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110
Desde o primeiro momento, 
atuação diligente, estratégica
e atenta para a segurança
das defensoras e dos 
defensores públicos.
(art. 4º, IX do Estatuto da ADPEC – EADPEC)

110
DIAS



110DIAS DE PANDEMIA

Ofício conjunto com as 
demais Associações das 
carreiras do Sistema de 
Justiça para a suspensão 
de atendimentos 
presenciais a partir do 
dia 16 de março de 2020.



Informativo sobre 
a suspensão de 
atendimentos presenciais 
e atividades na sede da 
ADPEC.

110DIAS DE PANDEMIA



Campanha #euficoemcasa 
- Uma maneira de 
conscientizar sobre 
a importância do 
distanciamento social, 
mesmo antes do lockdown.

110DIAS DE PANDEMIA



Máscaras personalizadas + 
cartão com mensagem

110DIAS DE PANDEMIA



Dia do Defensor e da 
Defensora: Presentes 
pensados para contribuir 
com a nova rotina 
durante a quarentena. 

110DIAS DE PANDEMIA



Permanente diálogo 
com DPGE sobre os 
direitos e interesses dos 
associados e associadas. 

110DIAS DE PANDEMIA



Sem esquecer do 
aperfeiçoamento do regime 
democrático, interesses 
sociais e individuais 
indisponíveis e homogêneos. 
(art. 4º, VI e XVII do EADPEC)110
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OFÍCIO 36/2020                                                                     Fortaleza (CE), 29 de maio de 2020 

    

 

Excelentíssimo Senhor Deputado Federal 
MAURO BENEVIDES FILHO 
Brasília – Distrito Federal 
 

   Senhor Deputado,  

 

CONSIDERANDO a preocupação de Vossa Excelência com a realidade social brasileira e a sua 
disponibilidade à luta por um Brasil mais justo e feliz, o que implica, por consequência, preocupação com 
a efetivação  do  direito de recomeçar1 dos brasileiros e brasileiras endividadas, com garantia de seu 
mínimo vital2. 

CONSIDERANDO que, no Brasil, às pessoas físicas ainda se é formalmente negada a possibilidade de 
sua recuperação econômica judicial (o que, há muito, é permitido a pessoas jurídicas), ausência que se 
sente ainda com mais força com a atual pandemia do COVID-19. 

CONSIDERANDO que diante da crise econômica que se soma a crise sanitária, vislumbra-se um cenário 
de fortes desafios econômicos nos próximos anos, para os quais se deve preparar agora, para minimizar 
seus prejuízos. É como quando a seca chega no nosso sertão: o primeiro ano com pouca chuva exige maior 
cuidado com os açudes, cisternas e poços, sob o risco de morte e fome. A hora de nos prepararmos é 
agora. 

CONSIDERANDO que a melhor maneira de prevenção – e superação - do superendividamento é o 
crédito responsável que vem instituído pelo PL 3515/2015, com ferramentas para avaliação da capacidade 
de reembolso do consumidor e conservação do seu mínimo existencial. Cuidado que se destaca com a 
publicação da MP 936 que permite o comprometimento de quase metade de salário com empréstimos 
consignados, em um caminho de endividamento muitas vezes sem volta (chegando a levar algumas 
pessoas ao suicídio): se uma norma excepcional se faz necessária agora, é preciso um marco geral a 
impedir que ela, depois, traga resultados piores dos que os que, hoje, tenta evitar. 

CONSIDERANDO  que 2/3 do PIB brasileiro resultam do consumo das famílias, bem como o inequívoco 
potencial do PL 3515/2015 de reinserir na economia os 30 milhões de superendividados (esse número 
tende a crescer em vistas do recesso econômico e do aumento da tomada de crédito) devolvendo R$ 555 

 
1 Expressão usada pela Juíza gaúcha Clarissa Lima em sua tese de doutorado sobre o tema, sob a orientação da Professora Dra 
Cláudia Lima Marques; 
2 Expressão usada pela Juíza gaúcha Karen Bertoncello em sua tese de doutorado sobre o tema, sob a orientação da Professora 
Dra Cláudia Lima Marques; 

PELA URGENTE 
APROVAÇÃO DO PL 

3515/2015 
 

#aprovaPL3515 

Ofício PL3515 - 
Superendividamento.
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Nota pública a favor 
do isolamento social.

110DIAS DE PANDEMIA



Proposta de Projeto 
de Lei - Em favor da 
população vulnerável 
do Estado do Ceará.

110DIAS DE PANDEMIA



Constante participação 
na imprensa destacando 
a importância das 
atuações de defensoras 
e defensores públicos 
do Ceará durante a 
pandemia. 

110DIAS DE PANDEMIA



Apoio ao Fórum 
Justiça. ADPEC 
sempre próxima dos 
movimentos sociais.

110DIAS DE PANDEMIA



Campanha Todos Contra o 
Coronavírus - Arrecadando 
doações para população 
vulnerável e profissionais de 
saúde.

110DIAS DE PANDEMIA



Entrega de doações 
da campanha 
Todos Contra o 
Coronavírus.
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Com atuante e 
reconhecida participação 
em âmbito nacional.
(art. 4º, XIV, VII e XVIII do EADPEC)110

110
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Reuniões 
ANADEP
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Sempre perto das 
lutas nacionais, 
principalmente as 
que repercutem 
na realidade local.



110DIAS DE PANDEMIA

Reuniões 
ANADEP



Acompanhamento da ADI 4636 
(Desvinculação com a OAB)

110DIAS DE PANDEMIA



Lives

110DIAS DE PANDEMIA



                                   

 

 
Ofício nº 07/2020     Fortaleza (CE), 06 de abril de 2020 
    
 
Excelentíssima Senhora Deputada Federal 
LUIZIANNE LINS 
Excelentíssimos Senhores Deputados Federais 
ANDRÉ FIGUEIREDO 
AJ ALBUQUERQUE 
CAPITÃO WAGNER 
CÉLIO STUDART 
DENIS BEZERRA 
DOMINGOS NETO 
EDUARDO BISMARCK 
GENECIAS NORONHA 
HEITOR FREIRE 
IDILVAN ALENCAR 
DR. JAZIEL 
JOSÉ AIRTON FÉLIX CIRILO 
JOSÉ GUIMARÃES 
JÚNIOR MANO 
LEÔNIDAS CRISTINO 
MAURO BENEVIDES FILHO 
MOSES RODRIGUES 
PEDRO AUGUSTO BEZERRA 
ROBÉRIO MONTEIRO 
 ROBERTO PESSOA 
VAIDON OLIVEIRA 
Brasília – Distrito Federal 
 

Senhora Deputada, Senhores Deputados, 
 

CONSIDERANDO o trâmite do PLP 149/2019 – que ficou conhecido como “Plano 
Mansueto” – que propõe a inclusão na rubrica de pessoal, as despesas com imposto de renda, 
terceirizados, inativos e pensionistas, o que geraria uma desorganização orçamentaria e 
financeira a prejudicar sobremaneira a solidez de nossas instituições brasileiras. 

CONSIDERANDO que é em momentos de crise que as instituições do Estado 
Democrático de Direito são mais exigidas e precisam ter condições de desenvolver seus 
trabalhos, todos determinados pela Constituição da República Federativa do Brasil. 

CONSIDERANDO que as alterações propostas pelo art. 15 do PLP nº 149/2019 ao 
art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal acarreta efeitos gravosos ao funcionamento dos órgãos 
e Poderes previstos nos arts. 19 e 20 da LRF, em razão cômputo imediato de despesas ora não 
consideradas, o que poderia ensejar uma situação de descumprimento de limites legais e, em 
vista da metodologia de cálculo que se intenta positivar, esvaziamento da razoabilidade do 
prazo legal de retorno ao limite, o que implicaria consequências danosas ao ente federado, como 
impossibilidade de receber transferências voluntárias, obter garantias e contratar operações de 
crédito. 

 

Ofício conjunto - Plano 
Mansueto. Luta constante 
para evitar retrocessos às 
carreiras de Estado e ao 
serviço público.
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Campanha 
Defensores Não Param.
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Preocupada 
com o constante 
aperfeiçoamento dos 
seus membros.
(art. 4º, VIII e XII do EADPEC)110

110
DIAS



Conversas e 
debates ao vivo.
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Sorteio para 
Congresso CEI

110DIAS DE PANDEMIA



Aprimorando 
cada vez mais a 
organização interna e 
a potencialização de 
nossos recursos.110

110
DIAS



Assinatura da 
escritura pública 
da sede da 
ADPEC.
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Prestação de contas 
com associados e 
associadas.
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Sempre buscando a proximidade 
com cada associado e cada associada 
e meios de crescermos mesmo no 
contexto político-econômico atual. 
(art. 4º, VII e XV do EADPEC)110

110
DIAS



Reuniões semanais online
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Cada chegada, uma 
festa - Posse dos novos 
defensores e defensoras.
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Card comemorativo 
de Dia da Mães
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ADPEC oferta 
apoio psicológico 
aos associados e 
associadas



Lives com atividades para 
corpo e mente - Yoga, 
meditação, respiração 
e treino funcional para 
associados e público geral 
durante a quarentena.

110DIAS DE PANDEMIA



Lives para crianças com 
o objetivo de oferecer 
atividades em família 
para associados e público 
em geral durante a 
quarentena.
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Constante divulgação 
do principal canal de 
comunicação durante 
a pandemia. 
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Atualização constante 
para os associados e 
associadas das lutas e 
ações acompanhadas 
pela ADPEC

110DIAS DE PANDEMIA




