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Pela Defensoria Pública: mais de
cem dias de mobilização na Bahia

Recessos na Assembleia Legislativa da Bahia cessam votações e Adep-BA interrompe ato intensificado desde abril

A Associação dos Defensores Públicos do
Estado da Bahia (Adep-BA) contabilizou mais
de 100 dias de mobilização intensificada,
com presenças constantes na galeria dos
ex-presidentes, plenário, gabinete dos
parlamentares e salas das comissões na
Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).Tudo
para seguir o que foi deliberado em Assembleia
Geral Extraordinária visando a aprovação
do PLC 129/2017, além de acompanhar
o andamento do PL 20.903/2014 e PL

ATIVIDADE

A classe foi convocada semanalmente para
participar da articulação e informada do andamento
dos trabalhos por meio de mensagens rotineiras.
Os defensores públicos mobilizados estiveram com o
presidente da Alba, deputado Ângelo Coronel (PSD),
que encaminhou os projetos para a Ordem do Dia, o
que fez com que a vigília ganhasse ritmo e adesões na
casa parlamentar.
A comitiva formada pela Adep-BA esteve ainda com
os deputados Zé Neto (PT), líder da Maioria, Leur
Lomanto Júnior (PMDB), Luciano Ribeiro (DEM), líder

Ato na Casa Civil para pedir agenda

21.053/2014 em trâmites na Casa.
Segundo o presidente da Adep-BA, João
Gavazza, a associação segue fielmente as
decisões das assembleias e é firme no trabalho
legislativo. “Precisamos nos atentar para o
momento político nacional em que servidores
públicos, guiados por suas associações, lutam
contra retrocessos, não se deixando fragilizar
pelo discurso tendencioso de políticos e
gestores que perseguem nada mais que a
imposição de modelos de administração para
da Minoria, Neusa Cadore (PT), Sildevan Nóbrega
(PSC), Bira Coroa (PT), Adolfo Viana (PSDB), Zé
Raimundo (PT), Marcelino Galo (PT), Maria Del
Carmen (PT), Ivana Bastos (PSD), dentre outros
deputados. Aconteceram muitos pronunciamentos
em plenário a favor da causa e manifestações a favor
dos projetos de interesse da classe.
Houve também encontro com o defensor geral e
equipe de gabinete para buscar informações sobre
os trâmites do projeto e possíveis negociações
que estariam ocorrendo entre parlamentares e a

Defensores e defensoras tiveram
encontro com equipe do gabinete do DPG
para buscar informações.

a máquina pública”, comentou em mensagem
para os defensores e defensoras públicas após
o último dia de mobilização na Alba, em 9 de
julho, quando houve a votação em segundo
turno da Lei de Diretrizes Orçamentárias e
não se avançou sobre deliberação de nenhum
outro projeto por falta de acordo entre as
bancadas. Na ocasião, foi anunciado o recesso
parlamentar, a ser estendido pelo chamado
“recesso branco”, por conta do período préeleitoral.
instituição. Ato em frente à Casa Civil também foi
acionado com este mesmo objetivo, mas o secretário
Bruno Dauster não pôde receber os representantes
da associação, comprometendo-se a uma agenda
futura. “A Defensoria Pública necessita da atenção
do Governo sobre a correção das sérias e sabidas
deficiências estruturais, não podendo este continuar
silente sobre a resolução dos problemas”, disse
João Gavazza ao destacar a importância da união e
participação da classe nas lutas travadas.

Encontro e diálogo com deputados: tarefa de rotina
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CCJ segue veto do governador a projeto sobre dativos
Matéria foi acompanhada pela Adep-BA na Alba
e foi assunto de AGE que teve a presença do presidente da Anadep
Relatório da Comissão de Constituição de
Justiça da Alba, assinado pelo deputado Bira
Coroa (PT) e publicado no Diário Oficial do Estado
de 13 de junho, seguiu o veto do governador
do Estado, Rui Costa, ao PL 21.816/2016, que
regulamenta o exercício da advocacia dativa no
Estado.
A deliberação aconteceu em sessão realizada no
dia 12 de junho, que contou com a presença e o
acompanhamento da associação.
A Adep-BA tomou conhecimento do trâmite
do projeto durante atividade legislativa realizada
por conta das moblizações com o PLC 129, PL
20.903/2014 e PL 21.053/2014. A matéria foi

Nota técnica da Adep-BA foi entregue ao deputado Bira Corôa

Antonio Maffezoli esteve na AGE e falou do cenário nacional

levada a conhecimento da classe por meio de
mensagem eletrônica e foi objeto de pauta de

AGE realizada no dia 24 de maio, com a presença
do presidente da Anadep, Antônio Maffezoli.

AGE aprova mudança no nome da Anadep e inaugura nova sede
Atividades em Brasília foram acompanhadas pelo presidente da Adep-BA, que também é vice da Anadep
O presidente da Adep-BA e vice presidente
jurídico-legislativo da Anadep, João Gavazza,
participou da assembleia que, além da mudança
do estatuto, discutiu ainda pautas legislativas
e jurídicas de interesse da classe em âmbito
nacional. Um balanço da Campanha Nacional
“Defensoras e Defensores Públicos pelo
direito à documentação pessoal: onde existem

pessoas, nós enxergamos cidadãos” também foi
apresentado pela coordenação de comunicação,
além de apresentadas e aprovadas as contas da
gestão durante o exercício de 2017.
Neste mesmo dia, a Anadep também
inaugurou a nova sede da entidade, que passou
a funcionar no Setor Bancário Sul, no Edifício
Carlton Tower, área central de Brasília.

Pleito defendido pela Comissão Especial dos Direitos da Mulher da Anadep
e pela Coletiva Mulheres Defensoras Públicas do Brasil foi aprovado por unanimidade

Foto: Anadep

Foto: Anadep

A mudança do estatuto para contemplar a
questão da igualdade de gênero no nome da
entidade foi um dos pontos auges da Assembleia
Geral Extraordinária realizada pela Anadep no
último dia 06/6. Agora, a associação atende pelo
nome de “Associação Nacional das Defensoras
e dos Defensores Públicos”; a sigla, porém, se
mantém a mesma.

Além do presidente da Adep-BA, a defensora baiana Gisele Aguiar
também participou da inauguração da nova sede da Anadep

Dificuldades técnicas em
sistemas do TJ são discutidas
entre carreiras
Adep-BA recebe visita de cortesia da Ampeb
Assuntos associativos e de interesse
comum entre as carreiras do Ministério
Público e da Defensoria Pública estiveram
em pauta no encontro realizado entre os
presidentes da Adep-BA, João Gavazza, e
o da Associação do Ministério Público do
Estado da Bahia (Ampeb), em exercício,
Millen Castro.
O encontro aconteceu no dia 09/7,

na sede da associação. Entre os temas
abordados estiveram as eventuais
dificuldades técnicas dos sistemas
eletrônicos do TJ-BA, que afetam ambas
as carreiras. Sobre o tema, a Adep-BA já
realizou levantamento junto aos associados
para identificar as principais reclamações
apontadas pela classe sobre o assunto e
encaminhou ofício à Administração Superior.
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Campanha nacional é lançada durante mutirão na Lapa
Iniciativa tem por objetivo mostrar à sociedade que a Defensoria Pública
pode ajudar o cidadão a obter e/ou retificar a documentação básica

Defensores e defensoras públicas atenderam a população e tiraram dúvidas sobre a atuação nas demandas procuradas.

A campanha nacional de valorização do
defensor público cujo tema é “Defensoras e
defensores públicos pelo direito à documentação
pessoal: onde existem pessoas, nós enxergamos
cidadãos” foi lançada na Bahia no dia 18 de
maio, na Nova Estação da Lapa, durante mutirão
que integrou a programação da Semana da

Defensoria Pública 2018 no Estado, numa
parceria entre a Associação dos Defensores
Públicos do Estado da Bahia (Adep-BA), a
Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPEBA), a Associação Nacional dos Defensores
Públicos (Anadep) e o Conselho Nacional dos
Defensores Públicos Gerais (Condege).
Durante o evento, foi distribuída a cartilha
ilustrativa da ação que orienta a população sobre
como o defensor e a defensora pública podem
auxiliar o cidadão na área de documentação e
registro, a exemplo de retificação de nome e de
gênero, obtenção de certidão de nascimento e
alteração de documento.

Cartilha orientando população sobre atendimento da instituição na área de registro
e documentação é distribuída numa ação conjunta com a Defensoria Pública

Presença da imprensa auxiliou a divulgação da ação

Foto: Anadep

Lançamento
oficial aconteceu no
Mercado Francisco
Bolonha, no Complexo
Mercado Ver-O-Peso

Segundo o presidente da Adep-BA, João
Gavazza, o objetivo da campanha, que é
permanente, é erradicar o sub-registro no país
e divulgar a atuação do defensor público na
área. “É uma ação de sensibilização também,
o Nordeste concentra a maior quantidade de
casos de sub-registros”, explicou.
No mutirão também foram atendidas outras
demandas da população, nas áreas de Família,
Cível, Criança e Adolescente, inclusive com a
presença da Defensoria Pública da União e da
unidade móvel. Segundo dados divulgados pela
DPE-BA, foram cerca de 150 atendimentos e
4.500 materiais distribuídos.

LANÇAMENTO OFICIAL – O lançamento oficial da campanha nacional
foi realizado no dia 04 de maio, em Belém (PA). O evento contou com
mutirão de atendimento ao público, orientação jurídica e esclarecimento
de dúvidas para cerca de 800 cidadãos. O presidente da Adep-BA e
vice presidente jurídico-legislativo da Anadep, João Gavazza, também
esteve presente no lançamento, juntamente com demais membros da
diretoria da associação. Já o encerramento foi realizado no dia 28, em
Fortaleza (CE).
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Diversão, entrosamento, esporte e cuidados
com a saúde marcam comemoração pelo Dia do
Defensor Público
No cardápio, feijoada e opções variadas
de bebidas. Já a animação ficou por conta do
cantor Gerônimo Santana, que colocou todos
para dançar ao som de clássicos baianos.
Além da festa, a associação organizou ainda
outras atividades para homenagear a passagem
da data. No dia 18, foi realizado o tradicional

baba comemorativo com os defensores,
seguido por churrasco, na Arena do Imbuí. Já
no dia 16, os associados puderam se vacinar
contra a Influenza, em posto disponibilizado
pela associação no Hotel Deville, em meio
à programação do II Congresso Estadual de
Defensores Públicos realizado no local.
Fotos: Antônio Ramos

Defensores e defensoras públicas lotaram
o Restaurante Amado para comemorar a
passagem do Dia do Defensor Público este ano.
A festa, promovida pela Adep-BA, foi realizada
no dia 19 de maio, no estabelecimento localizado
na Avenida Contorno. Música e interação entre
os colegas deram a tônica da comemoração.

Notas
Nota

NOVA SEDE

A sede administrativa da Adep-BA já está funcionando em seu novo
endereço, na Avenida Paralela e terá em breve uma inauguração
especial. A entidade, que antes funcionava no Edifício Thomé de Souza,
na Avenida ACM, passou agora a funcionar na Avenida Luiz Viana Filho,
nº 6462, Edf. Wall Street Empresarial, Torre B, salas 1006 e 1007, em
Salvador. Os contatos telefônicos permanecem os mesmos: 71 33214185 / 98622-5078.

NOVO CONVÊNIO

Mais um convênio em benefício dos associados passou a integrar o rol
da Adep-BA. Trata-se da Financeira Alfa, tradicional empresa que está
trazendo como benefício a concessão de crédito mediante desconto em
folha de pagamento(consignado), com condições especiais para associados.
Os interessados podem adquirir mais informações por meio do telefone (71)
2105-7305 ou do e-mail agenciasalv@bancoalfa.com.br.
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Boas vindas aos novos defensores públicos:
“é preciso avançar”
Presidente da Adep-BA fala sobre realidade da Defensoria Pública em
discursos nas posses dos recém-ingressos membros da classe

Entre os meses de maio e junho oito novos
defensores e defensoras públicas tomaram posse
na Defensoria Pública da Bahia (DPE). A AdepBA, por meio de seu presidente, João Gavazza,
prestigiou as duas cerimônias realizadas no
período, ambas na sala do Conselho Superior da
DPE, no Centro Administrativo.
No dia 15 de junho, tomaram posse os
defensores públicos Flávia Cristina Coura de
Araújo, Karine Azevedo Egypto Rosa, Vanessa
Nunes Lopes e João Victor de Queiroz Souza.
Vanessa Lopes foi quem fez o discurso em nome
dos demais empossados e emocionou a todos ao
falar da concretização de um sonho para eles,
que chegam à instituição baiana oriundos dos

PARTICIPAÇÃO
EM CURSO

estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará.
Já no dia 2 de maio, foram empossados os
defensores públicos Clarissa Verena Lima,
Manuela de Santana Passos, Rachel Desirée de
Barros e Silva Moura e Jeanderson Paim Bonfim.
Familiares, defensores, servidores e demais
convidados acompanharam as cerimônias.
Em seus discursos, Gavazza aproveitou
a oportunidade para parabenizar e dar as
boas vindas aos novos colegas, relembrando
os avanços da Defensoria Pública desde sua
chegada à instituição, em 2007, até os dias
atuais. Lembrou, porém, a necessidade de se
avançar cada vez mais.
“A instituição cresceu, o quadro de servidores

aumentou, de defensores também se multiplicou
em relação àquela época, mas ainda é um
quadro muito diminuto”, explicou ele apontando
o déficit de mais de 900 defensores públicos de
acordo com estudo do IPEA e da necessidade de
se avançar na cobertura das comarcas baianas,
que hoje é de cerca de 20%. Pontuou ainda a
luta diária da associação pela aprovação dos
projetos de interesse da instituição em trâmites
na Assembleia Legislativa e relembrou a
importância do trabalho realizado pelo defensor
público à população que faz uso dos serviços.
Os novos membros da instituição foram
aprovados no VII Concurso para Defensor
Público, realizado em 2016.

A apresentação da Adep-BA e o papel da associação foram explicados aos novos defensores durante a abertura dos
cursos preparatórios para ingresso na carreira. Os representantes da associação rememoraram as principais bandeiras
de luta da associação, as atividades jurídicas e legislativas em prol da valorização da carreira na Bahia e junto à Anadep,
os convênios firmados e os eventos socioculturais realizados pela associação em benefício da classe.

Notas
Nota

Abertura do curso de formação no dia 21/6 contou com a presença
do presidente da Adep-BA, João Gavazza.

NOVAS FERRAMENTAS

A Adep-BA está buscando formas de aperfeiçoar as ferramentas
para disposição e arquivamento de informações e dados. Uma equipe
operativa esteve reunida no dia 13 de julho, na sede da associação,
para discutir o tema. Uma empresa especializada apresentou projeto
de digitalização de arquivos e de arquivamento on line. A implantação
de melhorias no site institucional também esteve em pauta. Além
dos membros da diretoria da associação, o encontro contou com
representantes da assessoria de comunicação e da empresa
responsável pela parte técnica e de layout do site.

Já no dia 03/5 foi a vez da secretária da Adep-BA, Roberta Braga,
apresentar o trabalho da entidade para os recém-empossados.

FORMAÇÃO

A associação vem estimulando a participação dos associados em
congressos, seminários, entre outros eventos. Neste trimestre foram
realizados três sorteios de inscrições e hospedagens com este fim. Foi
o caso do 24º Seminário Internacional do IBCCRIM, que acontecerá
em São Paulo (SP), no mês de agosto; o II Congresso Nacional dos
Defensores Públicos do Tribunal do Júri, a ser realizado em João Pessoa
(PB), em setembro; e o X Congresso do Mercosul de Direito de Família
e Sucessões, que foi realizado no mês de junho, em Gramado/RS.
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Foto: Humberto Filho/Ascom-DPE/BA

RETROSPECTIVA

SESSÃO ESPECIAL

REUNIÃO DO CONDEGE

A Adep-BA acompanhou, juntamente com a Anadep,
as discussões da XVI Reunião do Colégio Nacional
dos Defensores Públicos Gerais (Condege) realizada
em Salvador no dia 25/5, no Palácio do Rio Branco.
Na ocasião houve ainda a transmissão de cargo do
então presidente do órgão, o defensor geral da Bahia,
Clériston Cavalcante de Macedo, para o novo gestor
do colegiado, Marcus Edson de Lima, defensor geral
de Rondônia.
Foto: Humberto Filho/Ascom-DPE/BA

PROTEÇÃO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

A importância da atuação do defensor público na
proteção da criança e do adolescente foi ressaltada
pelo presidente da Adep-BA, João Gavazza, durante
o lançamento da edição 2018 da Ação Cidadã
“Ame e adote”, realizada pela Defensoria Pública no
dia 8 de maio, na Casa de Acesso à Justiça I, em
Salvador. Segundo Gavazza, a atuação junto a este
público é de suma importância e foi reconhecida,
inclusive, por pesquisa realizada pelo CNMP em 2017
cujos resultados apontaram que a população vê a
Defensoria Pública como a instituição mais relevante
na proteção de crianças e adolescentes.

SEMANA DA DEFENSORIA PÚBLICA

A necessidade de valorização do defensor público e da
união em prol do fortalecimento da Defensoria Pública
da Bahia foram destacadas pelo presidente da AdepBA na cerimônia que abriu a Semana da Defensoria
Pública e o II Congresso dos Defensores Públicos
do Estado da Bahia, no Hotel Deville, em Itapuã. O
evento aconteceu no dia 15 de maio. Segundo João
Gavazza, aos defensores e defensoras públicas é dada
a nobre e difícil tarefa de quebrar barreiras dando
visibilidade aos que, por muitas vezes, são tratados
como invisíveis. Por conta dessa missão, a classe
precisa ser valorizada, afirmou na ocasião.

FESTA JUNINA

SANTO AMARO

Festa junina da Assembleia Legislativa da Bahia,
realizada no último dia 20/6, foi prestigiada pela
Adep-BA. Na foto, o presidente da casa, deputado
Ângelo Coronel, e o presidente da associação, João
Gavazza.

Uma nova sede da Defensoria Pública foi inaugurada
em Santo Amaro no dia 05/7. O presidente da
associação participou do evento, comemorando a
inauguração de mais um local para atendimento à
população.

Candeias

Salvador

Esplanada

Lauro de Freitas

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

A importância de um orçamento adequado e de
estrutura que atenda às necessidades da população.
Esta foi a bandeira levantada pela Adep-BA durante
suas participações nas reuniões do orçamento
participativo da Defensoria Pública realizadas nas
cidades de Alagoinhas (10/5), Esplanada (10/5),
Lauro de Freitas (11/5), Candeias (24/5) e Salvador
(29/5). As conferências visaram reunir diferentes
setores da população com o intuito de levantar as
principais demandas a serem contempladas pelo
orçamento da Defensoria Pública em 2019.

Alagoinhas

Fotos desta página tiveram a colaboração da equipe Ascom/DPE-BA

O presidente da Adep-BA, João Gavazza, marcou
presença na sessão especial em homenagem ao Dia
Nacional da Defensoria Pública realizada no dia 17
de maio, por iniciativa do deputado Marcelino Galo
(PT/BA). Em sua fala, parabenizou aos defensores
pela data e reforçou a importância da aprovação
de projetos em prol do fortalecimento e valorização
institucional em trâmites na Casa Legislativa.

