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CARTILHA AOS NOVOS ASSOCIADOS 
O verdadeiro papel da nossa entidade de classe: 

o associativismo é uma forma nobre de afirmar valores, 
de  viver a cidadania plena. 

 

 

Apresentação 

Inicialmente desejando-lhes as boas vindas à nossa Instituição, 

gostaríamos de pedir um pouco do seu tempo para refletirmos sobre 

questões de nosso interesse. 

A Associação dos Servidores da Defensoria Pública Geral do 

Estado do Rio de Janeiro (ASDPERJ) foi criada com o intuito de zelar 

pela ética profissional, cuidar dos interesses dos profissionais 

associados, promover a cidadania e defender a Defensoria Pública 

enquanto instituição essencial à função jurisdicional do estado. 

Nossa associação possui o importante papel de unir a categoria 

e fomentar o debate entre os associados a fim de chegar a um 

consenso sobre suas diretrizes de atuação, além do intuito 

organizacional e recreativo que será futuramente implementado. 
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A ASDPERJ foi fundada em 28 de setembro de 2012 com o 

intuito de defender os interesses de nossa categoria e auxiliar seus 

associados no que estiver na sua competência e/ou alcance.  

Apesar de ter sido criada em 2010, a nossa carreira ainda não 

foi regulamentado devidamente, de modo que não recebemos 

diversos direitos que são expressos no Decreto-lei que dispõe sobre 

os servidores civis do Estado do Rio de Janeiro. Mais grave ainda é o 

fato de não termos normatizadas nossas atribuições, não contarmos 

com um plano de carreira e o consequente pagamento proporcional 

ao relevante trabalho que desempenhamos. 

Assim, para obtermos tais conquistas, melhor dizendo, 

tratamento adequado a nossa categoria, principalmente se 

vislumbrarmos as demais carreiras análogas existentes no Estado do 

Rio de Janeiro, é preciso que nos organizemos e sejamos atuantes. 

Além disso, é necessário o aumento no número de associados. 

Hoje somos aproximadamente 120 associados, quando há 

aproximadamente 470 servidores no quadro permanente. 

Deste modo ressaltamos a importância do fortalecimento da 

Associação faz crescer a força política da categoria, dando maior 

projeção aos nossos pleitos seja em âmbito externo, seja perante a 

Administração Superior.  
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Por que é necessária a nossa organização? 

A resposta é simples, muitas vezes os servidores necessitam ser 

ouvidos e entendidos. E para que isso seja realizado de forma 

organizada e coerente, faz-se necessário uma entidade responsável 

por angariar a vontade destes servidores e levá-las a quem for de 

destino, garantindo assim homogeneidade do que é buscado em 

consonância com a vontade de nós servidores. 

Quais as atribuições da associação? 

 Representar os interesses dos associados perante autoridades 
administrativas e judiciárias, quando necessário; 

 Celebrar assembleias e discutir o interesse dos associados; 

 Colaborar com o Estado, como órgãos técnicos e consultivos, 
para a solução de problemas relacionados com a categoria 
profissional que representa; 

 Eleger ou designar os representantes da categoria; 

 Celebrar eventos para promover a união entre a categoria; 

 Recolher e administrar as contribuições de todos aqueles que 
participam da categoria profissional que representa. 

 

Quais são os custos da associação? Por que devo pagar a 

contribuição mensal? 

A associação, para estar regular, deve cumprir diversas 

exigências legais.  Por isso, deve elaborar balancete, sendo essa a 
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forma da administração prestar contas em relação aos créditos e 

débitos da associação, deve cumprir diversas exigências fiscais, 

precisa de conta bancária para receber as contribuições e ter meios 

de efetuar pagamentos de débitos e contratar serviços de 

contabilidade.   

Além disso, a associação necessita registrar as atas das 

assembleias gerais (custo é, em média, R$ 400,00 por assembleia), 

precisa pagar o domínio do site, necessita adquirir material de 

escritório para elaboração de diversos materiais (material de 

divulgação da associação para os servidores e para instituições) e 

organização de documentos; pagar advogado para prestação de 

serviço que assembleia determinar ou por bem a administração 

entender necessário; ter verba disponível para ações, como confecção 

de blusas e cartazes e, com o tempo, aquisição de mobiliário para se 

estruturar.  À medida que a associação cresce, será necessário 

contratar funcionários e alugar sala comercial para o seu 

funcionamento.  Hoje contamos com uma cessão de espaço, em que 

não há garantias quanto à sua duração.   

Ainda, a título de exemplo, para implantar o desconto da 

contribuição em folha de pagamento (contracheque) a associação 

precisa obter uma média de 25 certidões e contratar despachante 

para obter outros documentos, a fim de que esses sejam entregues à 

Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), tudo o que envolve 
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um alto custo.  E enquanto isso não ocorre, necessitamos pagar 

tarifas bancárias para expedição de boleto bancário, para facilitar o 

pagamento da contribuição aos associados. 

 

Como é a contribuição mensal? 

Como toda a entidade de classe, a nossa associação é 

subsidiada por seus associados que contribuem com uma quantia 

mensal equivalente a 0,5% (meio por cento) do vencimento base 

atribuído ao cargo que o servidor exerce. Hoje, o técnico médio 

contribui no valor de R$ 16,03 e o técnico superior e especialista no 

valor de R$ 19,75. 

Como acima explicado, ainda existem alguns passos a serem 

concretizados até ocorrer o desconto em contracheque bem como a 

emissão de boletos (esse em fase de implementação).  Enquanto não 

é possível um nem outro, pedidos aos associados que façam depósito 

ou transferência bancária e enviem um email para 

asdperj@gmail.com com o comprovante, para viabilizar a 

identificação do crédito. 

A data de vencimento é dia 5 do mês a vencer. A exemplo, o 

vencimento do dia 5 de agosto trata-se de data referente à 

contribuição do mês de agosto. 
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Dados bancários: CNPJ: 17.781.887/0001-03 

Banco Itaú, agência 6002, conta corrente nº 17254-9. 

 

 

Sendo assim,  que devo fazer para me associar? 

Siga os seguintes passos: 

Preencha a ficha cadastral que pode ser obtida através do sítio 

www.asdperj.com, na seção Perguntas Frequentes (FAQ); 

1. Realiza a impressão de três vias e assine; 

2. Anexe os seguintes documentos: 

a. 3 (três) fotos 3x4, 

b. 3 (três) cópias RG, CPF, contracheque e comprovante 

de residência. 

3. Entregue pessoalmente a um dos representantes da 

ASPDERJ 

Importante: a assinatura do servidor deve ser original em todas as 

vias. 

Para ficar atualizado sobre nossas atividades curta a fan page 

da ASDPERJ no facebook e acesse sempre o nosso site 

www.asdperj.com. Para maiores informações, também estamos à 

disposição através do email asdperj@gmail.com. 
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