ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA DEFESA DA MAGISTRATURA

NOTA PÚBLICA

COMPROMISSO COM A DEMOCRACIA E PRERROGATIVAS DAS CARREIRAS DE ESTADO
A ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA DEFESA DA MAGISTRATURA - ADM, entidade
coorporativa de magistrados, atendendo a decisão em votação de sua diretoria,
considerando que a Petição Inicial da Ação Civil Pública ajuizada pelo Defensor Público
da União Jovino Bento Junior cita expressamente nota desta Entidade; bem assim que,
por conta dessa peça, o referido profissional do direito vem sendo alvo de representações
de políticos, de críticas e notas de repúdio vindas de seus pares, de sua própria associação
de categoria e da imprensa; excepcionalmente, diante do caráter transcendente da
questão, vem a público externar solidariedade ao Defensor em questão, nos seguintes
termos:
1. A mesma independência funcional garantida a Magistrados e membros do
Ministério Público é estendida aos Defensores Públicos, na forma do § 4º, do art.
134, da Constituição Federal. Trata-se de garantia inderrogável ao exercício desse
ofício. O patrulhamento ideológico a magistrados, membros do Ministério Público
ou Defensores, independentemente da forma que se apresente, constitui
perigoso precedente, atentatório à Democracia e ao livre exercício dessas
carreiras jurídicas, devendo ser veementemente repudiado.
2. O pensamento jurídico, quando se encontre devido e tecnicamente
fundamentado, não pode, em nenhuma hipótese, dar azo a representações
administrativas, pressão ou qualquer tipo de censura.
A ADM reitera o compromisso com as liberdades democráticas e prerrogativas das
carreiras de Estado, sem as quais o Poder Judiciário não poderá exercer sua finalidade
constitucional precípua, de distribuir Justiça.
Brasília, 13 de outubro de 2020.
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