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Prezado/a Associado/a,

Findos os seis primeiros meses de gestão à frente da APADEP, 
sentimo-nos honrados/as e fortalecidos/as em conduzir os trabalhos 
associativos e estar próximos/as aos/às colegas.

O primeiro semestre foi dedicado a compreender o funcionamento da 
Associação e promover e valorizar o sentimento de pertencimento em 
cada associado/a, avançando em temas importantes para a nova 
Diretoria.

A certeza do dever de bem representar os/as Defensores/as 
Públicos/as nos impulsionou a atuar com segurança e qualidade nos 
mais diversos espaços políticos, jurídicos e integrativos. Da intensa 
presença na Assembleia Legislativa à participação em temas 
relevantes debatidos pelo Conselho Superior, passando pela defesa da 
autonomia institucional e prerrogativas perante o Judiciário, sem 
olvidar o contato com outras entidades associativas e representantes 
políticos estaduais e federais, a Associação Paulista de Defensores 
Públicos buscou levar a marca de nossa carreira.

Internamente, promovemos múltiplas atividades esportivas, de lazer e 
acadêmicas e nos aproximamos dos/as colegas do interior por meio de 
visitas às unidades e do encontro estadual realizado em Brotas-SP.

A memória define o presente e nos ajuda a desenhar o futuro. Assim, a 
Diretoria do biênio atual apresenta seu primeiro caderno de atividades.

AUGUSTO BARBOSA
Presidente da APADEP



Ações Pela Carreira

No escopo de trabalho da Associação é preciso compilar interesses de forma que todos/as Defensores/as sejam 
atendidos/as em suas demandas profissionais. “A APADEP trabalha para oferecer aos associados e associadas 
suporte nas questões individuais e coletivas”, detalha o Diretor Administrativo Rafael Galati.
Algumas lutas são de conhecimento de todos/as, mas há também ações que vão formando uma base importante. 
Entre julho e dezembro de 2018, diversas iniciativas foram adotadas pela APADEP em busca de fortalecer a carreira 
como um todo: 

- Visita de apresentação da nova Diretoria da APADEP aos Deputados Estaduais em seus gabinetes e visitas semanais 
na ALESP para aproximação e ampliação do relacionamento;

- Articulação na ALESP pela aprovação do PLC 49, por meio de reuniões com 
diversas Lideranças e Deputados que resultaram na apresentação de 
emendas ao projeto, dentre elas a  extensão da licença paternidade; 
acompanhamento da aprovação do projeto na CCJ e na CFOP e do regime de 
urgência em plenário; momento de fala do Presidente da APADEP no Colégio de 
Líderes;

- Pedido Administrativo à SP-PREVCOM, a fim de que os/as associados/as que 
aderiram à previdência complementar, mas não foram devidamente 
orientados/as acerca da alíquota de imposto de renda incidente, possam rever 
o sistema de tributação - progressivo ou regressivo;

- Defesa no CSDP da impossibilidade de “quebra de macro” para designação 
de itinerantes;

Augusto Barbosa fala no Colégio Líderes da ALESP





Ações Pela Carreira

- Proposta ao CSDP para fixação de sede aos itinerantes e pagamento de diárias em caso de deslocamento, a qual 
foi aprovada e incluída na Deliberação CSDP nº 361/18;

- Defesa no CSDP da anulação do escalonamento de diárias, previsto na Deliberação CSDP nº 13/06, sendo o pleito 
aprovado;

- Pedido de vista e consequente apresentação de parecer perante o CSDP sobre o anteprojeto de lei que propunha 
alterar a Lei Orgânica da Defensoria Pública de São Paulo. A APADEP manifestou-se expressamente contra o 
escalonamento legal das diárias pagas aos membros da carreira. Além disso, trouxe diversas propostas para 
aprimorar o anteprojeto que foram acolhidas em seguida pela maioria do Conselho Superior. Dentre tais propostas,  
a Associação opinou por resguardar o poder normativo do CSDP 
nos tópicos referentes ao estabelecimento de critérios para o 
pagamento de diárias e em caso de acumulação de atividades; 
pela extensão da licença paternidade para 20 dias; por adotar os 
vencimentos do nível V como parâmetro para pagamento das 
diárias; entre outras alterações;

- Pedido Administrativo às Subdefensorias Públicas-Gerais para 
melhorar a estruturação dos plantões judiciários realizados em 
locais em que não há Unidade da Defensoria Pública;

- Pedido Administrativo à Defensoria Pública-Geral para 
pagamento retroativo integral das diárias pagas de maneira 
fracionada, ante a revogação do art. 3º da Deliberação CSDP 13/06;

Diretoria da APADEP se reúne com deputado
Carlos Giannazi (PSOL)





Ações Pela Carreira

- Pedido Administrativo à Defensoria Pública-Geral para pagamento dos vencimentos referentes a novembro de 
2018 com aplicação integral do novo teto constitucional;

- Defesa técnica dos/as associados/as em PAD’s perante o CSDP e promoção de ações judiciais em favor dos/as 
associados/as. “As principais ações individuais são as de licença paternidade, incorporação das gratificações no cálculo 
do quinquênio, pagamento integral de diárias, pagamento de auxílio alimentação para membros afastados e contra 
atos ilegais praticados pela Administração Superior”, detalha o Diretor Jurídico da APADEP, Luiz Fernando Baby;

- Defesa pública das prerrogativas dos/as associados/as, inclusive com publicação de Nota Pública e repercussão na 
imprensa - O Estado de São Paulo e Jota;

- Desvinculação da OAB: reunião com o Gabinete do Ministro Og Fernandes, relator do Recurso Especial nº 1.670.310, 
interposto pela APADEP nos autos do Mandado de Segurança Coletivo impetrado com o objetivo de promover a 
desvinculação dos/as associados/as dos quadros da OAB/SP. O encontro resultou, em seguida, na concessão do 
provimento monocrático “para o fim de reconhecer a desnecessidade de inscrição na Ordem dos Advogados para que 
os Defensores exerçam suas atividades profissionais”. Além disso, a APADEP deu início ao cumprimento de sentença 
provisória em primeiro grau, sendo determinado à OAB o imediato cumprimento da decisão.



Atuação Nacional

A atual gestão da APADEP aproximou-se dos trabalhos desenvolvidos pela ANADEP, com efetiva participação naquela 
Associação. Em novembro foi eleita a nova Diretoria da ANADEP, da qual o Presidente da APADEP, Augusto Barbosa, 
faz parte como Diretor Jurídico.

Ademais, a APADEP tem fomentado a participação dos/as associados/as nas comissões temáticas da ANADEP, 
propiciando uma troca de experiências bastante rica. Atualmente, há 13 comissões e há representantes da APADEP 
em 12 delas, sendo que a Comissão da Pessoa com Deficiência é presidida pela associada da APADEP Renata Tibiriçá. 
Recentemente, após proposição da APADEP, ao lado do Núcleo Especializado da Diversidade e da Igualdade Racial da 
Defensoria de São Paulo e do Núcleo Contra a Desigualdade Racial, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, foi criada 
a Comissão da Igualdade Racial. 

A Presidência marcou, ainda, presença nos Encontros de Defensores 
e Defensoras Públicas da Região Sul, em julho, e da Região Norte, em 
outubro. A APADEP, além disso, organizou com as associações de 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, bem como a ANADEP, o 
Encontro das Defensoras e Defensores Públicos da Região Sudeste, 
que ocorreu em novembro, na cidade de Belo Horizonte/MG, e 
contou com grande presença de associados/as paulistas.

Os/as associados/as da APADEP beneficiaram-se também da nova 
parceira de convênios da ANADEP, o Market Club. “A expectativa é 
que novas parcerias sejam fechadas no primeiro semestre de 2019”, 
afirma Gustavo Siqueira, Diretor de Previdência e Convênios.



Relacionamento Externo

A Diretoria da APADEP tem procurado abrir e ocupar espaços que sejam relevantes para a carreira. “O relacionamento 
com os diversos atores do mundo jurídico e das esferas governamentais é imprescindível para o fortalecimento da 
Instituição e, por conseguinte, da própria APADEP”, afirma a Diretora Financeira Debora Pezzuto.

Nessa linha, desde o início da atual gestão a APADEP tem procurado estreitar o relacionamento com as associações 
das demais carreiras jurídicas como a APAMAGIS (Associação Paulista dos Magistrados), APMP (Associação Paulista 
do Ministério Público)  e APESP (Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo). 

Deste alinhamento surgiu o relançamento do FOCAE-SP (Fórum Permanente das Carreiras de Estado), em Ato Público

realizado na Assembleia Legislativa, com o objetivo de 
demonstrar à população a importância dos serviços públicos 
prestados por estas carreiras. Por conseguinte, em conjunto 
com o FOCAE, a APADEP participou de encontro com 
candidatos a Deputados Estaduais e Federais por São Paulo, 
ocasião em que foi assinada por mais de vinte candidatos 
uma carta compromisso pelo o fortalecimento do serviço 
público.

Além disso, junto com a Diretoria da ANADEP, a APADEP 
reuniu-se, durante a campanha eleitoral, com os 
presidenciáveis Ciro Gomes (PDT) e Fernando Haddad (PT), e 
com o chefe da campanha de Geraldo Alckmin (PSDB).  

Defensores/as Públicos/as são recebidos/as pelo
governador Márcio França





Relacionamento Externo

Também em conjunto com a ANADEP, iniciou-se um ciclo de reuniões com Deputados Federais e Senadores eleitos, 
e uma reunião com o Deputado Federal eleito Luiz Flávio Gomes (PSB). “Nossa presença na ALESP e também o 
relacionamento direto com os parlamentares permite que a APADEP abra espaços para a discussão de pautas 
relevantes para a carreira e também para os usuários de nossos serviços. Marca o nosso papel como defensores dos 
Direitos Humanos, que é a essência da nossa atividade”, afirma Rafael Gandara, Diretor de Assuntos Legislativos da 
APADEP.

Ainda na linha de aproximação, o Presidente da APADEP, Augusto Barbosa, reuniu-se com o Presidente da AFPESP 
(Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo) e concedeu entrevista ao canal de vídeo mantido por 
eles no Youtube.

Destacamos também reunião do Presidente da APADEP com o 
então Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania, Márcio 
Elias Rosa, e participação, no palácio dos Bandeirantes, na 
solenidade de assinatura do Protocolo de Intenções para 
implantação do Comitê pela Prevenção de Homicídios na 
Adolescência, com a presença do Governador do Estado à época, 
Márcio França, sendo a única entidade de classe com assento à 
mesa.

Augusto Barbosa entrega book sobre Defensoria Pública
para Secretário Márcio Elias Rosa





Relacionamento Externo

“O relacionamento com a sociedade civil e usuários dos serviços da Defensoria Pública também é importante para 
fortalecer a imagem Institucional da Defensoria Pública e da APADEP”, defende Luiz Otavio Contim, Diretor de 
Articulação Social.  Por isso, além de acompanhar todas as etapas de posse dos/as aprovados/as no VII concurso, a 
Diretoria da APADEP organizou e participou da cerimônia de posse popular, ao lado da EDEPE e da Ouvidoria-Geral, 
na Ocupação São João. 

A Diretoria produziu, também, um book com números e informações sobre a estrutura da Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo, adaptando material produzido pela ANADEP sobre a Defensoria Pública no País. O book foi 
disponibilizado no formato digital a todos e uma cópia foi encaminhada aos/às Coordenadores/as de Unidades. 

Ademais, o material foi entregue a diversas autoridades 
durante as visitas e reuniões realizadas pela Diretoria da 
APADEP.

Delegação de São Paulo prestigia
Congresso da Região Sudeste





Relacionamento Interno

O alinhamento de demandas e de ideias é também fundamental para o crescimento da carreira. A integração entre 
os/as Defensores/as cria uma unidade que fortalece a Instituição e também o serviço prestado ao usuário. 

Por isso, regularmente, a Diretoria da APADEP tem visitado as Unidades da Defensoria Pública, reunindo-se com 
os/as associados/as. Durante o primeiro semestre da atual gestão, a Diretoria esteve presente nas Unidades de 
Araraquara, Ribeirão Preto, Franca, Limeira, Sorocaba e Avaré. “Somos um grupo unido, não existe distanciamento. 
Todas as nossas atividades são voltadas para promover o sentimento de pertencimento do/a associado/a a este 
grupo”, afirma Danilo Mendes, Diretor de Assuntos do Interior.

O Presidente Augusto Barbosa também esteve na Unidade da Defensoria Pública em Brasília e tem defendido a 
expansão das atividades perante os Tribunais Superiores.

Ao longo do primeiro semestre de gestão, ademais, foram realizadas reuniões administrativas com representantes
da Administração Superior e contato com a Ouvidoria- 
Geral. 

A APADEP manteve atuação segura e constante nas sessões 
do Conselho Superior, a exemplo da defesa da garantia da 
inamovibilidade durante as discussões em torno do novo 
regramento para os cargos itinerantes, das premissas em 
torno do processo de expansão de cargos e dos debates 
acerca do anteprojeto de lei de alteração da LC 988/06.
A Associação também articulou, junto a Conselheiros e à 
Administração, a realização de sessão na cidade de 
Araraquara, que ocorreu em dezembro de 2018.

Defensores/as de Limeira recebem APADEP na Unidade





Integração

A atual diretoria da APADEP decidiu iniciar sua gestão, em 
julho de 2018, com uma festa julina porque as 
confraternizações são uma forma de facilitar a troca de 
ideias e aumentar a integração entre os/as associados/as. 

As festas são uma marca da APADEP, com Defensores e 
Defensoras participativos e antenados. Em outubro, uma 
balada fechou a semana de posse da turma do VII Concurso. 
Vale frisar que todos/as aprovados/as neste concurso 
filiaram-se à APADEP, mostrando muita animação e energia 
para compor a carreira com envolvimento e empolgação. “É 
muito bom ver que estamos criando oportunidades para que 
os/as associados/as tenham a noção de pertencimento entre 
os colegas”, declara Tatiana Fortes, Diretora Social e Cultural 
da Associação.

Logo depois, o “ApadePé na Roça”, um grande encontro entre 
associados, associadas e familiares, aconteceu em Brotas/SP 
com muita música, esportes e comida boa. O calendário de 
eventos fechou o ano com a tradicional festa de final de ano 
que durou até o dia clarear, com forte presença de 
associados e associadas do interior. 

Esse ano tem mais. Prepare-se!

Festa de final de ano 

Happy hour de
recepção para
a Turma do VII





Comunicação Interna

Iniciou-se uma reformulação na comunicação da APADEP neste semestre. A ideia é aproximar o/a associado/a das 
iniciativas da Associação, a fim haver cada vez mais representatividade e ampliar a divulgação do trabalho da 
Defensoria Pública e das Defensoras e Defensores Públicos.

Ferramentas mais dinâmicas e de maior compartilhamento são as grandes bases e, para tanto, as redes sociais 
ganharam espaço de destaque, com a reativação da conta no Instagram e a realização de lives no Facebook e no 
Instagram. Ademais, foi disponibilizado um número de WhatsApp que permite a comunicação de maneira mais 
rápida e direta, e também nos casos mais urgentes e especiais como a tramitação do PLC  49. Para receber 
mensagens da APADEP por WhatsApp é preciso cadastrar na agenda do seu celular o número (11) 97619-2515 e 
enviar uma mensagem dizendo que gostaria de ser incluído/a na lista de transmissão. Vale lembrar que não se trata 
de um grupo no aplicativo, mas sim de uma lista de transmissão que permite mensagens individuais.

clique nos ícones para acessar

https://www.facebook.com/apadep
https://www.instagram.com/apadep
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511976192515


Comunicação Interna

Também foram criados um blog com fotos e conteúdo sobre as atividades esportivas disponibilizadas aos/às 
associados/as e um perfil no Flickr para facilitar a visualização e o download de fotos dos eventos. “Queremos que 
os/as associados/as tenham acesso e interajam com a APADEP diretamente, de maneira fluída, moderna e rápida”, 
conta a Diretora Assistente de Relações Institucionais e Comunicação, Aline Penha.

Uma reformulação no “APADEP Informa”, informativo semanal enviado às quintas-feiras, foi feita para que a leitura 
seja mais rápida e agradável e retomou-se o “APADEP Convênios”, informativo quinzenal disponibilizado às 
terças-feiras. Além disso, todos ganharam uma versão simplificada para o WhatsApp. “Todos os canais são 
valorizados para que o/a associado/a possa escolher a melhor maneira para se informar sobre as iniciativas da 
APADEP”, afirma a Diretora de Relações Institucionais e Comunicação, Mariana Galo.

https://www.flickr.com/photos/apadep/albums

https://futebolapadep.wordpress.com/

Futebol é destaque no Blog das atividades esportivas

clique para acessar

https://www.flickr.com/photos/apadep/albums
https://futebolapadep.wordpress.com


Imprensa

O objetivo ao intensificar a relação com a imprensa é valorizar a carreira diante da sociedade civil e contribuir para 
divulgar a importância de expansão da Defensoria Pública. Outro ponto importante é posicionar a carreira 
institucionalmente, reforçando sua autonomia. 

Os temas são diversos e a APADEP tem trabalhado para abrir diferentes frentes. Em agosto, a associação divulgou 
nota que mereceu destaque no jornal O Estado de São Paulo e no portal JOTA, sobre uma ação em curso em que se 
instalou discussão jurídica com grande repercussão. 

A aproximação tem acontecido também por meio de encontros de relacionamento, como o que foi realizado com o 
Conjur, além  de entrevistas concedidas pelo presidente Augusto Barbosa . “Representar os/as associados/as é a 
essência da APADEP. Incluo em minhas funções divulgar o trabalho do/a Defensor/a Público/a e ser ativo na 
valorização da carreira”, afirma Augusto.

Rafael Galati e Augusto Barbosa
são recebidos por jornalistas do
Conjur





Esportes

É sabido que o esporte é uma das formas de 
integração mais eficientes. Além de jogos 
mensais de futebol e vôlei na capital, a 4ª 
Supercopa agitou o “ApadePé na Roça”, em 
Brotas, tendo os “Boleiros de La Roça”, da 
Regional Ribeirão Preto, sagrado-se 
campeões novamente. Além disso, o 4º 
Torneio Metropolitano fechou as atividades 
do ano com um churrasco animado, sendo 
que o “Time do Aeroporto”, da Regional 
Guarulhos, levou o bicampeonato. Na 
categoria feminina, as mulheres brilharam no 
Super Clássico Interior/RM x Capital, em 
Brotas, e Cível x Criminal, fechando o ano. 
“Gostamos de fazer sempre um churrasco ao 
final dos jogos porque esse é um momento 
de confraternização”, diz o Diretor Social e 
Cultural Assistente, Leonardo Gonzales.

Time do Interior leva a melhor no clássico de Brotas 

Boleiros de La Roça ficam com o bi da SuperCopa







Muito Obrigado

11. 97619.2515

https://www.instagram.com/apadep/

https://www.facebook.com/apadep

Praça Manoel da Nóbrega, 16 - 6o andar - Sé

clique para acessar

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511976192515
https://www.instagram.com/apadep
https://www.facebook.com/apadep
https://goo.gl/maps/GPCXUXWCt1M2



