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Estudo aponta: faltam mais  
de 400 defensores no RS

Departamento de Aposentados organiza 
passeio a Veranópolis

 Presidida por gaúcha, nova diretoria 
da ANADEP toma posse em Brasília
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Patrícia Kettermann

Esta primeira edição do Informa-
tivo ADPERGS em 2013 chega 
até vocês um pouco mais tarde 

do que o costume das versões anterio-
res, editadas nesta época do ano. Isso 
porque decidimos esperar para incluir 
aqui as informações mais recentes 
sobre assuntos de extremo interesse 
dos Defensores gaúchos. A aprovação 
e sanção pelo governador do Estado 
de nosso PL 15, que trata dos subsí-
dios de nossa classe -  fruto inclusive 
do trabalho associativo realizado to-
das as semanas junto à ALERGS - e a 
tramitação acelerada da Proposta de 
Emenda à Constituição 247/13, a PEC 

das Comarcas, que fixa em oito anos o prazo para que as de-
fensorias públicas da União, dos Estados e do Distrito Federal 
se organizem e contem com Defensores Públicos em todas as 

unidades jurisdicionais. O texto foi aprovado no dia 10 de abril, por unanimi-
dade, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos 
deputados, e agora a matéria será analisada por comissão especial na Casa. 
Tramitação a passos largos.

Também a presidência da ANADEP, uma conquista que é resultado do traba- 
lho em equipe, realizado aqui no Rio Grande do Sul, reconhecido pelos 
Defensores Brasil afora. Uma vitória que precisa ser dividida com cada cole-
ga, e cada parceiro nesta caminhada, registrada aqui com a notícia da posse, 
no último dia 2 de abril. 

Lançamos, ainda, nesta edição, com especial destaque, nosso 2º Prêmio de 
Jornalismo, que traz como tema “Defensoria Pública: Direitos Humanos, 
Acesso à Justiça e Sistema Prisional”, indo ao encontro da temática que 
norteará a Campanha Nacional da ANADEP. Com total apoio das entidades 
representativas dos profissionais de imprensa do Rio Grande do Sul – Associa-
ção Riograndense de Imprensa (ARI), Sindicato dos Jornalistas e Associação 
dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos (Arfoc), o concurso encerra 
inscrições no próximo dia 30, e já conta com um considerável número de ins-
critos. Permite, aos Defensores, a abertura de mais espaço na imprensa, na 
medida em que profissionais da mídia buscam produzir materiais relaciona-
dos ao assunto, voltando seus olhares para a atuação da Defensoria Pública.

 A atuação da ADPERGS, fundamental na construção do movimento histórico 
da Defensoria Pública Brasileira, pela derrubada do veto ao PLP 114, junto  
à Associação Nacional, também tem espaço garantido neste informativo.  
Unindo esforços à ANADEP, a área de Comunicação da ADPERGS teve um  
papel preponderante na administração das redes sociais, produção de notí-
cias e divulgação do movimento não apenas aqui no estado, mas em todo 
o território nacional, tendo participação efetiva no sucesso do seminário e 
ato promovidos em Brasília, reunindo em fevereiro mais de 500 Defensores 
Públicos de todo o país.

 As atividades, sempre dinâmicas e criativas, do Departamento de Aposen-
tados da ADPERGS, capitaneado com maestria pela colega Genice Selaimen 
da Silva, já possuem páginas cativas no nosso informativo. Nesta edição 
trazemos imagens e detalhes do passeio a Veranópolis e adiantamos o próxi-
mo destino: Jaguarão. Contamos ainda um pouco da história da defensora 
Aléria Damas-ceno Silva, uma trajetória que se mescla com a criação da 
Defensoria Publica no Estado.

Uma excelente leitura a todos!

EXPEDIENTE
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Lançada a segunda edição 
do Prêmio ADPERGS de Jornalismo

Foi oficialmente lançada, no dia 18 de fevereiro, a 
segunda edição do Prêmio ADPERGS de Jorna-
lismo, que este ano traz como tema Defensoria 

Pública: Direitos Humanos, Acesso à Justiça e Sistema 
Prisional, acompanhando a temática abordada pela  
Associação Nacional de Defensores Públicos (ANADEP), 
em sua campanha em todo o território nacional, em 
2013. As inscrições já estão abertas e o prazo para apre-
sentação dos trabalhos encerra no dia 30 de abril. O  
2 º Prêmio ADPERGS de Jornalismo conta com apoio, e 
efetiva participação no julgamento da produção jorna- 
lística inscrita em todas as categorias, de represen- 
tantes da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), 
Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográ-
ficos do Rio Grande do Sul (ARFOC) e Sindicato dos Jor-
nalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.

Profissionais registrados junto ao Ministério do Trabalho 
e Emprego podem inscrever trabalhos publicados 
no período entre 07 de abril de 2012 a 30 de abril de 
2013, nas categorias - Impresso (jornal/revista), Rádio,  
TV, Novas Mídias (contemplando trabalhos em veículos  

eletrônicos e/ou ainda, iniciativas de divulgação em re-
des sociais). Também nesta segunda edição foi incluída 
a categoria Fotojornalismo. A expectativa, conforme a 
presidente Patrícia Kettermann, é de que a marca de 
40 profissionais inscritos, de 18 diferentes estados, to-
talizando 55 trabalhos, verificada na primeira edição, 
seja superada. “Com a inclusão da categoria Fotografia, 
e com o crescente interesse da imprensa em olhar cada 
vez mais atentamente para questões que se relacionam 
diretamente com os Direitos Humanos, o acesso à justiça e 
também nosso sistema prisional, estamos preparados para 
receber um volume ainda maior de inscritos”, afirmou.

A ADPERGS recebe reportagens e fotografias até o  
dia 30 de abril, aceitando trabalhos enviados por corres- 
pondência que chegarem depois, desde que  a data 
de postagem respeite o limite do prazo.  Os finalistas 
devem ser anunciados no dia 8 de maio, e a cerimônia 
de premiação acontece na semana seguinte, dia 17,  
durante jantar alusivo também à passagem do Dia Na-
cional do Defensor Público, no Hotel Plaza São Rafael, 
na Capital.

DESTAQUE
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Participaram da solenidade o procurador-geral do Esta-
do, Carlos Henrique Kaipper, o defensor público-geral 
do Estado, Nilton Leonel Arnecke Maria, o presidente do 
Sistema Ocergs-Sescoop, Vergilio Perius, o presidente 
da Fiergs, Heitor Müller, os ex-governadores Jair Soares, 
Yeda Crusius e Olívio Dutra, lideranças partidárias, presi-
dentes de demais associações, sindicatos, deputados e 
ex-deputados. Também foram registradas as presenças 
do deputado federal Giovani Cherini (PDT/RS), repre-
sentando a Câmara dos Deputados, do presidente da  
Câmara Municipal de Porto Alegre, Thiago Duarte, do 
conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Cezar  
Miola, do procurador-geral do Ministério Público Especial 
de Contas, Geraldo Da Camino, entre outras autoridades.

Confira a composição da nova mesa diretora:
Titulares
Presidente: Pedro Westphalen (PP)
1º vice-presidente: Paulo Odone (PPS)
2º vice-presidente: Aldacir Oliboni (PT)
1º secretário: Gilmar Sossella  (PDT)
2º secretário: Marcio Biolchi (PMDB)
3º secretário: Marcelo Moraes (PTB)
4º secretário: Jorge Pozzobom (PSDB)

Suplentes
1º suplente de secretário: João Fischer (PP)
2º suplente de secretário: Catarina Paladini (PSB)
3º suplente de secretário: Paulo Borges  (DEM)
4º suplente de secretário: Carlos Gomes (PRB)

Acordo pluripartidário
O Regimento Interno da Casa estabelece que a Mesa  
Diretora seja eleita para um período de dois anos, mas 
um acordo pluripartidário vem garantindo, ao longo 
da Legislatura, o revezamento da presidência entre as 
quatro maiores bancadas. O acordo ainda prevê que o 
cargo de 1º secretário seja ocupado pelo parlamentar 
que assumirá a presidência da AL no próximo ano.

Associação acompanha posse do novo  
presidente da Assembleia Legislativa

GIRO POLÍTICO

A presidente da ADPERGS, Patrícia Kettermann, 
acompanhou, no dia 31 de janeiro, a cerimônia de 
posse do novo presidente da Assembleia Legis-

lativa gaúcha, deputado Pedro Westphalen (PP). Após 
cumprimentar o parlamentar pessoalmente, em recep-
ção anterior à solenidade, no gabinete da presidência da 
casa, Patrícia participou do ato, que teve rito simples e 
um minuto de silêncio em respeito ao luto oficial pelas 
vítimas do incêndio em Santa Maria. Na ocasião foram 
eleitos e empossados, ainda, os demais integrantes da 
mesa diretora para gestão 2013.

Em seu terceiro mandato como deputado estadual,  
Westphalen  ficou entre os três parlamentares mais 
votados no Estado na última eleição, obtendo quase  
73 mil votos. “Estou muito satisfeito com o que faço”,  
assegura o parlamentar. “Temos responsabilidades muito 
grandes. Temos fundamental importância na consolida-
ção democrática. São 55 líderes eleitos para representar 
as suas regiões e, a partir do debate, fazer a construção 
de algo bom para o RS”, disse. Ao assumir a presidência, 
afirmou que sua preocupação será a de dar condições 
aos parlamentares para que executem seus mandatos 
e possam dar continuidade aos bons projetos que estão 
em andamento. “Não quero ter uma marca, a não ser a de 
presidente de todos os deputados, dando condições a eles 
de trabalharem. Não quero cair na tentação de começar 
nada sem antes concluir o que começou dos bons projetos. 
Temos muito a fazer aqui na Casa, debatendo com todos, 
transigindo quando tivermos que transigir, mas também 
sendo firmes quando tivermos que ser firmes, em uma 
sinergia com os poderes que eu julgo necessária e que, da 
nossa parte, será total e integral”, garantiu.

A presidente Patrícia Kettermann cumprimentou o parlamentar pessoalmente, 
na sala da presidência minutos antes da cerimônia

Defensores marcaram presença na solenidade de posse do novo 
presidente do Legislativo gaúcho.
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GIRO POLÍTICO

ADPERGS prestigia solenidade de posse 
de cinco novos deputados estaduais

A presidente Patrícia Kettermann acompanhou a cerimônia 
ao lado dos representantes da APERGS e AJURIS.

Ao lado de representantes das demais carreiras  
jurídicas do Estado, como a vice-presidente para 
Assuntos Institucionais e Políticos da APERGS, 

Fabiana Azevedo Barth, e o presidente da AJURIS, Pio 
Giovani Dresch, a presidente da ADPERGS, Patricia Ketter-
mann, acompanhou, no dia 31 de janeiro, a cerimônia de 
posse de cinco suplentes de deputados em solenidade 
realizada no Salão Júlio de Castilhos, na Assembleia 
Legislativa.

Décio Franzen (PDT), Elisabete Felice (PSDB), Marcos 
Daneluz (PT), Nelson Härter (PMDB) e Vinícius Ribeiro 
(PDT) passaram a integrar o Legislativo gaúcho devido 
à renúncia do mandato pelos parlamentares Luís Fer-
nando Schmidt, Alexandre Lindenmeyer, Marco Alba,  
Luciano Azevedo, Alceu Barbosa Velho e Paulo Azeredo, 
que assumiram como prefeitos municipais.

Conforme Patrícia, a presença constante da Associação 
no Legislativo faz parte de uma política de aproximação 
da entidade que representa os Defensores Públicos do 
Estado com a classe política, e da efetiva divulgação da 
realidade, pleitos e necessidades da categoria junto aos 
deputados estaduais.

Também prestigiaram o ato o procurador-geral do Esta-
do, Carlos Henrique Kaiper (representando o governador 

Tarso Genro), o secretário estadual do Esporte e do  
Lazer, Kalil Sehbe, o presidente do Tribunal de Contas 
do Estado, Cezar Miola, o subprocurador-geral de 
Justiça, Ivory Coelho Neto, o defensor público-assessor 
Jaderson Paluchowski, o prefeito de Porto Alegre, José 
Fortunati, o ex-deputado recém empossado prefeito,  
Alceu Barbosa, entre outros comandantes dos executi-
vos municipais do estado, representantes de entidades 
e dirigentes partidários.

Foi aprovado por unanimidade, em sessão plenária 
realizada no dia 2 de abril, na Assembleia Legisla-
tiva gaúcha, o Projeto de Lei 15/2013, que trata do 

subsídio mensal dos defensores públicos. A matéria foi 
sancionada menos de uma semana depois, em 9 de abril, 
pelo governador do Estado Tarso Genro. 

A tramitação do projeto, desde o seu ingresso na casa 
legislativa, assim como a inclusão na pauta, tanto da  
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) ainda em mar-
ço, quanto na votação em plenário, foi acompanhada de 
perto pela ADPERGS. 

Sessão plenária da ALRS aprova 
PL15/2013 por unanimidade

ADPERGS acompanhou toda a tramitação do PL 15, desde sua inclusão 
na pauta da CCJ no início de março.

AP
ER

G
S



6  |  INFORMATIVO

GIRO POLÍTICO

Intensificando ações de fortalecimento à política asso-
ciativa de constante interlocução e diálogo com os inte- 
grantes do parlamento gaúcho, a presidente da  

ADPERGS, Patrícia Kettermann, a diretora do depar-
tamento de Comunicação da entidade, Lisiane Zanette 
Alves, e o diretor do departamento do Interior, Enir 
Madruga de Ávila, começaram o ano de 2013 em con-
tato permanente com os deputados gaúchos. As visi-
tas, a novos deputados que assumiram mandatos em 
janeiro, e também a antigos parceiros da Defensoria,  
tiveram como objetivo, além de apresentar a atuação e as 
demandas dos defensores para os que chegam agora à 
Casa,  renovar o apoio oferecido aos projetos de interesse 
da Defensoria Pública.

ADPERGS intensifica aproximação 
com parlamentares

Já em março, após o lançamento do Mapa da Defensoria 
Pública no Brasil, os dirigentes da ADPERGS, aproveita-
ram para levar aos deputados os resultados da pesquisa 
realizada em parceria pela ANADEP e Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea), que correlaciona infor-
mações sobre quadro da Defensoria Pública em todo  
o território nacional e o número de comarcas, órgãos  
judiciais e população potencialmente destinatária.

A presidente, Patrícia Kettermann, e a diretora do departamento de Comunicação, 
Lisiane Alves, visitaram o deputado Edson Brum, grande aliado da Defensoria. 

Dirigentes também estiveram com o deputado Décio Franzen.

Mano Changes aproveitou o encontro para fazer um 
elogio à atuação dos defensores em Santa Maria.

Zilá Breitenbach manifestou apoio às causas  
da Defensoria.

Líder do PMDB, Maria Helena Sartori recebeu 
a ADPERGS com muita informação sobre matérias 

de interesse dos defensores.

Também o deputado Marcio Biolchi se mostrou  
um parceiro da instituição no Legislativo.

Ao lado do diretor do departamento do Interior,  
Enir Madruga, a presidente Patrícia esteve com  

a deputada Elisabete Felice.

Às vésperas de empossar a filha, Otávia, como defensora 
pública em SC, MIriam Marroni foi muito atenciosa 

com a ADPERGS.
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GIRO POLÍTICO

Dirigentes da ADPERGS reúnem-se 
com juízes corregedores do CNJ

Bruno Freitas é reconduzido ao cargo  
de ouvidor geral da DPE

Reeleito por unanimidade, Bruno cumprirá mais um mandato  
de dois anos à frente da Ouvidoria.

O ouvidor-geral da Defensoria Pública do Rio 
Grande do Sul, advogado Bruno Pinto de Freitas, 
foi reconduzido ao cargo em solenidade realizada 

no dia 29 de janeiro, na sede da Instituição, na Capital. 
Reeleito por unanimidade pelo Conselho Superior da 
Defensoria Pública (CSDPE) em dezembro, Freitas vai 
cumprir um mandato de dois anos. “A opção que fiz em 
trabalhar em conjunto com a administração foi uma op-
ção vitoriosa, visto a unanimidade que recebi no Conselho. 
Prometo seguir honrando o nome da Instituição”, relatou 
em seu discurso.

A pedido do ouvidor, devido à tragédia ocorrida na boate 
Kiss, em Santa Maria, dois dias antes, a cerimônia foi 
realizada somente para o público interno da Instituição. 
Ele fez questão de registrar seu consternamento com 
a tragédia e relatou a experiência vivenciada nos mo-
mentos que passou na cidade, trabalhando junto com os  
Defensores Públicos.

Estiveram presentes na cerimônia a Corregedora-Geral da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, em exercício,  
Rafaela Consalter, o Presidente do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, Defensor Público Felipe Kirchner, o 
Diretor da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, em exercício, Viro José Zimmermann, o Diretor-Geral da Defensoria 
Pública do Estado de Santa Catarina, Jean Braun, o Consultor Jurídico da DPESC, Leandro Maciel, além de Defensores 
Públicos Coordenadores, Corregedores e membros da administração e servidores.

Os magistrados confirmaram a realização de uma inspeção no Tribunal de Justiça Gaúcho, no ano passado, que resul-
tou em um documento de 400 páginas, encaminhado imediatamente após a visita, via email, às defensoras. “A partir 
deste nosso encontro, os corregedores tomaram ciência do que vinha acontecendo n 1ª e 2ª Varas da Infância e Juventude 
da comarca de Porto Alegre, que, em razão dos processos criminais, não conseguia atender a seu principal objeto, que é a 
criança”, observou Marta. 

Dirigentes foram recebidas pelos juízes corregedores Gabriel Matos 
e Carlos Gustavo Vianna.

Após  Assembleia Geral de defensores públicos, rea- 
lizada durante toda a manhã e parte da tarde de 
15 de janeiro, na sede da ANADEP em Brasília, a 

presidente da ADPERGS, Patrícia Kettermann e a dire-
tora do departamento de Direitos Humanos da entidade, 
Marta Zanchi, foram recebidas pelos juízes corregedores 
Gabriel Matos e Carlos Gustavo Vianna, na sede do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ). O encontro teve como 
objetivo a coleta de informações sobre as atividades  
da 1ª e 2ª varas da Infância e Juventude do Rio Grande 
do Sul, para fundamentar a ADI 4774 construída pela  
ADPERGS e protocolada pela ANADEP em maio de 2012. 
A ação, patrocinada pelo advogado conselheiro da OAB/RS 
Rafael Canterji,  questiona a competência das varas 
da Infância para julgar ações penais relativas a crimes 
cometidos por adultos contra crianças e adolescentes.

ADPERGS intensifica aproximação 
com parlamentares
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Estudo aponta déficit de 484 defensores 
públicos estaduais no RS

DESTAQUE

No Rio Grande do Sul, hoje, cada defensor público 
trabalha por, no mínimo, dois. Conforme o Mapa 
da Defensoria Pública no Brasil, pesquisa pro-

duzida pela Associação Nacional dos Defensores Públi-
cos (ANADEP) em parceria com o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), baseada em dados coletados 
pelas associações estaduais, divulgada no dia 13 de março, 
em Brasília, o número ideal de defensores no estado, 
considerando um universo de um agente para cada 10 mil 
pessoas com renda de até três salários mínimos, seria 
de 869. Bem distante dos atuais 397.

Pesquisa realizada pela ANADEP em parceria com o IPEA relacionou o quadro 
da Defensoria Pública em todo o território nacional com o número de comarcas, 

órgãos judiciais e população potencialmente destinatária.

Os indicadores atuais demonstram, segundo o cruza-
mento de dados realizado pelos técnicos do Ipea, que o 
cobertor da Defensoria Pública gaúcha está encolhido 
pela metade, frente à demanda crescente da população. 
Cada defensor responde atualmente por um universo de 
quase 20,5 mil pessoas com renda mensal de até três 
salários mínimos. E em algumas regiões do estado onde 
a vulnerabilidade socioeconômica é maior, esse número 
pode ultrapassar os 40 mil.

“Se considerarmos o aumento crescente na procura da 
Defensoria por parte dos nossos destinatários, e ainda 
as condições de vulnerabilidade circunstanciais – como o 
caso da tragédia em Santa Maria, por exemplo – e outras 
que extrapolam as questões econômicas, veremos que 
esse quadro é ainda mais grave”, analisou a diretora do 
departamento de Comunicação da ADPERGS, Lisiane 
Zanette Alves. Ela acrescenta que os resultados do es-
tudo vão diretamente ao encontro dos relatos de sobre-
carga trazidos pelos associados, muitos trabalhando 
no limite de suas possibilidades. “A população gaúcha 
merece ser atendida por um número plausível de de-
fensores e com condições de suprir uma demanda que é 
crescente. E é nesse sentido que a ADPERGS está focando 
seus esforços, na busca de melhorar a situação dos de-
fensores e o resultado frente aos destinatários dos nossos 
serviços”, completou.

Representantes de associações de defensores públicos de diversas regiões do 
Brasil acompanharam o lançamento da pesquisa.

O Mapa promove uma comparação do quadro da Defenso-
ria Pública em todo o território nacional com o número de 
comarcas, órgãos judiciais e população potencialmente 
destinatária. E aponta um grande déficit de defensores 
públicos em relação a número de juízes e promotores de 
Justiça. No Brasil, são 11.835 magistrados e 9.963 mem-
bros do Ministério Público -  números que permitem a 
cobertura da quase totalidade das comarcas brasileiras 
- contra 5.054 defensores. Faltam, segundo o estudo, 
10.578 defensores no país, onde o número ideal seria 
de 15.632 profissionais, considerando a proporção de 
10 mil destinatários por agente. “Em 72% das comarcas, 
a população brasileira conta apenas com o estado-juiz e o 
estado-acusação”, conclui a pesquisa.

No Rio Grande do Sul, o estudo apontou 385 defensores 
(foi realizado antes das posses mais recentes que ele-
varam o número para 397), 662 promotores e 774 magis-
trados. O estado com pior relação entre estes agentes, 
hoje, é o Rio Grande do Norte, com cinco juízes e cinco 
promotores para cada defensor público.
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DESTAQUEDESTAQUE

PEC das Comarcas propõe universalizar 
serviços da Defensoria Pública

PEC das comarcas fixa o prazo de oito anos para que todas as comarcas no Brasil tenham defensores em número suficiente.

Na mesma ocasião em que foram divulgados os re-
sultados da pesquisa Mapa da Defensoria Públi-
ca no Brasil, também foi apresentada a PEC das 

Comarcas (Proposta de Emenda à Constituição n.247/ 
2013). De autoria dos deputados Alessandro Molon (PT/
RJ), André Moura (PSC/SE) e Mauro Benevides (PMDB/
CE), a PEC visa a universalizar os serviços da Defensoria 
Pública em todo o território brasileiro, estabelecendo que 
o número de defensores públicos deve ser proporcional 
a efetiva demanda pelo serviço, e fixando o prazo de oito 
anos para que todas as comarcas tenham defensores em 
número suficiente.

Aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Depu-

tados no dia 10 de abril, a PEC consagra  os princípios  
institucionais da Defensoria Pública, determinando a 
aplicação, no que couber, do art. 93 da Constituição  
Federal que, entre outros aspectos, estabelece a política 
remuneratória da magistratura. “É uma PEC do povo, 
pois esta é uma Proposta que vai garantir que o povo  
tenha acesso à Defensoria Pública e à Justiça”, afirmou 
o deputado Alessandro Molon.  Para o deputado Mauro 
Benevides, a proposta de emenda constitucional se soma 
a outras no grande desafio de defender as postulações 
justas da  Defensoria Pública. “Ainda em um momento 
em que nos preparamos também para a rejeição do veto 
da presidente da República ao projeto que assegura a  
autonomia desta importante Instituição”, completou.
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DESTAQUE

“Falar em autonomia é o mesmo que falar na garantia dos direitos aos usuários dos nossos serviços”, afirmou Patrícia, 
que manifestou apoio total da ADPERGS à causa dos defensores federais, enfatizando que o debate ultrapassa os limites 
de uma discussão corporativa, “na medida em que a Defensoria Pública, por si só, é Direitos Humanos, porque garante o 
direito a ter acesso à justiça como algo maior do que o Poder Judiciário”, completou.

Associação presente em audiência pública 
sobre autonomia da DPU

Ao lado da sub-defensora geral Luciana Kern, 
da corregedora-geral  da DPE, Maria de Fátima 
Záchia Paludo, do presidente da Associação Nacio- 

nal dos Defensores Públicos Federais (ANADEF) Gabriel 
Faria Oliveira, e do deputado federal Eliseu Padilha, a 
presidente da ADPERGS, Patrícia Kettermann, compôs a 
mesa durante audiência pública que discutiu, no Legis-
lativo estadual, dia 11 de março,  a PEC 207-A/2011, que 
trata da autonomia financeira e administrativa da DPU.

O encontro regional foi convocado pela comissão espe-
cial da Câmara dos Deputados que analisa a proposta de 
emenda à Constituição, liderada pelo seu relator, deputa-
do Padilha.  Participaram ainda da audiência o deputado 
federal Onyx Lorenzoni, os deputados estaduais Jorge 
Pozzobom e Edson Brum, parlamentar que tem sido 
um grande parceiro da Defensoria e o defensor público  
Álvaro Antanavicius Fernandes.

Defensores públicos federais convidaram, dirigentes da ADPERGS para  
participar do debate em encontro na véspera da audiência.

ADPERGS marcou presença em encontro regional convocado por comissão especial da Câmara de Deputados.

Acesse www.adpergs.org.br e conheça todos os benefícios.

APROVEITE MELHOR OS CONVÊNIOS ADPERGS
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Associação presente em audiência pública 
sobre autonomia da DPU

Defensores visitam Vila Liberdade e instauram 
PADAC imediatamente após incêndio

O dirigente do Núcleo de Defesa do Consumidor e 
de Tutelas Coletivas  (NUDECONTU), Juliano Viali 
dos Santos, e o dirigente do Núcleo de Regulari-

zação Fundiária da DPE, Marcelo Dadalt, estiveram na 
Vila Liberdade, da Capital, atingida por um grande incên-
dio no dia 27 de janeiro conversando com os moradores 
dois dias depois da tragédia que deixou dezenas de desa-
brigados. Os defensores ouviram as famílias que tiveram 
suas casas destruídas pelas chamas, e apuraram situa-
ções urgentes, como a de algumas pessoas acampadas 
no local que se recusavam a sair dali, com medo de per-
derem definitivamente seu espaço.

Também foi constatado pelos defensores que os mora-
dores, então desabrigados, estavam sem água e sem 
condições sanitárias. “Conversamos, lá mesmo, com o 
Secretário Municipal de Direitos Humanos, Luciano Mar-
cantônio, que garantiu a solução da questão da água e a 
instalação de banheiros para essas pessoas, ainda que 
provisoriamente. No mesmo dia, oficiamos à Secretaria, 
formalizando a solicitação com relação à água e banhei-
ros, e também à comissão da Câmara Municipal e Depar-
tamento Municipal de Habitação (Demhab), pedindo uma 

posição sobre projeto habitacional para os atingidos”, 
acrescentou Juliano. Segundo ele, foi, ainda, instalado, 
imediatamente após a visita, um procedimento para 
apuração de danos coletivos (PADAC), presidido pelo 
dirigente do Núcleo de Direitos Humanos da DPE, João 
Otávio Carmona Paz.

Defensores Juliano Viali e Marcelo Dadalt visitaram a comunidade 
dois dias após a tragédia.

9º Encontro de Defensores: 
painelista elogia o ofício da classe

Desembargador Amilton Bueno de Carvalho se revelou um entusiasta  
da Defensoria Pública. 

O desembargador do Tribunal de Justiça gaúcho, 
Amilton Bueno de Carvalho, abriu as palestras do 
segundo dia do 9º Encontro dos Defensores Públi-

cos do Estado, na manhã de  14 de dezembro, arrancando 
aplausos entusiasmados da plateia de cerca de 300  
defensores públicos que lotaram o auditório do Grande 
Hotel Dall Onder, em Bento Gonçalves.

Ao abordar o tema Lei ou Justiça: um debate não su-
perado, Amilton fez um elogio fervoroso ao trabalho 
desenvolvido pelos defensores. “O defensor público é o 
defensor de um contra todos. Se ele desaparecer, desa-
parece toda a cidadania”, afirmou. E reforçou ainda mais 
seu apreço e respeito pelo trabalho da categoria. “Se 
fizesse hoje um concurso novamente, faria concurso para 
ser defensor público”, completou. Ao encerrar a palestra, 
os defensores o aplaudiram novamente, em pé.

O 9º Encontro contou com apoio da ADPERGS, iniciando 
no dia 13, com a presença da presidente, Patrícia Ketter-
mann, na solenidade de abertura. Ela destacou o traba-
lho dos defensores,  ao longo de 2012. “Em um ano que 
tivemos o menor número de agentes na história da Institui- 
ção, conseguimos aumentar o número de atendimentos. 
Isso é um trabalho de excelência”, avaliou.

Após a cerimônia os defensores assistiram à palestra  
inaugural com a presença do vice-ministro da Justiça do 
governo da Itália e diretor da Escola de Doutorado Inter-
nacional de Direito e Economia Tullio Ascarelli, além 
de professor da Universidade de Roma TRE, Salvatore 
Mazzamuto, apresentando o tema Direito do Consumidor 
na União Europeia.

D
P

E/
R

S



12  |  INFORMATIVO

Em uma solenidade que lotou o Salão Vera Cruz 
do Centro de Eventos e Convenções Brasil 21,  
em Brasília, na noite de 2 de abril, tomou posse 

à frente da Associação Nacional dos Defensores Públi-
cos (ANADEP), a atual presidente da ADPERGS, Patrícia 
Kettermann, ao lado dos demais integrantes dos Con-
selhos Diretor, Consultivo e Fiscal que conduzirão a en-
tidade pelos próximos dois anos. Além de defensores 
públicos representando a imensa maioria das associa-
ções estaduais, prestigiaram o ato lideranças políticas 
e integrantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Ju-
diciário federal, dirigentes de entidades congêneres das 
carreiras jurídicas e representantes da sociedade civil 
organizada, tanto em âmbito estadual como nacional. 

Cerimônia prestigiada por autoridades  
empossou Patrícia Kettermann como 
presidente da ANADEP

POSSE ANADEP

Na composição da mesa oficial, ao lado de Patrícia e do 
ex-presidente André Castro, destacaram-se as presen-
ças do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
Marco Aurelio Buzzi, do secretário de Reforma do Judi-
ciário do Ministério da Justiça, Flavio Caetano, dos repre-
sentantes da Câmara Federal, deputado Vieira da Cunha, 
e do Senado, senadora Ana Rita, do gerente de relações 
institucionais das organizações Globo, Carlos Araujo, do  
vice-presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio 
Lamachia, do novo presidente do Condege, Nilton Leonel 
Arnecke Maria, do presidente da Associação Nacional 
dos Defensores Públicos Federais, Gabriel Oliveira, e do 
coordenador nacional da Pastoral Carcerária, Padre Val-
dir João Silveira. 
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Cerimônia prestigiada por autoridades  
empossou Patrícia Kettermann como 
presidente da ANADEP

POSSE ANADEP

Com um vigoroso discurso de posse, Patrícia recorreu ao 
olhar cúmplice dos amigos, da família e dos colegas para 
agradecer a participação de cada um nesta conquista, 
manifestando carinho especial à mãe a aos filhos, sem 
esquecer de nominar parceiros que considerou funda-
mentais em seu trajeto até a presidência da ANADEP. 
Prestou, ainda, um reconhecimento especial a seus an-
tecessores à frente da entidade, destacando particular-
mente a atuação de André Castro, de quem recebeu a 
presidência, e do ex-vice, Antonio Maffezoli. “Estes dois 
grandes guerreiros de sangue verde, que capitanearam 
a Associação Nacional dos Defensores Públicos nos 
últimos anos e garantiram avanços inestimáveis à De-
fensoria Pública do país, permanecem na diretoria da 
ANADEP. Por isso este não é um momento de falar em 
sucessão, porque sucessão transmite a ideia de substi-
tuição”, afirmou.

Sobre a atuação associativa em sua gestão, Patrícia adi-
antou aqueles que devem ser seus principais e funda-
mentais eixos: o fortalecimento da Defensoria Pública, a 
valorização da carreira de defensor e uma preocupação 
visceral com os destinatários dos seus serviços. “São os 
laços viscerais que nos unem ao povo, que nos unem 
aos usuários dos nossos serviços, que dão a força ins-
titucional que permite que, mesmo estando presentes 
em apenas 25% das Comarcas deste país, possamos 
efetivamente garantir direitos”, destacou.

Na pauta das ações imediatas à frente da ANADEP, a 
presidente terá o seguimento ao trabalho permanente 
junto ao Congresso Nacional pela derrubada do veto 
presidencial à mudança na Lei de Responsabilidade Fis-
cal que inclui a Defensoria como instituição de Estado 
com orçamento próprio, autonomia financeira e admin-
istrativa: o Projeto de Lei Complementar (PLP) 114/2011. 
Também o acompanhamento próximo da tramitação da 
PEC das Comarcas (Proposta de Emenda à Constituição 
nº 247/2013), de autoria dos deputados Alessandro Mo-
lon (PT/RJ), André Moura (PSC/SE) e Mauro Benevides 
(PMDB/CE), que visa a universalizar os serviços da De-
fensoria Pública em todo o território brasileiro, está entre 
as prioridades de agenda da nova presidente. “Meu papel 
é ser facilitadora do trabalho deste grupo de excelência, 
que mescla na medida certa os conhecimentos técnico-
jurídicos indispensáveis ao exercício do seu mister à 
aptidão política para garantir nosso crescimento insti-
tucional, mas, acima de tudo, tempera esta receita com 
a paixão que todos nutrimos pela Defensoria Pública do 
nosso país”, completou.

Pouco antes da cerimônia de posse, Patrícia falou à imprensa sobre principais 
desafios à frente da ANADEP.

André Castro, ex-presidente da ANADEP

Quero fazer um agradecimento muito especial à Patrícia, 
que foi uma grata surpresa. Fui muito feliz e sei que 
você também será na condução da ANADEP. Sou muito 
grato em voltar para o Rio com a certeza de que a  
“lojinha” vai estar em excelentes mãos.

Flávio Caetano, secretário de Reforma do Judiciário do 
Ministério da Justiça

Quero manifestar aqui todo o apoio à PEC das Comar-
cas. Onde houver um juiz e um promotor, que haja pelo 
menos um defensor. Não é possível pensar em um  
Brasil sem miséria sem o acesso à Justiça.
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Cláudio Lamachia, vice-presidente 
Conselho Nacional da OAB

Tivemos uma interação plena na OAB/RS com os de-
fensores públicos, irradiando e dando exemplo para 
os demais estados. A inserção e fortalecimento da 
Defensoria Pública no Pais significa, acima de tudo, a 
consolidação da cidadania. Os defensores são os repre-
sentantes da plena cidadania daqueles em condições 
de vulnerabilidade social. Reafirmamos uma parceria 
permanente e efetiva entre OAB e Defensoria Pública, 
e o compromisso de luta em busca do fortalecimento da 
sua autonomia administrativa e orçamentária.

Senadora Ana Rita

Quero parabenizar o André e também a Patrícia, que  
assume a missão de presidir essa associação. Vejo a  
Defensoria formando uma grande família, e vejo o es-
forço tremendo dos profissionais para cumprir o seu 
papel, atuando muitas vezes no limite de suas capaci-
dades. Como presidente da Comissão de Direitos Hu-
manos do Senado, afirmo que podem contar com esta 
senadora e com o Senado Federal na luta pela defesa 
dos interesses da instituição.

Marco Aurelio Buzzi, Ministro do STJ

A consolidação da Defensoria Pùblica já é página vira-
da. O próximo passo é realmente implementá-la no 
mínimo em cada uma das comarcas do país. Chega de 
discursos, precisamos de atitudes concretas, que é o 
que os senhores estão fazendo. Daí minha grande admi-
ração aos defensores públicos.

Nilton Leonel Arnecke Maria, presidente do Condege/ 
defensor público-geral do RS

Seremos parceiros, eu no Condege e tu, Patrícia, repre-
sentando os associados, na busca por uma Defensoria 
autônoma. Não existe democracia sem cidadania efe-
tiva. E cidadania efetiva passa pelo fortalecimento da 
Defensoria Publica.

POSSE ANADEP
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O deputado Vieira da Cunha também marcou presença na solenidade.

Representantes do Executivo e Judiciário acompanharam o ato e a celebração 
da posse da ANADEP.

A senadora Ana Amélia Lemos dez questão de comparecer para abraçar 
a nova presidente da ANADEP.

Cerimônia de posse lotou o Salão Vera Criz do Centro de Convenções Brasil 21.

POSSE ANADEP

O defensor-geral do RS, Nilton Leonel, a corregedora-geral da DPE/RS, Maria de Fátima Zácha Paludo,  
e as colegas Josane Heerdt, Marta Zanchi e Lisiane Alves prestigiaram a posse de Patrícia.
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PLP 114: ADPERGS participa de momento 
histórico da Defensoria Pública no Brasil

A movimentação iniciou no apagar das luzes de 
2012, quando o governo federal anunciou o veto ao 
PLP 114/2011, que prevê a inclusão da Defensoria 

Pública na Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovado 
por unanimidade na Câmara e Senado, após longa tra-
mitação. Imediatamente após a divulgação da notícia, a 
ADPERGS, ao lado da ANADEP, encampou a luta pela 
derrubada do veto, participando ativamente como par-
ceira da entidade nacional na organização do movimento 
Defensoria Sim – Veto Não. Uma intensa articulação foi 
patrocinada nas redes sociais, com abaixo-assinado na 
internet e busca de apoio junto a parlamentares e en-
tidades congêneres. A movimentação culminou com o 
seminário Defensoria Pública na lei de Responsabilidade 
Fiscal, realizado dentro do Congresso Nacional, no dia 
6 de fevereiro, seguido de um grande ato reunindo mais 
de 500 defensores públicos: a entrega de todas as assi- 
naturas para os presidentes do Legislativo Federal.

Durante o segundo painel do seminário, iniciado pela 
manhã do dia 6, no auditório Nereu Ramos, anexo II da 
Câmara dos Deputados, os defensores fizeram uma in-
terrupção e saíram em caminhada, carregando faixas e 
adesivos do movimento, rumo à presidência da Câmara. 
A presidente da ADPERGS, Patrícia Kettermann, as dire-
toras dos departamentos de Comunicação, Lisiane Alves, 
e de Direitos Humanos da entidade, Marta Zanchi, par-
ticiparam do ato de entrega das 25 mil assinaturas colhi-
das por defensores de todo o Brasil pedindo derrubada 
do veto presidencial ao PLP 114 pelos parlamentares.  

Dirigentes da ADPERGS integraram pequeno grupo de defensores públicos 
recebido por Renan Calheiros em seu gabinete.

Seminário deu início pela manhã às atividades 
no Congresso.

Grupo entregou assinaturas também ao presidente 
da Câmara Henrique Eduardo Alves.

Deputado Fernando Marroni fez questão de conferir 
o semiário dos defensores públicos.

Colegas de diversos estados se uniram  
pela derrubada do veto.

Mobilização no Congresso Nacional reuniu mais de 500 defensores públicos de todo o Brasil.

No gabinete, um pequeno grupo de defensores foi rece-
bido pelo deputado Henrique Alves, que se comprometeu 
a conversar com a presidente Dilma Roussef sobre a im-
portância da regulamentação da autonomia financeira da 
Defensoria Pública. Em seguida, em mais um momento 
histórico, as dirigentes gaúchas participaram de reu-
nião com o presidente do Senado, Renan Calheiros, que 
prometeu acelerar o ingresso do veto na pauta da Casa. 
“Vamos fazer o possível para apreciar, um a um, todos os 
vetos. Apreciar um veto ou até mesmo derrubar um veto 
não é fim do mundo”, afirmou Calheiros, que acumula a 
função de presidente do Congresso.
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No período em que estiveram em Brasília, antes, 
durante e após a movimentação em torno do 
seminário as dirigentes da ADPERGS Patrícia 

Kettermann, Lisiane Zanette Alves e Martha Zanchi visi-
taram gabinetes, obtiveram apoio e informações valiosas 
sobre a agenda legislativa nacional, fornecidas por depu-
tados e senadores gaúchos favoráveis à inclusão da De-
fensoria Pública na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Um dos mais fervorosos em suas colocações, conforme 
as defensoras, foi o deputado, líder da bancada do PSB 
na Câmara, Beto Albuquerque. Durante encontro do 
qual participou também o defensor gaúcho Cristiano 
Heerdt, além do deputado Valtenir Pereira (PSB/MT), o 
parlamentar fez questão de colocar toda a bancada do 
partido à disposição dos defensores, não apenas na luta 
pela derrubada do veto ao PLP 114, mas também para 
a construção de qualquer outra medida que se torne ne-
cessária neste processo de inclusão da defensoria na LRF.

DESTAQUE

Dirigentes buscam apoio em uma verdadeira 
maratona de visitas a parlamentares

No Senado, o grupo foi recebido pelo representante 
gaúcho Paulo Paim (PT), que registrou o encontro com 
as representantes da ADPERGS em seu pronunciamento 
na tribuna. Fez, ainda, uma ampla defesa da inclusão da 
defensoria na LRF, enfatizando a importância da pre-
sença de defensores em todas as comarcas do Estado, e 
destacando o trabalho dos integrantes da instituição no 
atendimento às vítimas da tragédia em Santa Maria.  “A 
Lei de Responsabilidade Fiscal, que entrou em vigor em 
2000, precisa ser adequada à autonomia administrativa, 
financeira e orçamentária da Defensoria Pública, consa-
grada na Emenda Constitucional 45 de 2004. Este senador 
que aqui fala apoia a derrubada do veto portanto, apoiando 
assim o projeto como fez em toda a sua tramitação nesta 
Casa Legislativa”, discursou.

Já a senadora Ana Amélia Lemos (PP) fez questão de 
divulgar em seu informativo semanal o encontro com 
as defensoras, reiterando publicamente seu apoio in-
condicional à derrubada do veto. A senadora demonstrou 
grande interesse na matéria e pediu dados nacionais so-
bre os defensores públicos. “É preciso fazer esse dever 
de casa e derrubar o veto. A defensoria faz um trabalho 
muito importante em nossa sociedade” enfatizou Ana 
Amélia, em plenário. 

Senador Paulo Paim recebeu ADPERGS e usou a tribuna  
para defender a derrubada do veto.

O gaúcho Danrlei Hinterholz  
também foi solidário à causa 

levada pela ADPERGS.

Ainda os deputados Fernando Marroni e Jerônimo Goergen receberam as  
dirigentes e também manifestaram apoio à derrubada do veto.

Ao lado de defensores de vários estados, 
ADPERGS esteve com o senador mineiro 

Zezé Perrella.

Encontro com deputada Manuela D’Avila 
também fez parte da agenda da 

ADPERGS em Brasília.

Giovani Cherini manifestou apoio 
aos defensores gaúchos na luta pela  

retomada do PLP 114.

Ainda na Câmara, as dirigentes conversaram com os 
deputados  Marcon (PT), Jeronimo Goergen (PP), Paulo 
Ferreira (PT), Alexandre Roso (PSB), Fernando Marroni 
(PT), Alceu Moreira (PMDB), Assis Melo (PCdoB), 
Giovani Cherini (PDT), Danrlei Hinterholtz (PSD), Elvino 
Bohn Gass (PT), Vilson Covatti (PP) e com o associado 
honorário da entidade, Eliseu Padilha (PMDB). Todos 
manifestaram expresso apoio à causa dos defensores 
públicos e disposição para trazer novamente a discussão 
à pauta legislativa.
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Gaúchos coletam mais de 670 assinaturas 
pela derrubada do veto ao PLP 114

Paralelamente ao abaixo-assinado eletrônico, publi- 
cado pela ANADEP em dezembro, no site Avaaz.org, 
e que ultrapassou a meta das 15 mil adesões,  

defensores públicos de todo o Brasil saíram a campo 
para coletar as assinaturas em papel, que foram levadas 
ao Senado Federal e à Câmara de Deputados no dia 6  
de fevereiro.

No Rio Grande do Sul, alguns colegas empreenderam 
uma verdadeira maratona, que resultou em 674 adesões 
ao movimento, obtidas em um curtíssimo espaço de 
tempo. Defensoras Marilia Gabriela Oliveira e Loraina 
Scottá, de Lagoa Vermelha são exemplos deste trabalho.

Na manhã de 24 de janeiro, ao lado dos estagiários da 
DPE que atuam na cidade de Lagoa Vermelha, elas inicia-
ram atendimentos e coleta de assinaturas pela derru-
bada do veto ao PLP 114 em um espaço destinado pela 

ADPERGS esteve presente durante coleta de assinaturas que 
superou as expectativas em Lagoa Vermelha

primeira vez  à Defensoria Pública, no Parque de Rodeios 
Ítalo Nunes Mondadori, onde a cada dois anos acontece 
um grande evento tradicionalista gaúcho. Trata-se da  
XVI Festa Nacional do Churrasco, II Rodeio Internacional, 
XXI Rodeio Crioulo Nacional e VI Mostra de Fotografia, 
Doces e Comida Campeira, que encerraram no dia 27. 
Foram contabilizadas 307 assinaturas, durante apenas 
quatro dias de trabalho. A defensora Gabriela falou ainda  
à imprensa sobre a importância do PLP 114 para valori-
zação da autonomia da Defensoria Pública.

A iniciativa, inédita na cidade, partiu das duas asso-
ciadas, contando com o acompanhamento e apoio da 
ADPERGS. Conforme a diretora do departamento de 
Comunicação da entidade, Lisiane Zanette Alves, que 
participou, ao lado das colegas, da coleta de adesões ao 
abaixo-assinado impresso no local, a ideia de aliar ao 
atendimento e divulgação dos serviços da Defensoria à 
busca por assinaturas em um evento de grande porte do 
Estado demonstra que o engajamento das agentes ultra-
passa a distância. “Além de atender e colher assinaturas, 
as defensoras ainda estão falando à imprensa local a res-
peito da importância da derrubada do veto para a socie-
dade. Uma ideia que realmente merece ser reproduzida”, 
relata Lisiane.

Também empenharam um grande esforço na busca por 
adesões ao movimento os colegas Alice Backes de Leon, 
de São Sebastião do Caí; Rodrigo Gomes Pinho e Rafael 
Pinheiro Machado, de Alegrete, além do pessoal da 
UCAA, da Capital, ao lado de servidores e com o valio-
síssimo suporte dos estagiários. Eles engajaram-se na 
campanha e deram uma bonita demonstração de inicia-
tiva e determinação à qual a ADPERGS presta o devido 
reconhecimento e um especial agradecimento.

Mobilização para derrubada do veto 
continua a todo vapor

Diretores da ANADEP e presidentes das Associações de Defen-
sores Públicos dos estados, entre eles membros da ADPERGS 
mantém contato permanente com as principais lideranças no 

Congresso Nacional a fim de discutir sobre a derrubada do veto ao 
PLP 114. Nas últimas semanas todos os dirigentes presentes no Dis-
trito Federal para a posse da nova diretoria da Associação Nacional 
tiveram agenda legislativa para acompanhar os desdobramentos so-
bre a derrubada do veto. A diretoria da ANADEP também esteve com 
líderes das bancadas e levou o assunto para ser discutido em reuniões 
no Ministério da Justiça.
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DESTAQUE

tuais futuras indenizações de cunho moral e material”, 
esclareceu Andrey.

Para a presidente Patrícia Kettermann, esta resposta rá-
pida dos colegas não foi uma surpresa. “Recebemos inú-
meras ligações de defensores se oferecendo para ajudar. 
A ADPERGS sempre apoiará, de forma imediata, todas es-
sas iniciativas”, completou. Em nota de pesar publicada 
em seu site, a ANADEP prestou solidariedade às vítimas 
e fez também um elogio ao trabalho da equipe gaúcha. 
“A entidade reconhece e saúda o trabalho da Defensoria 
Pública e da Associação dos Defensores Públicos do Es-
tado do Rio Grande do Sul (ADPERGS) no atendimento aos 
familiares das vítimas”, destacou a associação nacional. 

Além das ações emergenciais, a DPE foi uma grande 
incentivadora da criação da Associação dos Familiares 
de Vítimas da Tragédia de Santa Maria, presente nas 
reuniões e fornecendo as necessárias orientações para 
auxiliar na constituição efetiva do grupo.  Ao completar 
dois meses da tragédia, no dia 27 de março, a DPE in-
gressou, no Fórum de Santa Maria, com uma Ação Civil 
Pública pedindo indenização através de ressarcimento às 
vítimas e familiares, de danos morais, individuais e co-
letivos, materiais, lucros cessantes, pensão, alimentos, 
auxílio-funeral, despesas com atendimentos médicos e 
psicológicos e ainda danos estéticos causados nos fre-
quentadores da casa noturna. Foram imputados como 
responsáveis os sócios da empresa que administra a 
Boate Kiss, o Estado do Rio Grande do Sul e o Município 
de Santa Maria.

Tão logo tomaram conhecimento da tragédia que viti- 
mou 241 pessoas em 27 de janeiro, a presidente da 
ADPERGS, Patrícia Kettermann, ao lado da diretora 

do departamento de Comunicação, Lisiane Alves, embar-
caram rumo ao município, ainda pela manhã do dia 28.  
O objetivo da viagem foi oferecer suporte, verificar a es-
trutura e necessidades emergenciais dos associados 
com atuação na cidade, ao prestarem o primeiro atendi-
mento à comunidade, além de divulgar seu trabalho junto 
aos familiares de vítimas nos meios de comunicação. 

Se deslocaram também para a cidade o defensor público- 
geral Nilton Leonel Arnecke Maria, o dirigente do Núcleo 
de Direitos Humanos da DPE, João Carmona Paz, que 
estava no litoral, e o ouvidor-geral da instituição, Bruno 
Pinto de Freitas. Unido aos defensores Andrey Melo e 
André Magalhães Silva, este foi o grupo que esteve pre-
sente logo nas primeiras horas após o incêndio, todos 
disponíveis para prestar a primeira assistência aos fa-
miliares e auxiliar em encaminhamentos, como a libera-
ção dos corpos. Foi, ainda, encaminhado alvará coletivo 
pedindo autorização para cremação nos casos em que 
assim desejassem os familiares.

Logo nas primeiras horas após a tragédia, a Defensoria 
pediu também a indisponibilidade dos bens dos propri-
etários de fato e de direito da sociedade que administra 
a casa noturna Kiss, onde ocorreu o incêndio. A medida 
demanda a desconsideração da personalidade jurídica 
da empresa, para que sejam bloqueados os bens dos 
proprietários. “O objetivo é garantir o pagamento de even-

Defensores se mobilizam em tempo  
recorde para prestar atendimento a familiares 
de vítimas da tragédia em Santa Maria
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Defensores participam da construção 
de documento denunciando situação do 
Presídio Central, entregue à OEA

DESTAQUE

A convite da ADPERGS, entidade integrante do Fórum 
da Questão Penitenciária, três defensores públicos 
participaram, ao lado da presidente, Patrícia Ketter- 

mann, de forma ativa e efetiva da redação do extenso 
documento encaminhado em janeiro à Comissão Intera-
mericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização 
dos Estados Americanos  (OEA) denunciando as péssi-
mas condições do Presídio Central em Porto Alegre, 
através de levantamento de dados, vistorias e imagens 
impressionantes.  Um mês depois de receber texto de 
104 páginas, que contou com a valiosa contribuição dos 
defensores Mariana Py Cappellari, Irvan Antunes Vieira 
Filho e Bernardo Carvalho Simões,  a  CIDH se manifes-
tou. No dia 11 de fevereiro, solicitou à União o envio de  
informações sobre medidas visando à preservação da 
vida, assistência médica, controle de superpopulação no 
interior do estabelecimento prisional e plano de emer-
gência contra incêndios, no prazo de 20 dias. O governo 
brasileiro pediu prorrogação.

Além da ADPERGS e AJURIS, também assinam a repre-
sentação a Associação do Ministério Público (AMP), 
Conselho Regional de Medicina (CREMERS), Conselho 
da Comunidade para Assistência aos Apenados, Insti-
tuto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia 
(IBAPE), Instituto Interdisciplinar de Estudos Criminais 
(ITEC) e Themis Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero.

Conforme Patrícia, a participação dos defensores se deu 
a partir da atuação da Associação junto ao Fórum, e prin-
cipalmente na Comissão responsável pela redação do 
documento, composta por apenas alguns membros do 
Fórum.  “Ao iniciar o trabalho, percebemos o quanto seria 
importante trazer a percepção e a experiência dos cole-
gas que conhecem esta realidade. E também o quanto im-
portante seria para os defensores públicos gaúchos essa 
primeira atuação junto à Comissão”, relatou a presidente.

Para a defensora Mariana, esta foi mais uma excelente 
oportunidade de concretizar o que prevê a Lei Comple-
mentar da Defensoria Pública, ao estabelecer como ob-
jetivo da instituição a promoção e defesa dos Direitos Hu-
manos. “Além disso, poder ter participado da construção 
deste documento, tratando uma questão que é central 
para quem trabalha com sistema prisional, em uma atua-
ção internacional, é uma experiência excelente”, ilustrou.

Entre as denúncias encaminhadas pelas entidades à OEA, 
estão a superlotação do Presídio, defasagem estrutural, 
falta de saneamento, perda do controle interno, desman-
dos nas galerias e institucionalização de uma perversa 
relação de comprometimento entre detentos, considera-
da um reprodutor de criminalidade. Diante disso, os sig-
natários solicitaram outorga de 20 medidas cautelares 

que podem ser impostas ao governo brasileiro, seguindo 
os padrões interamericanos.  Sobre o mérito, pediram o 
exame da denúncia para concluir pela violação aos di-
reitos à vida, integridade pessoal, garantias judiciais e 
devido processo, recomendando à República Federativa 
do Brasil cinco medidas de adequação. Caso não sejam 
cumpridas, o pedido é para que o caso seja submetido à 
Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Confira abaixo o pedido de informações 
da CIDH à União:
Conforme o artigo 25.5 do Regulamento da CIDH, e 
sem que isto implique pré-julgamento sobre a eventual 
adoção de medidas cautelares, é solicitado o envio das 
informações que considerar pertinentes, particular-
mente sobre os seguintes temas:

1. As medidas de controle que as autoridades pertinentes 
 desenvolvem no interior do estabelecimento prisional, 
com o objetivo de proteger a vida e a integridade pessoal 
de todas as pessoas privadas de liberdade no PCPA;

2. Detalhes sobre a assistência médica que é proporcio-
nada às pessoas privadas de liberdade no presídio. Em 
particular, às pessoas com doenças infectocontagiosas;

3. Se estão sendo adotadas medidas (e em caso afirmati-
vo, quais) destinadas a reduzir, num curto prazo, a super- 
população do PCPA;

4. Se existem planos de emergência contra incêndios no 
estabelecimento;

5. Quaisquer outras informações que julgar relevantes 
para a análise sobre o pedido de medidas cautelares.

Representantes das oito entidades signatárias da representação 
apresentaram o documento à imprensa.

A
JU

R
IS
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ADPERGS presente em capacitação 
para defensores públicos, no auditório
do Presídio Central

DESTAQUE

A diretora do departamento de Comunicação da 
ADPERGS, Lisiane Zanette Alves, representou a 
entidade na cerimônia de abertura do Curso de 

Capacitação para Defensores Públicos com atuação em 
Execução Penal, que ocorreu na manhã de 31 de janeiro, 
no auditório do Presídio Central, na Capital. Realizado 
pela Defensoria Pública, com promoção do PRONASCI, 
apoio da ADPERGS e da FESDEP, o evento debateu atua-
ção penal e sistema prisional , contando com a presença 
de mais de uma centena de defensores públicos do Rio 
Grande do Sul, além da participação de colegas da Bahia, 
representantes da Superintendência dos Serviços Peni-
tenciários (Susepe), professores e magistrados gaúchos, 
durante dois dias.

Mais de uma centena de defensores chegaram cedo, pela manhã,  
para oprimeiro dia do encontro dentro do Presídio Central.

Antes de iniciar os trabalhos, defensores, represen-
tantes do Ministério Público, Susepe e Polícia Militar 
fizeram um minuto de silêncio em homenagem às víti-
mas do incêndio em Santa Maria. E foi da tragédia como 
um ponto em comum à realidade prisional que partiu a 
fala da defensora Lisiane Zanette Alves. Ela destacou a 
autoridade de defensores públicos como aqueles que 
conhecem verdadeiramente as mazelas do sistema, os 
verdadeiros transformadores sociais, já que prestam 
atendimento jurídico à imensa maioria do contingente 
carcerário do Estado. “O que, aliás, é também sintoma 
de que nosso sistema prende majoritariamente pessoas 
pobres”, pontuou.

A defensora enfatizou, ainda, a importância deste aten-
dimento aos privados de liberdade como forma de ga-
rantir a dignidade humana, impedindo que a barbárie se 
instale tanto nos calabouços prisionais, policiais quanto 
processuais. E enalteceu a iniciativa de abrir um espaço 
para o debate entre colegas e demais operadores. “Em 
um mundo onde prepondera a tendência de colonizar os  
outros, espaços para convivência e compartilhamento de 
ideias e experiências, como o deste curso, são bem-vindos, 
pois almejamos a capacitação de nossos associados para o 
desempenho de suas atividades na via do resgate da digni- 
dade, do respeito de centenas de privados de liberdade”, 
completou. A dirigente lembrou também a articulação 
da entidade junto ao Fórum Penitenciário que culminou 
com a assinatura da representação à Comissão de Direi-
tos Humanos da OEA, denunciando a atual situação do 
próprio Presídio Central. “Uma realidade na qual a justiça 
penal no Brasil possui um discurso democrático e uma 
prática autoritária, que conta, aliás, com profundo apoio 
popular”, concluiu.

Participaram também da solenidade de abertura, ao lado 
do defensor público-geral Nilton Leonel Arnecke Maria, 
o presidente da FESDEP, Lisandro Wotrich, o diretor da 
Susepe, Gelson Treiesleben, e o recentemente empossado 
diretor do Presídio Central, tenente-coronel Rogério Maciel.

Em seu pronunciamento aos colegas, Lisiane destacou  
a importância do atendimento aos privados de liberdade 

como forma de garantir a dignidade humana.
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ARTIGO

Considerações sobre a PEC 207-A/2012: 
em torno da autonomia da DPU

Vivencia-se um momento de busca pela democratização 
das funções estatais. Na função legislativa, manifestam 
tal tendência a iniciativa popular de lei, os referendos, 

plebiscitos, por exemplo. Na função administrativa, a mais 
atrasada de todas quanto à referida democratização, tem-
se a indicar a processualidade administrativa, a noção de 
administração pública consensual e dialógica, como instru-
mentos de participação popular. Já em relação à jurisdição, 
desde há muito se relaciona a noção de “acesso à justiça” 
com a democratização de tal relevante função estatal.

Dentre todo o plexo de normas constitucionais que conferem 
concreção ao conceito de acesso à justiça, merece especial 
relevo, sobretudo em razão dos destinatários de tal comando 
normativo, a garantia fundamental de assistência jurídica  
integral e gratuita prestada pelo Estado, tal como insculpido 
nos Artigos 5º, LXXIV2 e 1343, ambos da Carta Política. Emerge 
dos referidos preceitos constitucionais, de modo inafastável 
e inapelável, um verdadeiro modelo funcional e orgânico do 
qual decorrem os seguintes consectários: a) a assistência  
jurídica integral consiste em garantia fundamental outorga-
da imediatamente aos cidadãos carentes e mediatamente à  
sociedade; b) trata-se de um dever do Estado, a ser prestado 
por algum de seus órgãos; c) a Defensoria Pública deve figu-
rar como órgão estatal precípuo e primaz de prestação da 
assistência jurídica integral4.

Ocorre a interpretação constitucional não se dá de modo 
abrupto, correspondendo a um fenômeno progressivo5, pelo 
qual a compreensão dos institutos e conceitos encontrados 
na Carta Magna dependem de um verdadeiro amadureci-
mento hermenêutico proporcionado não somente pelas cons-
tatações teórico-doutrinárias, mas sobretudo pelo labor da 
jurisprudência da Corte Constitucional pátria6. Assim, não 
se pode desconsiderar que todo e qualquer direito e garantia 
fundamental, bem como a própria compreensão da estrutura 
do Estado percorre um interminável itinerário de amadureci-
mento conceitual, que busca, ultima ratio, a compatibilização 
de tais institutos em face da sociedade sobre a qual incidem.

Neste contexto, coloca-se em posição deveras relevante a 
Defensoria Pública, especialmente em face de uma série de 
decisões exaradas nos últimos anos pelo Supremo Tribunal 
Federal, conferindo contornos mais precisos ao marco regu-
latório constitucional e infraconstitucional que lhe é aplicável.

Quanto ao referido marco regulatório, várias decisões do 
Pretório Excelso asseguram a autonomia funcional e adminis- 
trativa, bem como a iniciativa de proposta orçamentária, outor- 
gadas às Defensorias Públicas dos Estados no Art. 134, § 2º7 
e no Art. 168, da CF8, com a redação dada pela Emenda Cons-
titucional 45/04.

Surpreendentemente, no entanto, esta mesma a autonomia 
funcional e administrativa não foi, ao menos de modo expresso, 
estendida à Defensoria Pública da União, o que motivou a 
apresentação da PEC 207-A/20129, a qual altera o Art. 134, da 
CF, para nele incluir o parágrafo 3º, segundo o qual se aplica 
“o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do 
Distrito Federal”.

Por Rafael Maffini1

A promulgação da referida PEC é medida que se impõe,  
ainda que se pudesse concluir que já pela Constituição  
Federal vigente a Defensoria Pública da União, tanto quanto  
a dos Estados, porta a necessária autonomia10.

Vários são os argumentos que sustentam tal conclusão, os 
quais devem ser divididos em dois compartimentos.

Há argumentos, aqui qualificados como orgânico-formais, 
que determinam a necessidade do reconhecimento da auto- 
nomia da Defensoria Pública da União justamente e em face da 
outorga constitucional de autonomia das Defensorias Públi-
cas Federais. Nesta perspectiva orgânico-formal, sobres-
salta já ao primeiro olhar, a simetria a ser observada pelos 
Entes Federados, a qual serve como garantia endereçada à 
sociedade de um mínimo de uniformidade a ser observada no 
aparato estatal, em todos os níveis da federação.

Ainda mais evidente, nesta perspectiva, é o inafastável caráter 
uno e indivisível da Defensoria Pública, tal como já de há muito 
chancelada pela jurisprudência do STF não somente quanto à 
Defensoria Pública, mas também em relação ao Poder Judi-
ciário e às demais funções essências à justiça, notadamente 
o Ministério Público. Demais disso, o caráter uno e indivisível 
da Defensoria Pública (ou melhor, das Defensorias Públicas) 
resta cristalizado no Art. 3º, da Lei Complementar 80/9411, 
diploma legal esse que cumpre o comando constitucional 
contido no Art. 134, § 1º, da Carta Magna12. Diante de tal uni-
dade e indivisibilidade, não seria juridicamente viável que se 
outorgassem características tão marcantes como a autono-
mia funcional e administrativa e ainda a iniciativa legislativa 
para proposta orçamentária a uma das Defensorias Públicas 
referidas no Art. 2º, da Lei Complementar 80/94, sem que se 
estendessem tais características às demais.

No entanto, argumentos materiais servem para justificar 
de modo ainda mais eloqüente a necessidade de reconheci-
mento da autonomia funcional e administrativa à Defensoria 
Pública da União. Qualificam-se tais argumentos materiais, 
de um lado, porque independem do fato de que a Constituição 
já reconhecera em favor das Defensorias Públicas dos Esta-
dos tais autonomias, o que implica dizer que se manteriam 
incólumes ainda que inexistente a norma contida no Art. 134, 
§ 2º, da CF/88. De outro lado, tais argumentos são aqui quali-
ficados como materiais porquanto servem como instrumento 
de concretização e de preservação do núcleo essencial da ga-
rantia fundamental de assistência jurídica integral, tal como 
posto no Art. 5º, LXXIV, da CF. 
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Ou seja, conclui-se pela necessária autonomia das Defenso-
rias Públicas não pelas garantias outorgadas à instituição ou 
a qualquer de seus membros, garantias essa que são mera-
mente instrumentais, daquele que se faz o objeto precípuo da 
sua existência, qual seja, o de prestar de modo satisfatório a 
garantia da assistência jurídica integral. Dito de outro modo, 
pode-se afirmar que tal autonomia decorre não de qualquer 
característica autopoiética da Defensoria Pública, mas da 
natureza do direitos fundamental de assistência jurídica in-
tegral outorgada constitucionalmente aos destinatários de 
suas funções. 

Neste diapasão e como primeiro argumento material, colhe-
se da jurisprudência do STF (ADI 4246) passagem segundo 
a qual a “Defensoria Pública é instituição concretizadora do 
mais democrático acesso às instâncias decisórias do País, 
tanto na esfera administrativa quanto judicial, na medida 
em que dá assistência jurídica integral e gratuita a pessoas 
naturais economicamente débeis (inciso XXXV do art. 5º da 
CF/88)”. Assim, considerando-se o papel da Defensoria 
Pública na efetivação de tal garantia fundamental, de nada 
adiantaria criar qualquer corpo orgânico carente de um míni-
mo de independência e autonomia, se tal instituição restasse 
sujeita a pressões de todas as ordens.

Demais disso, deve-se interpretar a autonomia e a inde-
pendência administrativa, funcional e orçamentária da Defen-
soria Pública como mecanismo de proteção contra eventuais 
interesses governamentais, uma vez que na maior parte das 
vezes a assistência jurídica integral prestada pela Defensoria 
Pública afigura-se contraposta ao interesse defendido por 
outros órgãos públicos, alguns dos quais dotados de maior 
prestígio junto aos Governos que capitaneiam momentanea-
mente a Administração Pública. Imagine-se, neste sentido, a 
atuação da Defensoria Pública contra o próprio Estado (aqui 
entendido em sentido amplo), seja nas demandas que visam 
a assegurar direitos dos desassistidos, seja nas ações de  
responsabilização penal dos mesmos.

Ou seja, trata-se de um instrumento de garantia do interesse 
público (que alguns chamam de “primário”) consistente na 
prestação da assistência jurídica integral, em face de even-
tuais resistências havidas por conta de interesses patrimo-
niais (para alguns, “interesses públicos secundários”) ou 
persecutórios do Estado. Não havendo autonomia adminis-
trativa, funcional e orçamentária da Defensoria Pública, 
como imaginar que o Poder Público iria prestigiar, com a  
necessária destinação de recursos materiais e humanos, por 
exemplo, um órgão seu que possui a prerrogativa de contra 
ele mesmo demandar?

Justamente por tal razão é que no referido marco regulatório 
definido pelo STF, decidiu-se pelo descabimento de qualquer 
subordinação hierárquica ou sujeição administrativa a órgãos 
de qualquer outro Poder e, em especial, do Poder Executivo 
(v.g., ADI 3965 e ADI 4065).

Por fim, ainda na perspectiva material aqui proposta, parece 
ser possível invocar como argumento para a autonomia da 
Defensoria Pública, uma noção de paridade de armas, decor-
rente da moderna concepção de direito constitucional a um 
processo justo. Com efeito, caso a Defensoria Pública venha 
a representar seus assistidos em processos nos quais o pólo 
adverso se vê representado por instituições dotadas de maior 
prestígio institucional, restará evidente um menoscabo pro-
cessual justamente a prejudicar aqueles que já estão, por 
suas condições econômicas e sociais, colocados em posição 
de vulnerabilidade. Destaque-se que não se está aqui pre-
tendendo alimentar o pobre embate de forças que por vezes 

se vêem envolvidas várias instituições. Aliás, quando uma 
instituição coloca-se contra outra somente por mera busca 
ou preservação de poder, amesquinham-se sobremodo os 
nobres propósitos para os quais ambas as instituições foram 
criadas.

Analisa-se a questão, portanto, a partir da perspectiva não 
da Defensoria Pública ou dos Defensores Públicos, mas 
daqueles para os quais a Defensoria Pública e seus mem-
bros foram criadas.

Tome-se, por exemplo, um processo penal no qual a acusação 
é promovida pelo Ministério Público, instituição essa mere-
cidamente dotada desde a promulgação da Constituição 
cidadã, das autonomias só há pouco concedidas de modo  
expresso às Defensorias Públicas Estaduais e neste momento 
histórico almejada pela Defensoria Pública da União. Caso na 
defesa atue a Defensoria Pública, será inevitável o prejuízo 
ao pleno exercício da defesa se houver o desprestígio insti-
tucional consubstanciado na falta das autonomias funcionais 
e administrativas similares àquelas conferidas aos órgãos 
acusatórios. Outro exemplo pode ser invocado, imagine-se 
uma demanda proposta em favor de um cidadão carente, por 
meio da Defensoria Pública, contra a União. Como falar-se 
em paridade de armas se a advocacia pública for prestigiada 
com bilionário orçamento em comparação com os parcos  
recursos orçamentários costumeiramente destinados à  
Defensoria Pública da União?

Impõe-se, pois, a aprovação e conseguinte promulgação da 
PEC 207-A/2012, não para a defesa da Defensoria Pública  
da União, nem dos Defensores Públicos Federais, mas dos 
“clientes” atendidos por tal nobre instituição. Em nome 
destes e da garantia fundamental que lhes é assegurado de 
assistência jurídica integral, é que se mostra imperiosa a  
autonomia funcional e administrativa, bem como a iniciativa 
de proposta orçamentária de todas as Defensorias Públicas.

1 Advogado em Porto Alegre, Sócio Diretor do escritório Rossi, Maffini & Milman Advogados, Mestre e 
Doutor em Direito pela UFRGS, Professor de Direito Administrativo.

2 CF, Art. 5º, LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos.

3 CF, Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbin-
do-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV.

4 Quanto a este aspecto, o STF já se pronunciou no sentido de que a Defensoria Pública afigura-se como 
instituição necessária na estrutura do Poder Público, afigurando-se inconstitucional, por exemplo, 
quaisquer preceitos que inibam a sua criação (STF, ADI 3.892 e ADI 4.270), sem prejuízo de outros meios 
utilizados pelo Poder Público para tal desiderato, os quais, contudo, hão de preservar o protagonismo 
da Defensoria Pública na prestação da assistência jurídica integral (STF, ADI 4163).

5 Neste sentido, vide STF, RE 147.776.

6 “The law (or the constitution) is what the court say it is.” (HART, Herbert L.A., The concept of Law, 
London: Oxford, 1961, p. 138).

7 CF, Art. 134, § 2º. Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e  
administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de  
diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.

8 CF, Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos 
suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na 
forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.

9 Trata-se de Proposta de Emenda Constitucional oferecida pela Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB/
AM), já aprovada no Senado e encaminhada para apreciação da Câmara dos Deputados, na qual se 
constitui Comissão Especial para análise da proposição.

10 Tal é a linha argumentativa intrínseca à ADI 4282, proposta pela Associação Nacional dos Defensores 
Públicos Federais – ANADEF, por meio da ilustrada pena do Prof. Luis Roberto Barroso. Concorda-se 
com o argumento de que a Defensoria Pública da União e dos Territórios já se fazem merecedoras do 
reconhecimento de autonomia idêntica àquela outorgada expressamente às Defensorias Públicas dos 
Estados. No entanto, a conveniência da inserção, na Constituição, de norma que expressamente esta-
beleça tal autonomia decorre, em certa medida, da advertência de Jesús Gonzáles Pérez, pela qual “el 
hecho de su consagración en una norma legal no suponía que con anterioridad  no existiera, ni que por 
tal consagración legislativa hubiera perdido tal carácter. Pues si los principios generales del Derecho, 
por su propia naturaleza, existen con independencia de su consagración en una norma jurídica positiva, 
como tales subsistirán cuando en un Ordenamiento jurídico se recogen en un precepto positivo, con 
objeto de que no queda duda su pleno reconocimiento” (GONZÁLES PÉREZ, Jesús. El principio general 
de la buena fe en el derecho administrativo. 3. ed. Madri: Civitas, 1999, p. 22).

11 Lei Complementar 80/94, Art. 3º. São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a 
indivisibilidade e a independência funcional.

12 CF, Art. 134, § 1º. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e 
dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, 
providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integran-
tes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.
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Departamento de Aposentados leva grupo 
para um giro sobre a serra gaúcha

Um giro nas alturas. Assim poderia ter sido intitula-
do o mais recente passeio minuciosamente orga-
nizado pela diretora do Departamento de Aposen-

tados da ADPERGS, Genice Selaimen da Silva. Repetindo 
o sucesso das suas realizações anteriores, a viagem à 
Veranópolis, realizada no dia 21 de março, retomou as 
atividades sociais do departamento neste ano, contando 
com a presença de 18 pessoas. O destino inicial foi o fa-
moso restaurante Mirante da Serra, conhecido pela inu-
sitada localização e por suas características únicas em 
toda a América Latina: construído sobre uma torre de 80 
metros, elevador panorâmico e uma estrutura giratória 
que, no transcorrer de duas horas, faz um movimento 
de 360 graus. Um local onde, à medida em que o tempo 
passa, a vista da janela se transforma. 

A viagem foi animada. Com encontro marcado para as 
8h30min, em frente ao Theatro São Pedro, na Capital, os 
defensores foram conduzidos em um micro-ônibus pa-
trocinado pela ADPERGS, rumo à subida da serra. Para-
das estratégicas para fotos não poderiam deixar de fora a 
famosa ponte sobre o Rio das Antas. Já em Veranópolis, o 
restaurante reservava muitas surpresas, entre elas uma 
visão em 360 graus da paisagem local. Após o almoço e 
a degustação da deliciosa sobremesa de maçã carame-
lada com creme de baunilha, os defensores, satisfeitos, 
participaram de uma visita guiada: um tour de ônibus 
pelo centro da cidade, passando pelo Portal Monumento, 
Igreja Matriz São Luiz Gonzaga e Santuário Nossa Senho- 
ra de Lourdes. Já no caminho de volta, deram uma pas-
sadinha na cidade de Carlos Barbosa, fazendo, ainda, 
uma parada importantíssima para entender o processo 
de produção de uma importante vinícola em Garibaldi, 
com direito a degustação.
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Conforme a diretora Genice, a proposta é seguir promo-
vendo esse tipo de atividade integradora dos colegas 
aposentados, e que vem tendo uma receptividade cres-
cente a cada edição.“Já estamos planejando uma outra 
viagem, desta vez para Jaguarão, passando pelo Laranjal 
e Pelotas, com um pernoite. Será um passeio voltado  
também para as compras na fronteira”, adiantou.

Jares Ilha

Ana Nery Paes e Itagira Alves Rigon

Affonso Dentice

Maristela Bertoletti e Maria de Lourdes Ribeiro

Miraci Caponi Araujo

Dalbani Adorno

Claudio Batista de Souza e esposa

Joaquina Marques Santos e esposo

Virgínia Ghisleni e Maria da Graça Oliveira

 Genice Selaimen da Silva e Maria de Lourdes Ribeiro: pausa para foto  
na ponte sobre o Rio das Antas

Tio il maios aut eum etureptatium.
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Coordenada pelo defensor público Carlos Frederico 
Guazzelli, a Comissão Estadual da Verdade (CEV) 
 se reuniu no dia 18 de março, no auditório da 

Escola Superior de Magistratura (Ajuris), em Porto 
Alegre, com membros da Comissão Nacional, para 
trazer a público informações sobre fatos ocorridos na 
capital gaúcha no período entre os anos 1970 e 1973. 
Para isso, agentes de diversas regiões do Brasil parti-
ciparam do encontro, discutindo ainda, ações da Opera- 
ção Condor, uma espécie de sistema de colaboração 
entre regimes ditatoriais para prender pessoas em 
toda a América do Sul, mesmo estando fora dos seus 
países. Também na abertura da audiência foi assi-
nado termo de cooperação entre as duas comissões. 

Esta, que foi a primeira sessão conjunta entre as duas 
comissões, contou com a presença do governador Tarso 
Genro e da ministra da Secretaria dos Direitos Humanos, 
Maria do Rosário, iniciando pela manhã e seguindo até 
o final da tarde. Durante todo o dia, as comissões toma-
ram depoimentos de pessoas presas e torturadas pelo 
regime militar e debateram especialmente o caso do ex-
presidente João Goulart. Conforme a ministra Maria do 
Rosário, todos os indícios que sugerem o assassinato de 

Comissão Estadual da Verdade tem audiência 
conjunta com Comissão Nacional, em Porto Alegre

Como coordenador da Comissão gaúcha, o ex-defensor público-geral Carlos Guazzelli assinou acordo de cooperação com a Comissão Nacional da Verdade.
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Jango precisam ser investigados. “O Ministério Público 
Federal deve buscar esse esclarecimento em conjunto com 
a família, se isso for necessário para chegar à verdade”. 

O encontro teve ainda como convidados familiares de 
desaparecidos e presos políticos, que trouxeram relatos 
durante o painel Graves violações dos Direitos Humanos. 
Entre os nomes mais aguardados, e que marcaram pre-
sença trazendo informações sucintas porém muito valio-
sas, esteve o ex-marido da presidente Dilma Roussef, 
Carlos Araujo. Participaram ainda o ex-governador 
Olívio Dutra, além de secretários estaduais, deputados, 
vereadores e representantes de comitês formados por 
familiares de vítimas da repressão.

Conforme o ex-defensor público-geral Carlos Guazzelli, 
coordenador da CEV, as ações do grupo gaúcho estão 
cada vez mais intensas. “Fizemos uma audiência públi-
ca no dia 8 de março, aproveitando as comemorações do 
Dia Internacional da Mulher, para colher os depoimentos 
de três gaúchas que resistiram à ditadura militar e, no 
começo dos anos 1970, foram por isso vítimas de torturas, 
infligidas por agentes do sistema repressivo“, relata.
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Aléria Damasceno Silva: 
a arte de tecer a linha do tempo 

A conversa aconteceu no meio de uma tarde daquelas 
em que o verão se despede de Porto Alegre. Um 
tempo em que, mesmo entre um sopro e outro do 

vento, já frio, qualquer caminhada de meia quadra ainda 
força a tirar o casaco. No apartamento, cuidadosamente 
decorado, organizado e arrumado, onde vive há cerca de 
40 anos, a defensora pública ex-presidente da ADPERGS, 
Aléria Damasceno Silva, começou fazendo com as pala-
vras o que, com extrema habilidade, vem desde o início 
de sua aposentadoria, fazendo com suas linhas: tecendo. 
Deu a partida com um alinhavo sobre o início na carreira, 
mas antes costurou os primeiros passos no serviço públi-
co com uma história em que a linha é longa. Entrelaçada 
em pontos grossos, com poucas datas, poucos números, 
mas muitas lembranças, ela nos destaca aquilo que é 
mais importante, o seu desenho final: uma biografia de 
lutas, desafios pessoais,  institucionais, e uma enorme 
contribuição para a criação da Defensoria gaúcha.

Cotovelos à mesa, mão no queixo, entre um olhar des-
confiado para a câmera, um riso e uma lembrança, 
Aléria dispara: “Sou funcionária pública desde os 18 
anos”. Entrou na Secretaria de Educação em 1952, logo 
depois de ter deixado os estudos no Colégio Sévigné,  
ainda na época do ginásio. O filho, Rafael, nasceu em 
1968, empurrando-a de volta aos livros. “Quando ele 
chegou, vi que precisava crescer”, justifica. Depois da de-
cisão, em menos de um ano, Aléria terminou o ginásio, o 
então científico, e prestou vestibular para Direito. Deter-
minada, em 1971 começou a cursar a PUC, formando-
se em 1975. “O Direito para mim era como um gigante”,  
descreve. E o gigante inspirou seu crescimento. Fez con-
curso e foi aprovada para o Tribunal de Contas da União 
(TCU). Como a nomeação era para Brasília, frente às res-
ponsabilidades familiares que carregava, desistiu. “Não 
podia levar minha mãe e meu filho para o Distrito Federal, 
não havia condições”, conta. Em 1979 prestou concurso 
para a Procuradoria Geral do Estado (PGE) , ingressando 
na carreira como Assistente Judiciário. “Uma disputa que 
começou com 500 pessoas, teve 300 reprovados em Portu-
guês e apenas 200 indo para as provas de Direito. No final, 
sobraram apenas 79 aprovados”, lembra. E Aléria foi uma 
destas pessoas. 

Aprovada, mas ainda sem ter sido chamada,  ela enfren-
ta o falecimento da mãe, em 1980, e uma nova batalha: 
pela nomeação, que acabou acontecendo em 1º de abril 
de 1982. “Trabalhei mais 13 anos, somando 45 de serviço 
público, no total”, orgulha-se.  Nesta época, engajada às 
ações do grupo que se movimentou pela demorada no-
meação, participou ativamente das mobilizações para a 
criação da Defensoria Pública. “Foi quando fundamos a 
ADPERGS, e fomos trabalhar juntos, lutando pela instala-
ção da Defensoria, com várias idas a Brasília, muita movi-
mentação política mesmo”, recorda. 

Nomeada, começou a atuar na triagem, junto ao Santa 
Marta, atendendo todo o tipo de caso. Ficou ali por cerca 
de um mês, seguindo para o Tribunal Militar, onde per-
maneceu por oito anos. “Fui ficando, ficando...tinha muito 
interesse em aprender, e era bom trabalhar ali”. De lá, 
Defensoria criada e instituída, foi  acompanhar aquela 
que havia sido sua colega no Tribunal Militar, Cleomir 
Carrão, na administração da DPE, como assessora, em 
1994, aposentando-se logo em 1995. “Aí, então, fui fazer 
minhas artes”. 

Hoje, basta duas passadas de olhos pelas paredes do 
apartamento, e um olhar atento aos grossos álbuns de 
fotos que descansam na estante, para ver o que Aléria 
andou aprontando nos últimos 18 anos. Lindos tapetes, 
colchas, toalhas de mesa, pequenas esculturas. Tudo 
com um colorido que busca inspiração na colagem da 
vida que teve, nas viagens de navio pelo Caribe, para 
Nova Iorque e São Francisco, que enfeitam sua memória. 
Artes que revelam sua habilidade em tecer a linha do tem-
po com uma vontade bem grande de continuar muito viva.

Aléria Damasceno Silva
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ADPERGS presente em inauguração 
de nova sede da DPE em Santana do Livramento

Solenidade contou com a presença do defensor geral Nilton Leonel, da presidente 
Patrícia Kettermann, e das defensoras Sabrina Nassif e Luciana Badra.

A presidente da ADPERGS, Patrícia Kettermann,  
participou na manhã de 8 de fevereiro, da inau-
guração da nova sede da Defensoria Pública em 

Santana do Livramento. A solenidade contou com a 
presença das associadas que atuam na região, Sabrina 
Hoffmeister Nassif e Luciana Badra, e do defensor pú-
blico-geral Nilton Leonel Arnecke Maria.  Também esti-
veram presentes o prefeito em exercício de Santana do 
Livramento, Eduardo Rafael Vieira, a representante do 
Tribunal de Justiça, juíza-diretora do Foro, Carmen Lucia 
Santos Fontoura, o promotor Marcelo de Souza Gonzaga, 
a defensora pública-assessora Larissa Caon, a defen-
sora pública-coordenadora de estágios, Fernanda Pretto 
Fogazzi Sanchotene, o delegado da Polícia Federal Leonei 
Maruí Moura de Almeida, o delegado de Polícia Civil, 
Eduardo Finn, o comandante-geral da Brigada Militar na 
Fronteira Oeste, coronel Iguaraçu Ricardo da Silva, o dire-
tor-geral da DPE em exercício, Viro José Zimmaermann, 
o ouvidor-geral, Bruno Pinto de Freitas, o representante 
da OAB na cidade, Márcio Couto, além de representantes 
da sociedade local.

O atendimento na nova sede, localizada na rua Barão do 
Triunfo, nº 484, será feito pela defensora Sabrina. A Insti- 
tuição mantém o atendimento no Foro, realizado pela  
defensora Luciana.
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