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PL do Extrateto Em Teresópolis ADPERJ 100%

•   PÁGINA 3  • •   PÁGINA 8  • •   PÁGINA 12  •

Verbas de gratificação por 
acumulação, substituição,  
plantão, além da indenização 
integral de férias e licenças 
indeferidas, são foco do  
trabalho associativo no  
Congresso Nacional.

XXIX Encontro Estadual dos 
Defensores Públicos reuniu 
colegas, amigos e familiares  
em um fim de semana único de 
lazer e descanso no Le Canton,  
um dos hotéis mais aconchegantes 
do estado.

Parte da estratégia de 
fortalecimento do trabalho 
associativo, campanha de  
adesão foca na importância  
da categoria se manter unida  
em tempos de culpabilização  
do funcionalismo.

•   PÁGINA 5  •

Em tempos de intervenção militar, ADPERJ traz debate sobre direito internacional e reúne representantes do sistema de Justiça.

•   PÁGINA 6  •

No mês dos Defensores, a ADPERJ promoveu uma 
agenda de eventos em torno da Campanha Nacional 
que abrange os grupos mais vulneráveis da sociedade, 
como pessoas que moram em áreas sem acesso a 
serviços públicos, população em situação de rua ou 
privadas de liberdade, grupos LGBTT, entre outros. 

Programação especial do Maio Verde deu destaque à Campanha da ANADEP
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Expediente

Unidos para  
o que der e vier

E assim, num piscar de olhos, já estamos 
no segundo semestre de 2018. Foram 
seis meses convivendo com a crise no 
Estado, a instabilidade política e uma in-
tervenção federal. São cinco meses sem 
Marielle Franco.

No Legislativo, tudo parece suspenso por 
conta da Copa do Mundo que passou e do 
período eleitoral que se avizinha, mas, é 
sempre bom lembrar, que o ano apenas 
represa pautas de retrocessos de direitos 
do funcionalismo público, que certamen-
te voltarão à discussão em 2019. 

Ainda não sabemos como serão tratados 
temas como a Reforma da Previdência, o 
chamado PL do Extrateto, entre outros 
assuntos. Paira sobre o Brasil e o Estado 
do Rio um grande ponto de interroga-
ção. Quem serão nossos representantes 
nos próximos quatro anos? Que rumo 
tomará o País?

Enquanto o cenário político segue en-
coberto com espessa neblina, a ADPERJ 
se junta à chamada “Pauta do Bem” no 
Congresso Nacional, encabeçada pela 
ANADEP, que participa de debates so-

bre temas caros à atuação das Defenso-
rias Públicas, como a defesa dos direitos 
da criança e do adolescente; combate à 
tortura; revista vexatória; audiência de 
custódia; a alteração do CPP e da LEP, 
dentre outros temas de proteção aos Di-
reitos Humanos. 

Essa atuação em prol dos grupos vulne-
ráveis nos une como categoria. Em tem-
pos de retrocessos de direitos, nossa 
responsabilidade dobra de tamanho e 
de importância. 

Queremos robustecer o trabalho dessa 
Entidade Classista aqui e em Brasília. 
Para isso, uma de nossas estratégias é 

trazer mais colegas para o seio associa-
tivo. Foi pensando nisso que, em julho, 
lançamos a campanha de adesão ADPERJ 
100% - Unidos para o Fortalecimento da 
Defensoria Pública. Com muito carinho 
produzimos um vídeo animado e um ma-
terial didático que explica o importante 
papel da Associação. Tudo está no site e 
queremos que seja visto, lido e comparti-
lhado pelos colegas já associados. 

O que queremos é unir as Defensoras e 
Defensores Públicos sob o guarda-chuva 
de nossa luta pelas prerrogativas da ca-
tegoria, pela liberdade de expressão, por 
paridade de armas dentro do Sistema de 
Justiça, contra retrocessos de qualquer 
ordem e pelos nossos assistidos. 

A ADPERJ precisa ser encarada como ela 
realmente é: uma Entidade acima de go-
vernos, de grupos políticos, de crises. Ela 
é o laço que nos une.

Sigamos juntos e fortes nessa segunda 
etapa do ano.  

Fraternalmente,
Juliana Bastos Lintz.

“A ADPERJ precisa 
ser encarada como 

ela realmente é: uma 
Entidade acima de 

governos, de grupos 
políticos, de crises. Ela 
é o laço que nos une.”
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Em Brasília

Foto: Will Shutter/Câmara dos Deputados

Com novo texto, PL do Extrateto tem 
votação adiada em Comissão Especial 

Ao longo do primeiro semestre de 2018, um dos maiores focos do trabalho 
associativo em Brasília foi o de sensibilizar parlamentares sobre alguns 
pontos do chamado “PL do Extrateto”, que impõe limite aos salários acima 

do teto constitucional nos Três Poderes. Em junho, o texto final do PL 6726/2016 
foi finalmente apresentado na Comissão Especial que trata do projeto na Câmara 
dos Deputados. 

A falta de acordo entre os parlamentares resultou em um pedido coletivo de vista 
que interrompeu a votação do substitutivo. Com Copa do Mundo, o recesso do Legis-
lativo e o período eleitoral que se avizinha, a suspensão é por tempo indeterminado.

ANADEP agora é Associação 
Nacional das Defensoras e 
Defensores Públicos
O dia 6 de junho de 2018 ficará marcado na história da ANADEP. Durante AGE, 
a Diretoria e os Conselhos deliberaram sobre a mudança do estatuto para con-
templar a questão da igualdade de gênero no nome da Entidade, que a partir 
deste ano será Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos. 
O pleito, que foi defendido pela Comissão Especial dos Direitos da Mulher da 
ANADEP e pela Coletiva Mulheres Defensoras Públicas do Brasil, foi aprovado 
por unanimidade pela assembleia. 

A mudança de nome foi anunciada na inauguração da nova sede da ANADEP, em Brasília.

O substitutivo
O novo texto apresenta uma lista 
com 24 tipos de verbas que estão 
fora do teto (R$ 33,7 mil), como o 
13º, adicional de férias; auxílio-fu-
neral; indenização de despesas re-
lacionadas aos mandatos eletivos; 
aviso prévio e auxílio-alimenta-
ção. As verbas de gratificação por 
acumulação, substituição, plantão, 
além da indenização integral de 
férias e licenças indeferidas, que 
são foco do trabalho associativo 
no Congresso Nacional, não estão 
explicitadas no novo texto. 

“O que queremos é que o substi-
tutivo contemple de maneira ex-
plícita a exclusão dessas verbas” 
- explica a Presidente da ADPERJ, 
Juliana Bastos Lintz. Ela afirma, 
ainda, que, em Brasília, não há 
tempo ocioso. “Vamos utilizar 
esse período para seguir com 
nosso trabalho de formiguinha, 
sensibilizando os parlamentares 
quanto à realidade das Defenso-
rias Públicas de todo o País, que 
precisam atender a população 
com o número de Defensores 
muito aquém da demanda. Vamos 
mostrar aos deputados que tais 
verbas são justas” – finaliza.

O relator do PL, o deputado Rubens Bueno, 
fez a leitura de seu relatório em sessão da 
Comissão do Extrateto. 

Grupo de Defensores percorre gabinetes de deputados entregando nota técnica com pontos 
defendidos pela categoria.
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Atuação associativa

Colaboradores do Interior: ADPERJ 
lança projeto que busca integração com 
associados que atuam fora da capital

P ensando nos associados que atu-
am fora da capital, a ADPERJ lan-
çou, em julho, o projeto Colabora-

dores do Interior. O objetivo é incentivar 
os colegas a contribuir com sugestões, 
críticas ou trazendo demandas especí-
ficas de suas regiões. Os assuntos serão 
compilados pelo Diretor de Assuntos do 
Interior da ADPERJ, Ricardo de Mattos 
Pereira Filho, e levados aos membros do 
Conselho Diretor.

“Um dos grandes desafios da Associa-
ção é levar sua atuação ao interior, ten-
do em vista o tamanho do estado e as 
diferentes demandas. Com esse projeto 
queremos entender as realidades locais, 
discuti-las e promover melhorias no dia 
a dia dos colegas” – explica o Diretor.

Basta enviar seu nome para o e-mail adperj@adperj.com.br. E pronto! En-
traremos em contato para saber sobre suas ideias e traçar nossa estratégia 
de trabalho. Participe desse esforço associativo de interiorizar e aprimorar 
nossa atuação!

Quer ser um colaborador? 

Nova Diretoria da ADPERJ reúne Defensores 
aposentados, de classe especial, da ativa e substitutos
“Os diferentes pontos de vista,  
as diferentes formas de atuar  
nas mais diversas áreas, certamen-
te tornarão a ADPERJ ainda mais  
forte, independente e, acima de  
tudo, participativa” – falou Juliana 
Lintz na cerimônia de posse dos 
novos Conselhos Diretor, Consul-
tivo e Fiscal (biênio 2018-2019)  
da ADPERJ.

Em sua fala, Juliana Lintz também agra-
deceu o trabalho de sua Diretoria nos 
últimos dois anos, a parceria com a Ad-
ministração Superior, com as demais 
carreiras do Sistema de Justiça e o tra-
balho conjunto com a Associação Nacio-
nal em Brasília. Ela lembrou que serão 
muitos os desafios daqui para frente, 
especialmente no Legislativo, com sua 
dura pauta contra o funcionalismo.

“Foi nesse momento de muita luta 
contra retrocessos que decidi concor-
rer à reeleição. Entendi que um novo 
presidente precisaria de um tempo 
para se ambientar em um cenário tão 
turbulento e meu sentir foi de que es-
taria abandonando o barco no meio 
da jornada. Nossa nova Diretoria tra-
balhará por todas e todos. Sigamos 
em frente” - falou.

Em janeiro: cerimônia foi marcada pela lembrança dos desafios enfrentados nos últimos dois 
anos de crise econômica e política.

 “Toda a luta da ADPERJ na Câmara dos 
Deputados nesses anos difíceis deve ser 
reconhecida e celebrada hoje aqui” – afirmou 
o Deputado Federal Alessandro Molon.
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Em prol da liberdade

ADPERJ recebe Relator da ONU em  
debate sobre liberdade de manifestação  
e limites do uso da força por agentes  
de segurança pública

Em junho, os protestos de 2013 
completaram cinco anos. Nesse 
período, os três Poderes inten-

sificaram sua articulação e sofistica-
ram os mecanismos de restrição ao 
direito de protesto. Marcando a data, a  
ADPERJ sediou debates sobre cidada-
nia e livre expressão, que contou com 
a palestra do Relator da ONU sobre Li-
berdade de Associação e Reunião Pací-
fica, Clément Voule. 

A participação do Relator fez parte de 
uma série de reuniões e seminários 
sobre a temática da livre manifesta-
ção, promovida pelo Fórum Justiça e as 
ONGs Article 19 e Conectas, e acolhida 
pela ADPERJ. Na sede associativa, parti-
ciparam Defensores Públicos de diver-
sos estados e da União, organizações 
civis e representantes das Comissões de 
Direitos Humanos do Condege, da OAB e 
do Ministério Público Federal. 

O debate apontou o crescimento da crimi-
nalização dos manifestantes, utilização da 
violência e de processos criminais como 

Representantes de Direitos Humanos de diversos órgãos e entidades participaram de série de 
reuniões na sede associativa.

forma de intimidação e de desmobiliza-
ção. A discussão também passou por pro-
blemas como a truculência policial e sua 
reiterada falta de transparência dos pro-
tocolos de atuação.

“Cabe ao Estado retirar os elementos 
que causam problemas dentro de um 
protesto e não rotular, de antemão, como 
uma manifestação não pacífica” – expli-
cou Clémente Voule em sua palestra. De 
acordo com o Relator, as manifestações 
são necessárias para a democracia, uma 
vez que reúnem anseios e reflexões so-
ciais importantes. Na ocasião, ele tam-

bém apresentou um documento da  
ONU com os padrões internacionais de 
Direitos Humanos que devem ser cum-
pridos durante manifestações. O link 
para o arquivo (em inglês) está disponi-
bilizado no site da Associação, na maté-
ria sobre o evento.

“Foi uma honra receber Clément Voule 
na ADPERJ. Em tempos de intervenção 
militar, marcamos nossa posição de re-
sistência à barbárie e qualificamos o 
debate acerca da legitimidade das mani-
festações sociais” – falou a Presidente da 
Associação, Juliana Bastos Lintz. 

Desde março deste ano, Clément 
Voule, que é natural do Togo, é o 
Relator Especial das Nações Uni-
das para os Direitos à Liberdade 
de Assembleia Pacífica e de Asso-
ciação da ONU. Ele também é Pes-
quisador Associado na Academia 
de Genebra e Assessor Sênior no 
Serviço Internacional para os Di-
reitos Humanos (ISHR).

Grupos de trabalhos apresentaram 
estratégias de atuação conjunta
No segundo dia de atividades, os par-
ticipantes se dividiram em grupos 
e apresentaram propostas de ações 
concretas e articuladas para a prote-
ção do direito à livre manifestação.

ONU
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Maio Verde

Campanha Nacional dos Defensores Públicos 
sobre Direito à Documentação Pessoal tem 
destaque na programação de maio

No mês da Defensoria Pública, a 
ADPERJ promoveu uma agenda 
de eventos que uniu a categoria 

em torno do tema da Campanha Nacio-
nal deste ano “Defensoras e Defensores 

Na semana do Dia Internacional 
Contra a LGBTfobia (17 de maio), a 
DP em Duque de Caxias promoveu 
mutirão para mudança de nome e 
sexo jurídico no registro de nasci-
mento de pessoas trans. O evento, 
o primeiro do tipo a ser realizado 
após a decisão do STF que determi-
nou que todas as pessoas transgêne-
ras podem retificar suas certidões 
de nascimento diretamente nos car-
tórios, teve o apoio associativo. 

Públicos pelo direito à documentação 
pessoal: onde existem pessoas, nós en-
xergamos cidadãos”. 
A Campanha abrange os grupos mais 
vulneráveis da sociedade, público alvo 

da Instituição, como pessoas que mo-
ram em áreas sem acesso a serviços pú-
blicos, população em situação de rua ou 
privadas de liberdade, grupos LGBTT, 
entre outros.  

Lançamento no Rio
Parlamentares, Defensores Públicos, 
representantes do Sistema de Justi-
ça e sociedade civil participaram do  
lançamento da Campanha Nacio-
nal no Rio de Janeiro. O evento, que 
lotou o auditório do prédio anexo 
da ALERJ, foi promovido pela Fren-
te Parlamentar de Apoio e Forta-
lecimento da Defensoria Pública, 
ADPERJ, ANADEP e DPRJ.

ADPERJ apoia mega ação social na Central do Brasil
Realizada em parceria com nove insti-
tuições, a ação social ofereceu diversos 
serviços, como a emissão da segunda via 
de identidade e da carteira de trabalho, 
ofícios para gratuidade em casamento, 
exames de paternidade/maternidade 
consensuais e vacinação contra a gripe e 
febre amarela.

DPRJ comemorou o Dia Nacional da 
Defensoria Pública com atendimento de 
centenas de pessoas. 

Um panorama sobre o trabalho da DPRJ quanto à documentação pessoal foi apresentado.
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Maio Verde

Feijoada com samba marca a comemoração 
dos aniversários do primeiro semestre e o 
Dia do Defensor Público

No dia 19 de maio, o Lapa 40°, 
um dos locais mais boêmios da 
cidade do Rio, foi palco da come-

moração dos aniversários do primeiro 
semestre e do Dia Nacional da Defenso-
ria Pública. A festa teve muita música, 
sorteio de presentes e passagens aéreas. 
As fotos estão no Flickr da ADPERJ, no 
nosso site, e no facebook da Associação.

Iluminação de monumentos  
também marcam data especial
Já parte do calendário festivo de maio, a ADPERJ iluminou, pela primeira vez,  
o MAM, em Niterói, além do Cristo Redentor, Arcos da Lapa e ALERJ.
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Maio Verde

No Hotel Le Canton: XXIX Encontro Estadual 
dos Defensores Públicos teve programação 
especial para toda a família

Colega de Petrópolis, Cléber Alves,  
dirigiu o evento.

Entre os dias 25 e 27 de maio, 
aconteceu, em Teresópolis, o tra-
dicional encontro entre colegas 

em um dos hotéis mais aconchegantes 
do estado. O fim de semana no Le Canton 
ofereceu aos associados um momento 
de lazer único entre amigos e de diver-
são para as crianças de todas as idades. 
A ADPERJ também promoveu um cam-
peonato de boliche com direito a troféu 
para os campeões.

Momento de reflexão e preces  
pela Defensoria Pública

Com o tema Resiliência e Esperança, o 
encontro Inter-Religioso deste ano teve 
a participação de colegas das mais va-
riadas crenças e religiões encaminhan-
do suas orações de agradecimentos 
pelas conquistas e perseverança diante 
das dificuldades.

Encontro Inter-Religioso Missa no Cristo Redentor
Aos pés do Cristo Redentor aconteceu 
a tradicional Missa de Ação de Graças, 
evento que já faz parte do calendário es-
pecial de maio. A celebração, que marca 
o apoio da arquidiocese do Rio ao traba-
lho realizado pela Instituição, foi reali-
zada pelo padre Renato Andrade e teve 
a participação do reitor do Santuário do 
Cristo Redentor do Corcovado, o padre 
Omar Raposo, do colega Diácono Marce-
lo Leão e do Defensor Cléber Alves.

A missa também teve a apresentação do 
grupo “Teatro Gregoriano Estrada Real”.



9Jornal  do Defensor

Na ADPERJ

1º Diagnóstico de Gênero da DPRJ  
traz realidade de Defensoras e servidoras  
no Dia Internacional da Mulher 

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, foi lançado na ADPERJ o  
1º Diagnóstico de Gênero da Instituição. A pesquisa compilou as respostas de 
405 participantes, sendo 186 Defensoras Públicas e 219 servidoras da Defen-

soria Pública fluminense. Hoje, dos 794 Defensores ativos, 532 são mulheres, o que 
representa 67% do total. No caso dos funcionários, dos 1.440, 857 são mulheres, 
correspondendo a 59% do quadro. 

Números  
De acordo com 59% das Defensoras 
participantes da pesquisa suas opi-
niões ou ponto de vista já foram mi-
nimizados em reuniões de trabalho. 
E ainda: Quase metade delas (48%) 
afirmou ter sido vítima de comentá-
rios inapropriados e ofensivos du-
rante o expediente. No caso das ser-
vidoras essa percentagem é de 42%.

No âmbito familiar, as participantes 
afirmaram dividir as tarefas domés-
ticas com outros membros da famí-
lia, mas a maior parte da responsa-
bilidade com tais afazeres, 75% do 
trabalho, ainda pesa sobre elas.

Outro ponto importante do Diagnóstico 
tratou da maternidade. De acordo com 
os dados, 77% das Defensoras têm filhos 
contra 44% das servidoras. “O cuidado 
das crianças foi um tópico trazido pe-
las participantes, que de forma geral se 
sentem sobrecarregadas, especialmente 
na volta da licença maternidade. O Diag-
nóstico aponta que 52% das Defensoras, 
e 62% das servidoras sentiram dificul-
dades para retornar ao trabalho após a 
licença. Muitas também apontaram como 
problema a falta de espaço para aleita-
mento dos filhos e acondicionamento de 
leite no local do trabalho” – contou a pes-
quisadora da DPRJ Carolina Haber.

“O Diagnóstico é uma ferramenta im-
portante de autoconhecimento insti-
tucional e, por isso, tem um potencial 
enorme de transformação, através da 
formulação de políticas institucionais 
específicas para a realidade feminina. 
Essa iniciativa é fundamental, espe-
cialmente para a Defensoria Pública, 
a mais feminina das instituições que 
compõem o sistema de Justiça flu-
minense” – explica a Presidente da 
ADPERJ, Juliana Bastos Lintz.

ADPERJ lança projeto de  
Cine Debate em homenagem  
à Defensora Thais Moya 
Em março, a ADPERJ promoveu seu 
primeiro Cine Debate em tributo à De-
fensora Pública, falecida há um ano, que 
se notabilizou por sua atuação frente à 
presidência da CAMARJ, no Conselho 
Superior da DPRJ e em gestões passadas 
da ADPERJ. 

O primeiro Cine Debate Thais Moya trouxe 
o curta-documentário “Plantão Judiciário”, 
do jornalista Daniel Brunet, que mostra o 
drama de pessoas que precisaram recor-
rer à Justiça porque os sistemas público e 
privado de saúde falharam com elas.

Mediado por Brunet, o debate aconteceu 
entre o público e o então Secretário de 
Saúde do Estado do RJ, Luiz Antonio de 
Souza Jr.; o Diretor de Desenvolvimento 
Setorial da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS), Rodrigo Rodrigues de 
Aguiar; a então Coordenadora de Saúde e 
Tutela Coletiva da DPRJ, Thaisa Guerreiro, 
e o Defensor Público Ricardo de Mattos.

O documentário Auto de Resistência, 
de Natasha Neri e Lula Carvalho, será o 
próximo filme a ser exibido e debatido 
na ADPERJ.

A pesquisadora da DPRJ, Carolina Haber, 
apresentou os resultados da pesquisa inédita 
na Instituição. 

O então Secretário de Saúde do Estado do RJ, 
Luiz Antonio de Souza Jr. falou sobre o inchaço 
do SUS com a crise no Estado.
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Aconteceu na sede associativa

Pílulas ADPERJ

A ADPERJ sediou o lançamento do li-
vro “Direitos das Pessoas com Autismo: 
comentários interdisciplinares à Lei 
12.764/2012”. A publicação coletiva 
aborda diversos pontos da lei que insti-
tuiu a Política Nacional de Proteção dos 
Direitos das Pessoas com Transtorno do 
Espectro do Autismo. 

Uma palestra aconteceu em seguida 
com a participação das colegas Patrícia 
Magno e Gislane Kepe Ferreira, além da 
Defensora Pública de São Paulo, Renata 
Tibyriçá, e Ulisses Batista, pai de jovem 
autista e ativista da causa.

Em junho

O Desembargador do TJ SP Marcelo Se-
mer, o Juiz de Direito do TJ RJ Rubens 
Casara e a Defensora Pública da União 
Carolina Castelliano participaram do 
seminário “Os Argumentos Ocultos nos 
Discursos Jurídicos: Experiências e Te-
orias”. A Defensora Pública Ana Lúcia 
Tavares mediou a discussão.

Lançamento de livro Seminário

No mês dos Defensores, a Revista de Direito da Defensoria Pública n°27 foi lançada, 
com duas rodadas de apresentação de alguns dos autores dos 22 artigos publicados. A 
Revista compila os temas jurídicos mais atuais e resumem a forma de pensar e atuar da 
Instituição. A edição nº 28 está prevista para ser lançada até o final do ano.

Em maio
Lançamento de Revista Jurídica

A ADPERJ recebeu a professora Vilma Piedade, autora do livro 
“Dororidade”, na roda de leitura que trouxe reflexões impor-
tantes sobre gênero, raça e as muitas formas de ativismo.

Em abril
Roda de debate

O livro “Indulto e Sistema Penal”, da De-
fensora Pública Ana Lúcia Tavares foi 
lançado na ADPERJ. A palestra “Precisa-
mos Falar Sobre Indulto”, com os profes-
sores Carlos Eduardo Japiassú e Patricia 
Carlos Magno, aconteceu em seguida.

Em março
Lançamento de livro
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VIII Congresso da AIDEF
O próximo Congresso da Associação Interamericana de Defensorias Públicas acontecerá nos dias 
5 e 6 de setembro, em Santiago, no Chile. A AIDEF e a Defensoria Pública do Chile são os respon-
sáveis pela promoção do evento, que contará com uma pauta diversificada de discussões com 
profissionais renomados de diversas áreas de atuação. Mais informações no site da ANADEP.

Perícia médica na sede da DPRJ
Em resposta ao pleito da ADPERJ, desde abril, a própria Defensoria Pública realiza os 
exames de perícia para concessão de isenção sobre o Imposto de Renda no caso de mo-
léstia grave. A mudança – da Superintendência de Perícia Médica e Saúde Ocupacional 
do Estado para a DPRJ – aconteceu após a Associação levar à Chefia Institucional o plei-
to de associados que sofriam com a excessiva demora em agendar e realizar os exames.

Prevenção contra doenças
Por sugestão da ADPERJ, a CAMARJ pro-
moveu dois dias de vacinação na sede 
associativa. O primeiro, no início do in-
verno, vacinou Defensores Públicos e de-
pendentes contra a gripe. A vacina, que 
protege por um ano, é importante para 
quem trabalha diretamente com o públi-
co, como é o caso dos colegas. O segundo 
“Dia D”  combateu o sarampo, doença 
que voltou a crescer no País. No dia 20 
de julho, associados e seus filhos se vaci-
naram com a dose tríplice viral, que tam-
bém protege contra os vírus da caxumba 
e rubéola. A parceria com a CAMARJ, com 
eventos visando a promoção da saúde, 
seguirá nesse segundo semestre.

Nova campanha humanitária
Nesse primeiro semestre, a ADPERJ iniciou parceria solidária com a Cáritas RJ, res-
ponsável pelo acolhimento, proteção e apoio aos refugiados no estado. Com a ajuda 
dos colegas, a Associação doou à entidade alimentos, produtos de limpeza e higiene 
pessoal, além de dinheiro para a manu-
tenção de um abrigo. Na páscoa, também 
foram doados chocolates às crianças.

Hoje, no Rio de Janeiro, vivem cerca de  
4 mil refugiados, pessoas que tiveram que 
sair de seus países por conta de guerra, 
perseguição ou violação de direitos hu-
manos. Só no ano passado, a Cáritas pres-
tou quase 2 mil atendimentos, a maioria 
deles de pessoas vindas da República  
Democrática do Congo e da Venezuela.
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Por uma Associação mais forte!

Em momento estratégico, Associação lança 
Campanha de adesão ADPERJ 100%

O andamento de projetos polê-
micos como a Reforma da Pre-
vidência e do Extrateto estão, 

não por acaso, paradas no Congresso 
Nacional. “Como todos sabem, o período 
eleitoral apenas suspende, temporaria-
mente, a pauta de retrocessos que cul-
pabilizam o funcionalismo. Exatamente 
por isso, precisamos utilizar esse tempo 
‘ocioso’ do Legislativo para nos fortale-
cer” - afirma a Presidente da ADPERJ, 
Juliana Bastos Lintz.

Uma das estratégias traçadas para  
este fim é trazer mais Defensoras e De-

No site da ADPERJ estão a carta da Presidente e o vídeo da Campanha. Dê 
uma olhada e faça parte dessa mobilização. Os desafios são muitos e cada 
associado faz diferença em nossa atuação! Juntos somos mais fortes!

 “Nossa Campanha é de mobilização. Isso 
quer dizer que o engajamento de cada 
associado é essencial” – falou a Presidente ao 
lançar o projeto em evento da DPRJ.

fensores para o seio da entidade clas-
sista. Por isso, a Associação lançou a  
Campanha de adesão ADPERJ 100% - 
Unidos para o fortalecimento da Defen- 
soria Pública. “Mais que nunca precisa-
mos estar juntos e mobilizados para não 
perdermos direitos e avançarmos nas 
nossas conquistas. Afinal, uma Associa-
ção forte significa uma categoria valori-
zada” – completa a Presidente.

Associado 
em todos os 
momentos
Foram 15 anos de Defensoria Pública. Em 
junho, comemorou sua primeira década 
como desembargador do Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Rio de Janeiro. E nesses 
25 anos, Marco Aurélio Bezerra de Melo 
segue associado da ADPERJ. “Enquanto 
me deixarem ficar, eu fico!” – brincou o 
magistrado em seu gabinete durante en-
trevista concedida ao Jornal do Defensor.

De acordo com ele, parte da motivação 
em se manter membro da entidade clas-
sista é afetiva. “Os anos que passei na 
Defensoria foram de muito amor e pai-
xão pelo trabalho, além disso, fiz grandes 
amigos”. A outra justificativa é mais estra-
tégica: “acredito na ideologia da ADPERJ, 
no seu estatuto, em tudo que ela defende. 

vulneráveis em suas decisões. “Eu sei das 
dificuldades que a pessoa pobre tem de 
produzir prova, de ter acesso à perícia. 
Eu vim pra cá para tentar, de alguma for-
ma, sensibilizar o Judiciário” - finaliza.

Desembargador Marco Aurélio Bezerra de 
Mello segue membro da ADPERJ.

Confio que a advocacia popular tem que 
ter esse apoio” - afirma. 

Entre 1993 e 2008, tempo que esteve na 
Defensoria, Marco Aurélio passou pela  
falta de estrutura, de equipe técnica e  
salário muito abaixo das outras carreiras 
congêneres. Nesse período, não existia 
Defensoria Pública da União e a Institui-
ção não tinha legitimidade para entrar 
com ações coletivas. “Na minha época, 
Defensor era um advogado para dividir 
miséria. A gente ia para a audiência para 
falar que ‘a panela fica com ele, o bule fica 
com ela, o cachorro com ele’. Hoje, você vê 
Defensor entrando com ação para deter-
minar que a Supervia feche as portas do 
trem. É outro patamar” – conta.

Como desembargador, Marco Aurélio, 
que no início do ano lançou com o pro-
curador de Justiça J. M. Leoni Lopes de 
Oliveira a coleção “Direito Civil”, se utiliza 
dos anos de contato direto com os mais 


