobre os ombros do 
funcionalismo público, como se fosse o 
coautor da pecha que gerou o caos inan-
ceiro no Estado é notório. O olhar que se 
lança sobre o segmento, como categoria 
social alvo e mártir para que o gestor 
tente minimizar as consequências da sua 
má administração e da falta de previsão 
acerca dos riscos dos seus empreendi-
mentos, apresenta-se como um gigante 
desa io.

Desa io não só do ponto de vista de 
clássicos avanços institucionais, de an-
tigos pleitos e das pautas de isonomia 
a carreiras congêneres, mas além (ou 
aquém), para manutenção de conquis-
tas históricas, para que não haja re-
trocesso e enfraquecimento de nossas 
prerrogativas.

Ao lado da luta associativa pelo cum-
primento do calendário de pagamento de 
membros da ativa, inativos e pensionistas, 
seja administrativamente seja na via judi-
cial e da falta de perspectiva concreta no 
momento pós Jogos Olímpicos, a marato-

na segue na esfera legislativa.  Já com o im 
do recesso da ALERJ pós-aprovação da 
LDO, seguiremos nas proposições do or-
çamento. Orçamento este “sofrido”, basea-
do em receita líquida que minguará diante 
dos gastos necessários ao funcionamento 
minimamente razoável do Estado. 

Por outro lado, basta um simples lan-
çar de olhos sobre as letras da LDO para 
percebermos a concretização do árduo 
trabalho de reconhecimento da DP como 
instituição autônoma, uma vez destacada 
ao lado dos demais Poderes e instituições 
do naipe. Mas é claro que ao lado do des-
taque positivo, seguem-se ônus, já que no 
texto, há diretriz de diminuição de despe-
sas das instituições destacadas. E o cená-
rio não poderia ser outro.

Assim, partindo dessa premissa, se-
guiremos no duro trabalho político no 

orçamento e lutaremos diariamente para 
que não haja qualquer tipo de retrocesso 
em relação ao orçamento anterior – mui-
to pelo contrário - e para que a nossa 
autonomia e importância institucional, 
e consequente isonomia com carreiras 
congêneres, sejam observadas de forma 
incondicional.

Além do orçamento, executaremos 
extensa pauta estratégica junto à ALERJ, 
em trabalho corpo a corpo em especial 
junto às lideranças partidárias, em olhar 
atento a toda matéria legislativa de inte-
resse da categoria. 

Na seara federal, merece olhar es-
pecial todo o trabalho desenvolvido ao 
longo de meses pela ADPERJ e ANADEP 
até a aprovação do PLP257 que, se fosse 
aprovado em seu texto original, inviabi-
lizaria o funcionamento das DPs ao ixar 
pí io patamar de limite na LRF. E se ainda 
abrangesse as despesas com aposenta-
dos e terceirizados na rubrica de pes-
soal fulminaria a própria existência da 
Instituição, na contramão do que prevê 
a Constituição da República através da 
Emenda Constitucional 80. 

É com con iança e muito a inco que 
seguiremos para o esperado êxito no 
próximo semestre, contando sempre 
com a participação dos nossos Associa-
dos e com o ideal de união da categoria, 
para que juntos sejamos mais fortes.

Fraternalmente,

Andréa Sena, 
Vice Presidente da ADPERJ

Atuando 
estrategicamente

Editorial

“A atuação da ADPERJ, 
mais do que nunca, 

deverá ser estratégica, 
incansável, vigilante 

e pautada no bom 
senso diante do quadro 
econômico que assola 
o país e, em especial, o 

Estado do Rio”
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Muitos debates dentro 
de um único tema

Coordenadora do Nucora e Nudiversis 
recebe medalha Pedro Ernesto na ADPERJ

“Esta é uma homenagem também à Defensoria Pública” – disse o 
vereador Leonel Brizola Neto ao entregar a comenda.

Sem conter as lágrimas, a Defensora se disse honrada com as palavras 
dos integrantes da mesa

Opressão racial e de gênero, encarceramento de 
mulheres, genocídio da juventude negra, sexualida-
de, litígio estratégico, entre outros assuntos formam o 
conjunto temático do curso Ação Estratégica para uma 
Perspectiva Interseccional da Defensoria Pública com 
Foco em Gênero e Raça, que acontece nos dias 23 e 24 
de setembro, na Faculdade de Direito da PUC-Rio. 

Com aulas e rodas de conversa, o curso é uma reali-
zação da Comissão dos Direitos da Mulher da ANADEP, 
em parceria com o Fórum Justiça, PUC-Rio e apoio da 
ADPERJ. Os interessados devem se inscrever, até o dia 
20/10, pelo e-mail: generoeraçadp@gmail.com. 

“Fui despertada de minha negritude e de minha mulhe-
ridade” - falou Lívia Casseres, Defensora Pública à frente do 
Nucora e Nudiversis, na solenidade que a presenteou com a 
Medalha Pedro Ernesto, mais alta comenda da Câmara Mu-
nicipal. A homenagem, que aconteceu na sede associativa 
no dia 29 de julho, foi uma iniciativa do vereador Leonel 
Brizola Neto.

Na ocasião, colegas e amigos teceram emocionantes rela-
tos sobre a atuação de Lívia. “Sua paixão no seu atuar é ins-
piradora. O amor que dedica às causas faz toda a diferença” 
– a irmou a Presidente da ADPERJ, Juliana Bastos Lintz em 
seu discurso. 

Já o 2º Subdefensor-Geral da DPGE, Rodrigo Pacheco, elo-
giou o programa Damas, idealizado pela Defensora, que le-
vou funcionários transexuais para trabalhar na Defensoria. 
E inalizou : “Quando você fala, a gente ouve e você planta 
uma sementinha”. 

Homenagem



Curtas

Defensores debatem caminhos para a consolidação dos Direitos Humanos na América Latina.
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AIDEF 2016 acontece em Assunção
Juventude pobre, pessoas com deficiência, comunidades 
tradicionais e grupos LGBTI são foco de debates

Entre os dias 4 e 5 de agosto, a capital pa-
raguaia foi palco do VII Congresso Inter-
nacional da AIDEF, que este ano trabalhou 
o tema “Defensoria Pública: Proteção e 
aplicação dos instrumentos de direitos 
humanos”. Foram discussões, palestras, 
painéis, exposições e conferências com 
pro issionais renomados de diversas áre-
as de atuação.

Na ocasião, a ANADEP assumiu a subco-
ordenação do Comitê Executivo da Asso-
ciação Interamericana. À frente da Presi-
dência icou Andrés Mahnke Malschafsky 
– Defensor Público-Geral do Chile. 

Sorteio de passagens
Os colegas Gabriela Menezes Gulla e Marlon Barcellos, foram os sorteados pela ADPERJ 
para representarem o Brasil e Estado do Rio no Congresso, junto com a Presidente e 
Diretora de Eventos da ADPERJ, Juliana Bastos Lintz e Renata Tavares.  

ADPERJ prorroga prazo 
de inscrição de trabalhos 

Os interessados em participar do V Prêmio 
Jurídico Defensor Público Silvio Roberto Mello 
Moraes têm mais um mês para entregar seu 
material. Nesta edição, os artigos científicos 
deverão versar sobre o tema: “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”.

Também fará parte da nota do inscrito a 
apresentação oral de sua tese. Esta deve acontecer 
na sede associativa, na manhã do dia 09/12. No 
dia seguinte, 10/12, os ganhadores dos 1º, 2º e 
3º lugar serão anunciados na festa de im de ano 
da ADPERJ, que este ano acontecerá no Museu de 
Arte Moderna (MAM).

Veja o edital no site da ADPERJ e participe:
www.adperj.com.br

Até o dia 30 de setembro
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De olho no Legislativo: proteger conquistas e 
evitar retrocessos é o foco da ADPERJ nesse 
segundo semestre
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O espaço certo para suas ideias. 

Iniciativa da ADPERJ oferece sua sede para que associados desen-

volvam seus projetos pessoais e pro issionais. Em apenas três me-

ses, a Associação recebeu, divulgou e auxiliou diversos eventos. Aos 

interessados no nosso apoio, é só entrar em contato conosco. Seu 

talento será muito bem vindo! 

Maio Verde Gênero em pauta AIDEF 2016

Exposições, encontros 
e lançamentos de livros
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Entrega da Medalha Tiradentes 
à Coordenadora da CDEDICA 
e monumentos iluminados 
homenageiam mês da DP.

Coordenadora do Núcleo 
Contra a Desigualdade Racial 
é homenageada pela Câmara 
Municipal na sede associativa.

ADPERJ sorteia passagens 
e marca presença no VII 
Congresso Internacional, 
no Paraguai.

Mobilização em torno do Projeto de Lei Complementar 257/16, modificou texto original que paralisaria a Defensoria Pública no país.




