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SAÚDE FINANCEIRA

Saldo positivo de ações

Responsabilidade no uso das contribuições 
dos associados somada a uma gestão austera e 
comprometida provocou aumento de 733% no 
saldo bancário da ADPEMA. 
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10 de abril de 2014:   

R$ 12.178,30 
(saldo bancário)

15 de janeiro de 2015  

R$ R$ 106.872,70  
(saldo bancário)
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PALAVRA DA PRESIDENTE

MEMBROS DA ATUAL GESTÃO DA ADPEMA (2014 a 2016)

As entidades de classe 
são a legítima expressão 
do exercício democrático. 
Ao representarem gru-
pos de expressão da so-
ciedade civil organizada, 
difundem valores, ideais, 
defendem benefícios espe-
cíficos, dentro do âmbito 
assegurado pelo Estado 
Democrático de Direito. 
Em uma época marca-
da pela competitividade 
e pela individualidade, as 
associações, os sindicatos 
e outras agremiações exer-
cem um papel fundamen-
tal ao aglutinar interesses 
e promover união entre 
membros de uma mesma 
categoria, fortalecendo-a 
perante as mais diversas 
dificuldades. 

A relevante missão 
das entidades representa-
tivas é, todavia, subordi-
nada às responsabilidades 
que recaem sobre seus 
dirigentes. Entre elas, a de 
prestar contas aos demais 
membros é uma das mais 
importantes, consideran-
do o fator confiança como 
um capital social, um ativo 
de enorme valor em todas 

as organizações do mundo 
contemporâneo.  Com o 
objetivo de prestar contas 
de nossas atividades que, 
em linhas gerais, significa o 
cumprimento de uma das 
finalidades desta associa-
ção, previstas no artigo 20 
do Estatuto da Associação 
dos Defensores Públicos 
do Estado do Maranhão 
(ADPEMA), é que, em ju-
lho de 2014, a ADPEMA 
implantou uma Assesso-
ria de Comunicação, em 
2015, no Dia Nacional do 
Defensor Público, lançou 
seu site e o boletim sema-
nal ADPEMA Notícias, e 
agora em janeiro de 2016 
produzimos este informa-
tivo mais detalhado.

A Defensoria Pública, 
como a instituição do siste-
ma de justiça mais recente 
na história constitucional 
do Brasil, um país marca-
do por enorme desigual-
dade social, surge como 
instrumento de efetivação 
da justiça social. Segundo 
dados do CNJ (Conselho 
Nacional de Justiça), no 
Atlas de Acesso à Justiça 
lançado em 2013, o Mara-

nhão é o estado com pior 
acesso à Justiça. Uma enti-
dade que representa a clas-
se daqueles que buscam as-
segurar o direito de acesso 
à justiça, na unidade da fe-
deração com os mais per-
versos indicadores sociais 
possui inúmeros desafios. 
Ao mesmo tempo, num 
cenário nacional de cri-
se política e econômica, a 
Defensoria Pública, como 
salvaguarda daqueles que 
mais sofrem com as crises, 
padece de muitos ataques, 
o que ameaça a concreti-

zação das suas atribuições 
constitucionais. 

Este breve resumo 
das nossas atividades as-
sociativas representa a 
importância que damos 
ao compromisso firmado 
com os colegas, cumprido 
com rigor e empenho.  E, 
conforme o escritor fran-
cês André Gide, “as coisas 
apenas valem pela impor-
tância que lhes damos”. 
Boa leitura a todos!

Clarice Viana Binda

Presidente da ADPEMA

O papel da ADPEMA

Clarice Viana Binda (Presidente)
Marcos Vinícius Campos Fróes (10 Secretário)

Luís Otávio Rodrigues de Moraes Filho 
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SAÚDE FINANCEIRA

A fórmula é simples, 
embora não funcione sem 
o compromisso dos diri-
gentes de uma entidade de 
classe. A responsabilidade 
no uso das contribuições 
dos associados somada a 
uma gestão austera e com-
prometida com resulta-
dos é igual a um aumento 
substancial de receitas.

Quando o Defensor 
Público Joaquim Neto 
foi eleito Presidente da 
ADEPMA havia exatos 
R$ 12.178,30 (doze mil, 
cento e setenta e oito re-
ais e trinta centavos) na 
conta bancária da Asso-
ciação. Em 10 de abril de 
2015, houve a condução 
da então Vice-presidente, 
Clarice Binda, ao cargo de 
Presidente, após a eleição 
de Joaquim Neto à Pre-
sidência da Associação 
Nacional dos Defenso-
res Públicos (ANADEP). 
Na primeira quinzena de 
2016, o saldo da conta 
de número 14500-9, da 
agência n0. 4323-0, do 
Banco do Brasil é de R$ 
106.872,70 (cento e seis 

mil reais, oitocentos e se-
tenta e dois reais e setenta 
centavos). O crescimento 
do saldo bancário foi de 
aproximadamente 733%.

Embora a ADPE-
MA seja classificada no 
rol das entidades sem fi-
nalidades lucrativas, ou 
seja, aquelas em que o 
resultado positivo não é 
destinado aos detentores 
do patrimônio líquido, o 
resultado é considerado 
um superávit. O aumento 
substancial foi verificado 
mesmo com o aumento 
das despesas, como a con-
tratação de Assessoria de 
Comunicação, a criação e 
manutenção do site e ou-
tros itens rigorosamente 
fiscalizados pela Tesoura-
ria. Porém, a gestão atual 
conseguiu economia com 
algumas iniciativas, como 
por exemplo, a realização 
da III Corrida Defensoria 
para Todos, realizada em 
novembro do ano passa-
do, totalmente custeada 
pelos patrocinadores, sem 
comprometer o caixa da 
Associação

ADPEMA apresenta superávit  
em conta bancária

Gestão atual consegue aumento no saldo da conta bancária da Associação dos Defensores, de cerca de 
12 mil reais, em abril de 2014 a mais de 106 mil reais, no início deste ano.
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EXERCÍCIO DA FUNÇÃO

O item IV, do Artigo 
20. do Estatuto, que pres-
creve “empenhar-se junto 
aos órgãos competentes 
no sentido de obter meios 
necessários ao melhor de-
sempenho das funções 
dos seus associados” foi 
rigorosamente cumpri-
do pela Associação dos 
Defensores Públicos do 
Estado do Maranhão 
(ADPEMA), no período 
referente a abril de 2014 
a dezembro de 2015. Em 
todas as lutas que resul-
taram em dignidade para 
o exercício da função de 
Defensor Público, a As-
sociação esteve presen-
te, desde os embates por 
melhorias salariais (VER 
BOXE) às reivindicações 

por mais estrutura, con-
dições de trabalho e se-
gurança. No âmbito na-
cional, foram muitos os 
pleitos em que os Defen-
sores maranhenses estive-
ram representados.

SEGURANÇA - 
Durante o ano de 2015, 
a ADPEMA, esteve à 
frente das diversas reivin-
dicações de medidas de 
segurança aos Defensores 
Públicos no exercício de 
suas funções. A princi-
pal delas foi para garantir 
a integridade física dos 
Defensores Públicos que 
atuam no Fórum Desem-
bargador Sarney Costa, 
em São Luís. Ano passa-
do, um Defensor Públi-
co foi ameaçado durante 

atendimento na sala da 
DPE no Fórum em pleno 
exercício de suas ativida-
des. Além do pedido de 
providências à Adminis-
tração Superior da DPE, 
a presidente Clarice Bin-
da, em audiência com o 
Secretário de Segurança, 
Jefferson Portela, solici-
tou apoio quanto à dispo-
nibilização de um policial 
na sala destinada à DPE 
no Fórum do Calhau

O pedido de mais se-
gurança aos Defensores 
Públicos foi ampliado 
para todos os núcleos da 
Defensoria no Estado, a 
exemplo do Núcleo Re-
gional Santa Inês, que 
enfrentava graves pro-
blemas estruturais e de 

segurança. A luta pela 
melhoria das condições 
de exercício da função in-
cluiu a visita aos Núcleos 
Regionais para verificação 
in loco da situação, desde 
a gestão do ex-Presidente 
Joaquim Neto, com a ida 
a Timon, Caxias, Coelho 
Neto, São José de Riba-
mar, Carolina, Acailandia 
e Imperatriz, que culmi-
nou com a reinauguração 
em novas e ampliadas 
instalações, um pleito da 
Associação. Dando con-
tinuidade à interiorização 
das ações, a Presidente 
Clarice Binda também vi-
sitou os núcleos de Bom 
Jardim, Zé Doca e San-
ta Inês (julho), Pinheiro, 
Viana e Arari (agosto), 

Em defesa dos Defensores Públicos do Maranhão

A presidente da ADPEMA, Clarice Binda, coordena roda de diálogos em defesa da autonomia da DP, iniciativa inédita no MA



EXERCÍCIO DA FUNÇÃO

Em defesa dos Defensores Públicos do Maranhão
Santa Rita, Rosário e Icatu 
(outubro/novembro) e vi-
sitou também o Núcleo de 
Execução Penal, em São 
Luís (outubro).

AUTONOMIA DA 
DP – A ADPEMA também 
atuou contra a Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade 
n0. 5296, ajuizada pela Pre-
sidente da República contra 
a Emenda Constitucional 
(EC) 74/2013, que esten-
deu às Defensorias Públicas 
da União e do Distrito Fe-
deral autonomia funcional e 

administrativa conferida às 
Defensorias Públicas esta-
duais, com mobilização do 
Supremo Tribunal Federal.

Além do trabalho junto 
ao STF, a ADPEMA atuou 
também em projetos de lei 
de interesse da carreira com 
mobilização junto à banca-
da maranhense.

ADPEMA recebe tí-
tulo de Utilidade Pública

No dia 13 de maio de 
2015, a ADPEMA foi con-
templada com a sanção da 

lei que confere o título de 
Utilidade Pública à entida-
de, através da Lei Estadual 
n.º 10.234. O título de Uti-
lidade Pública garante às 
entidades, associações civis 
e fundações o reconheci-
mento como instituições 
sem fins lucrativos e presta-
doras de serviços à socieda-
de. A nível nacional, dentre 
as associações estaduais de 
Defensores Públicos que já 
receberam o titulo de utili-
dade pública, a Associação 
dos Defensores Públicos 

do Estado do Rio de Janei-
ro (ADPERJ) foi contem-
plada pela Lei n.º 796, de 05 
de novembro de 1984. Para 
a Presidente da ADPEMA, 
Clarice Binda, “o título de 
Utilidade Pública Estadual, 
conferido a ADPEMA, é o 
reconhecimento de que os 
defensores públicos pres-
tam serviços relevantes à 
sociedade, e de que a enti-
dade associativa tem o asso-
ciativismo com responsabi-
lidade social como nortes”.

AÇÕES JUDICIAIS EM FAVOR DA CLASSE:

• 21,7% de reajuste salarial do Judiciário: a ADPEMA tem participado ativamente para 
estender o reajuste aos Defensores, tendo realizado, ano passado, no auditório da Escola 

Superior da Defensoria Pública do Estado do Maranhão uma AGE para deliberação acerca 
da execução da ação judicial referente;

• Reivindicação constante junto à DPE de participação nas negociações com o Executivo 
para discussão sobre o orçamento do órgão;

• Luta pelo fim do desconto do Imposto de Renda no pagamento de 1/3 das férias;

• Mobilização para aprovação PEC (Proposta de Emenda à Constituição) n0. 443/2009, 
que vinculou salários da Advocacia-Geral da União (AGU), das carreiras de Delegado da 

Polícia Federal, de Delegado de Polícia Civil dos estados e do Distrito Federal, Defensores 
Públicos dos estados e do Distrito Federal e dos Procuradores municipais, a 90,25% do 

subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF);

• Luta pelo pagamento retroativo da URV
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COMUNICAÇÃO

III CORRIDA DEFENSORIA PARA TODOS

Com objetivo de me-
lhorar cada vez mais o diálo-
go com os associados, bem 
como promover transparên-
cia das atividades, divulgar 
convênios com descontos 
em estabelecimentos co-
merciais, eventos e inicia-
tivas, a ADPEMA investiu 
em canais de comunicação. 
A entidade encomendou e 
colocou no ar um site (www.
adpema.com.br), contendo 

todas as informações de in-
teresse dos membros, desde 
notícias do dia, legislação até 
vídeos e artigos relaciona-
dos à atuação dos Defenso-
res Públicos.

Foram criadas tam-
bém novas ferramentas e a 
presença nas redes sociais 
foi intensificada. Todas as 
sextas-feiras, os defenso-
res associados, que fize-

ram seu cadastro 
no site, recebem 
em seu email o 
ADPEMA NO-
TÍCIAS, que 
mantém todos 
informados so-
bre as atividades, 
reivindicações e temas vol-
tados à classe. Basta entrar 
no item ÁREA RESTRI-
TA do site, preencher as 
informações para receber 

o informativo. Com os no-
vos canais, a ADPEMA 
avança dentro dos parâme-
tros contemporâneos da 
Sociedade de Informação

A corrida Defensoria 
para Todos consolidou-se 
como o maior evento de di-
vulgação e conscientização da 
sociedade sobre a importân-
cia do papel dos Defensores 
Públicos. Criada pela Asso-
ciação dos Defensores Públi-
cos do Estado do Maranhão 
(ADPEMA), em novembro 
de 2015 ela chegou à terceira 
edição, reunindo um total de 
400 participaram, entre atle-
tas, defensores públicos e ser-
vidores da DPE/MA.

Pela primeira vez o even-
to foi totalmente custeado 
pelos patrocinadores. Houve 
entrega dos troféus para os 
primeiros lugares das catego-
rias: Público em geral, Defen-
sor Público, Servidor da DPE 
e Atletas com Deficiência, 
além da entrega de medalhões 
por faixa etária. A grande 
vencedora da categoria Ge-
ral Feminina foi à corredora 
Lorena Marques Pinheiro. Já 
na categoria Geral Masculina, 
o primeiro lugar ficou para o 
corredor Luís Alves de Araújo 

Neto. Na categoria Defensor 
Público Feminino, o 1º lugar 
ficou com Kamila Barbosa e 
Silva Damasceno; em 2º lugar, 
a Defensora Pública Estadual 
Patrícia Pereira Garcia e, em 
3º lugar, a Defensora Marta 
Beatriz de Carvalho Xavier. 
Enquanto na categoria Mas-
culina, em 1º lugar ficou o 
Defensor Gioliano Antunes 
Damasceno; 2º lugar: Adria-
no Antunes Damasceno e em 

3º lugar, Cleuber Alves Mon-
teiro Junior. Os servidores da 
DPE/MA tiveram este ano 
uma categoria específica de 
premiação, sendo contem-
plados: Hildegardy Galvão 
Bezerra (1º lugar), Raimundo 
Eduardo da Silva Farias (2º 
lugar) e Hilton Pavão Coelho 
Neto (3º lugar ).

BRINDES - Logo em 
seguida, houve os sorteios, 

entre eles, de várias bolsas de 
graduação e pós-graduação da 
Faculdade Laboro; dois pares 
de óculos esporte da marca 
Oakley, patrocinados pelas 
Óticas Carol e um voucher 
de R$ 100 em compras na 
loja Nutry Sports. Além disso, 
como premiação a cada pri-
meiro colocado das categorias 
Público em geral, Defensor 
Público, Servidor da DPE e 
Atletas com deficiência, além 
do troféu, foi oferecido um 
voucher valendo um par de 
tênis da marca Skechers e uma 
cortesia de uma semana de al-
moço grátis no restaurante de 
comida saudável Leve Vida.

A corrida contou ainda 
com a presença de autori-
dades como o presidente da 
ANADEP, Joaquim Neto, o 
então subdefensor geral do 
Estado, Werther Júnior e do 
então secretário adjunto da 
Casa Civil do Governo do 
Maranhão, advogado Eduar-
do Lula, atual subsecretário 
de Estado Saúde.

Diálogo permanente com o associado

Maior evento de divulgação da 
Defensoria Pública chega à 3ª. edição

A corrida contou com participação de atletas, defensores e até autoridades do Governo.  
À esquerda, fila do meio, a presença do subsecretário de Saúde, Eduardo Lula
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MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

Com objetivo de aper-
feiçoar as práticas da boa 
gestão na entidade de classe 
dos Defensores Públicos do 
Estado, entre 2014 e 2015, 
foram realizadas diversas ati-
vidades que inovaram a ad-
ministração da ADPEMA. 
Além da criação do site, da 
regularidade na periodici-
dade do informativo para 
informar semanalmente 
os associados, importantes 
convênios foram firmados 
resultando em benefícios e 
descontos variados aos asso-
ciados.

Atualmente, são quase 
40 convênios, incluindo o 
mais recentes deles com a 
Fundação Escola Superior 
da Defensoria Pública do 
Rio Grande do Sul (FES-
DEP), com objetivo de 
conceder desconto de 30% 
aos Defensores Públicos 
associados sobre o valor do 
curso de atualização sobre 
o novo Código de Processo 
Civil. O abatimento é exten-
sivo também à matrícula e 
qualquer Defensor associa-
do pode fazer o curso me-
diante a comprovação da 
regularidade da condição de 
sócio. Para a Presidente da 
ADPEMA, Clarice Binda, a 
iniciativa representa “o cum-
primento das finalidades ins-
titucionais da entidade”, ao 
promover o aperfeiçoamen-
to cultural dos defensores 
para o melhor desempenho 
de suas funções.

Outro importante con-
vênio foi firmado com a As-
sociação do Ministério Pú-
blico do Estado (AMPEM), 
para que os associados da 
ADPEMA pudessem ter 
acesso à sede recreativa dos 
Promotores de Justiça, no 
Calhau, com direito à utili-
zação de toda estrutura de 
lazer disponível, incluindo 
piscina, academia e salão de 
festas. Nas datas comemo-

rativas, também foram rea-
lizadas ações promocionais, 
como no Dia da Mulher, 
8 de março e no Natal, em 
confraternização com me-
recidos brindes aos colegas. 
Em agosto, foi realizado pela 
Associação o 1º Torneio de 
Futebol entre Defensores 
Públicos e Adolescentes que 
cumprem medidas socioe-
ducativas.

Em 2014, entre os dias 11 
e 29 de agosto, a ADPEMA 
também inovou e promoveu 
o Café com o Candidato, re-
alizado na Escola Superior da 
Defensoria Pública, com fi-
nalidade possibilitar o diálogo 
entre a Defensoria e os candi-
datos ao Governo do Estado, 
Foram passos importantes 
em direção ao reconhecimen-
to da classe.

Compromisso e valorização da classe
ADPEMA cumpre agenda nova de atividades, firma convênios e fortalece suas missões institucionais

Jantar de Confraternização de Natal promovida pela ADPEMA: ações para valorizar e criar vínculos com a classe

O governador Flávio Dino, então candidato ao Governo, participou do Café com Candidatos, promovido pela ADPEMA
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RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

2015 foi um ano de 
avanço nas articulações, ini-
ciadas no mandato do ex-
-presidente da ADPEMA, 
Joaquim Neto e consolida-
das pela atual gestão. Uma 
das iniciativas mais impor-
tantes foi a solicitação, ano 
passado, feita pela ADPE-
MA para que fosse realizada 
uma Sessão Solene, na As-
sembleia Legislativa do Esta-
do, em homenagem ao Dia 
do Defensor Público (19 de 
maio). A sessão aconteceu 
no dia 23, com a presença 
de autoridades dos Execu-
tivos estadual e municipal, 
do Legislativo e do Judiciá-
rio. Representantes das en-
tidades que atuam na Justiça 
também estiveram presen-
tes, como o presidente da 
Associação dos Magistra-
dos do Maranhão (AMMA), 
Gervásio dos Santos, da 
Associação do Ministério 
Público do Maranhão (AM-
PEM), José Augusto Cutrim 
e o presidente da Associação 

Nacional dos Defensores 
Públicos (ANADEP), Joa-
quim Gonzaga Neto.

Estas três entidades, 
AMMA, AMPEM e ADPE-
MA, cientes da importância 
do tripé no sistema de justi-
ça, formado pelo Poder Ju-
diciário, Ministério Público 
e Defensoria Pública, co-
locaram-se à disposição do 
Governador do Estado, Flá-
vio Dino, por meio de ofí-
cio, para colaborar na meta 
governamental de elevar o 
IDH (Índice de Desenvolvi-
mento Humano) maranhen-
se. Com o Executivo estadu-
al, a ADEPMA estreitou o 
relacionamento institucional 
com a Casa Civil, em assun-
tos de interesse da classe, 
com o envio do anteprojeto 
de PEC à DPE que repro-
duz na Constituição do Es-
tado a EC n. 80/2014 e com 
pelo menos cinco secretarias 
de Estado: a SEDEL (Es-
portes e Lazer) e a SECMA 
(Cultura), em parceria com 

a Corrida 
Defensoria 
para To-
dos; SEJAP 
(Justiça e 
Administra-
ção Peniten-
ciária), na 
exibição do 
documen-
tário Sem 
Pena, no 
auditório da 
Escola de 
Governo do 
Estado do 
Maranhão, 

como parte da 
programação do 
projeto Debater 
para Crescer, que 
estimula o debate 
crítico com temas 
específicos da re-
alidade do Siste-
ma Penitenciário 
maranhense; SE-
DIHPOP (Direi-
tos Humanos e 
Participação Po-
pular), SEDUC 
(Educação), pro-
pondo o Projeto 
Educação em Di-
reitos, para levar 
os alunos da rede pública 
noções de Direito em aulas 
ministradas por Defensores 
Públicos.

ARTICULAÇÃO LO-
CAL E NACIONAL - Em 
novembro do ano passado, a 
ADPEMA também realizou 
uma importante articulação, 
em parceria com a Ouvido-
ria Externa da DPE, uma 

Roda de Diálogo, em defesa 
da autonomia da Defensoria, 
com a presença de mais de 
20 entidades de movimentos 
populares. A entidade parti-
cipou ainda do projeto De-
fensoria no Cárcere, criado 
para repensar o sistema car-
cerário brasileiro, lançado no 
Palácio Henrique de La Roc-
que, em São Luís, com apoio 
do Departamento Peniten-
ciário Nacional (DEPEN/
MJ), da ANADEP, do Colé-
gio Nacional de Defensores 
Públicos-Gerais (CONDE-

GE) e da Defensoria Pública 
da União. Outra parceria im-
portante foi com a Secretaria 
de Governo da Presidência 
da República, na realização 
do Seminário sobre Marco 
Regulatório do Marco Re-
gulatório das Organizações 
da Sociedade Civil - Lei n.º 
13.019/2014, em dezembro 
do ano passado. Foi um ano 
de muito trabalho!

Articulação faz a força

A presidente da ADPEMA, Clarice Binda, coordena Roda de Diálogos com representantes de movimentos sociais 
em defesa da autonomia da Defensoria Pública, movimento inédito no MA

Os três presidentes da AMPEM, Tarcísio Bonfim, Clarice 
Binda, da ADEPMA e Joaquim Neto, da ANADEP: 

união em prol de um Justiça melhor


