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A visão da Defensoria Pública  
por Antonio Marcelo Pacheco

Campanha institucional da Defensoria 
Pública fortalece direito a cidadania

Nova diretoria da ADPERGS  
celebra trimestre de elogiada atuação
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Lisiane Zanette Alves

Com muita satisfação, apre-
sento o primeiro informativo 
produzido pela atual gestão 

da ADPERGS. Trata-se de um instru-
mento importante de comunicação 
que, além de agregar valor político à 
nossa associação, almeja aproximá-
-la cada vez mais dos nossos cole-
gas, prestando contas das nossas 
principais atividades, tanto em âm-
bito estadual quanto nacional.

Aqui, senhoras e senhores,  reservo 
parte deste espaço para agradecer 
àquela que me antecedeu, nossa as-
sociada Patrícia Kettermann, atual 

presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos. 
Destaco, novamente, que não se trata de sucessão, pois não 
há ideia de substituição e, nesse sentido, nossa chapa renova 

seu conceito: por tudo que fizemos e pelo que ainda vamos fazer! Estare-
mos lutando pela manutenção de uma estratégia exitosa e por isso sou 
facilitadora do trabalho do grupo de agentes que me acompanham e que 
mesclam, na medida certa, conhecimentos técnico-jurídicos à aptidão para 
liderar, com alto grau de iniciativa, agregando diferentes habilidades e  
experiências, com singular disposição para compartilhar planos, em busca 
da excelência da atuação associativa.

Fomos legitimados por uma eleição cuja participação atingiu patamares 
jamais antes vistos, vez que mais de dois terços dos associados fizeram 
questão de registrar sua participação política, cujo voto é facultativo, na 
entidade de classe que conta com mais de três décadas de existência. Foi, 
portanto, uma grande mobilização, a demonstrar a capacidade dos Defen-
sores e Defensoras deste Estado de se posicionar quando incitados acerca 
do perfil de instituição que almejamos para nosso futuro.

Estaremos ao longo deste biênio, desenvolvendo um trabalho de aproxima-
ção constante, especialmente, daqueles que se encontram no interior do 
Estado, ativos ou aposentados, coletando demandas, tornando-nos cada 
vez mais disponíveis, verdadeiros amplificadores da voz de todos os nossos 
colegas.

Somos agentes políticos de transformação social e isso denota inaptidão 
para o conformismo, para aceitar o que já está posto, para o silêncio  
prematuro. Somos agentes questionadores por excelência e não nos con-
tentamos em perpetuar uma realidade pronta. 

Sinceramente, acredito na nossa vocação para inquietude, para viver entre 
pessoas diferentes, aceitar incondicionalmente o outro, abraçar o diverso, 
ansiar o novo, descobrir, questionar o que não está bom, imitar o que foi 
bem feito, para sermos protagonistas de uma mudança que se entende  
necessária para criar uma realidade nova, com trocas constantes e res-
peito às diferentes formas de pensar.

Tenham absoluta certeza de que neste biênio que se inicia, a Associação dos 
Defensores Públicos será a Casa de Todos, a casa da acolhida, da força, do 
avanço das prerrogativas e da construção de uma carreira cada vez mais  
sólida e reconhecida pelo fundamental papel que exerce na sociedade gaúcha.

Apreciem, portanto, este informativo!

EXPEDIENTE

adpergs @ADPERGS
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VENHA FECHAR O ANO  
COM CHAVE DE OURO.

Está chegando aquele momento tão esperado: a nossa Festa de Final 

de Ano. É a hora de rever os amigos, ouvir histórias e se divertir 

como sempre. E para deixar esta noite ainda mais especial, a 

gastronomia vai ficar por conta da renomada chef Christine Veronez. 

Agora só falta você confirmar sua presença.

Dia: 22 de novembro de 2013
Horário: 21 horas
Local: Épico Restaurante - Sede Social do Grêmio Náutico União
Rua Armando Pereira Câmara, s/nº - Petrópolis - Porto Alegre/RS
( entrada pelo estacionamento )
Traje: Passeio

Festa de  
Final de Ano  
Adpergs 2013 
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DESTAQUE

Estágio probatório:  
inovação e análise técnica

A avaliação durante o estágio probatório é uma deter-
minação que advém da Constituição, aplicável a todos   
 os aprovados em concurso público. No âmbito da De-

fensoria Pública do Rio Grande do Sul, a matéria foi regula-
mentada por meio da edição da Resolução n.º 05/2012, do 
Conselho Superior. Atualmente, 103 Defensores são avalia-
dos dentro dessa sistemática pela Subcorregedora-Geral da 
Defensoria Pública, Rafaela Consalter, a qual, juntamente 
com a Corregedora-Geral, Maria de Fátima Záchia Paludo, 
explicam como funciona, qual a importância e quais os  
critérios adotados nos três anos de estágio. Acompanhe. 

ADPERGS – Qual a relevância do estágio probatório para  
a Defensoria Pública?

Maria de Fátima Záchia Paludo – Ele nos fornece condições 
de avaliar se o novo agente preenche as expectativas que 
a instituição tem dele. Não só em termos técnicos, mas 
como agente político e de transformação. A avaliação 
anual fornece ao Defensor um panorama do seu trabalho 
e da sua postura. A partir disso, ele pode se aprimorar, 
buscando a excelência. 

ADPERGS – Por que este método de avaliação começou 
ser utilizado somente a partir de 2012?

Maria de Fátima Záchia Paludo – O trabalho que hoje  
desenvolvemos também é fruto do esforço da anterior 
Corregedora-Geral, Dirce Dione Bravo Martins. Ela con-
seguiu organizar a Corregedoria, sugerindo a edição do 
Regimento Interno e da Resolução que regulamentou o  
estágio probatório, ambos aprovados pelo Conselho  
Superior. Quando eu cheguei com a minha equipe, nós 
encontramos a casa arrumada e, a partir daí, estabele-
cemos novas metas de excelência de trabalho. 

Eu tive a facilidade de vivenciar esta nova fórmula de Cor-
regedoria, com um formato para a orientação e para a 
avaliação, podendo contar com uma pessoa da competên-
cia da Rafaela na Subcorregedoria. E ainda devo registrar 
a excelência do trabalho dos Defensores – Corregedores: 
Alcindo Strelow, Elizandro Todeschini, Soeli de Alvarenga 
Arnt e Débora Cristina Simões dos Santos, proativos nas 
Inspeções e nas Orientações. 

ADPERGS – O novo modelo de estágio probatório é recen-
te. Qual a opinião da Subcorregedoria sobre o primeiro 
ano deste método?

Rafaela Consalter – O sistema de avaliação do estágio é 
complexo e está em tempo de maturação, sempre sob o 
olhar crítico da Corregedoria. A Dra. Maria de Fátima, eu 
e toda a equipe temos como princípio básico o dever de 
orientação e de acompanhamento, da forma mais próxima 
possível, do trabalho dos defensores. Temos presente que 

não se pode exigir algo que não foi repassado e por isso 
trabalhamos, constantemente, para levar aos agentes o 
maior número de informações e de experiências. Assim, 
podemos avaliar como positivo o resultado desse primeiro 
ano de trabalho. A porta do diálogo está aberta.

ADPERGS – Qual a necessidade de manter um canal  
de comunicação constante entre a Subcorregedoria e os  
Defensores em avaliação?

Rafaela Consalter – Temos uma preocupação grande em 
preservar essa troca. Temos sempre reiterado: na dúvida 
melhor ligar e perguntar. Para os colegas que, porventura, 
ainda se sentirem constrangidos, por acharem que estão 
incomodando, esclareço aqui que não estão! É melhor 
prevenir a ter que correr atrás depois.

ADPERGS – Qual o objetivo de regulamentar o sistema  
de avaliação do estágio probatório?

Rafaela Consalter – O sistema foi criado para reduzir a 
dificuldade que temos em achar o parâmetro ideal. Como 
não se trata de uma análise matemática, a dificuldade em 
avaliar cada critério é significativa. A Resolução 05/2012 
e os formulários que desenvolvemos com base nela per-
mitiram atribuir um grau de objetividade maior ao sistema 
de avaliação, que é eminentemente técnico.

ADPERGS – Quais as etapas do processo de avaliação?

Rafaela Consalter – O acompanhamento do estágio pro-
batório é feito por meio de uma série de instrumentos 
previstos na Resolução. A averiguação é feita com base 
nos resultados da avaliação preliminar, das inspeções, da 
análise da capacidade técnica  – e nesse aspecto tem rele-
vância o trabalho escrito do defensor –, do desempenho 
nos Plenários do Tribunal do Júri, bem como dos inciden-
tes que, eventualmente, ocorrerem durante o lapso de  

Maria de Fátima Záchia Paludo (E) e Rafaela Consalter (D).
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tempo do estágio, os quais ficam registrados no expediente  
aberto em nome de cada defensor avaliado, e do relatório 
emitido pelo Subdefensor Público-Geral para Assuntos 
Institucionais. Está prevista ainda uma avaliação psico-
lógica, a qual deve ser implementada após a nomeação 
dos candidatos aprovados no concurso para servidores da 
Defensoria Pública. 

ADPERGS – Como é feita a análise depois que os Defen-
sores Públicos assumem suas comarcas?

Rafaela Consalter – Antes de assumir na respectiva De-
fensoria de atuação, tem-se a avaliação preliminar, que 
ocorre logo depois da posse e é a oportunidade em que os 
Defensores trabalham diretamente com a Corregedoria, 
recebem instruções, orientações e informações, sempre 
com enfoque institucional. Após essa primeira etapa, há 
todo um trabalho coordenado dentro da Corregedoria. 
Realizamos as inspeções, e só neste primeiro ano foram 
98 comarcas inspecionadas, momento em que é feito um 
retrato do ambiente de trabalho. Verificamos o número de 
Defensores e de Defensorias, como as atribuições estão 
divididas, como está organizado o atendimento ao público, 
nossa grande preocupação, além de  fazermos um levan-
tamento da estrutura física, inclusive encaminhando os 
resultados aos setores competentes. Além disso, men-
salmente, os Defensores encaminham seus relatórios de 
atividades, com os números do trabalho produzido e com 
cópias das peças que foram confeccionadas.

ADPERGS – Como funciona o procedimento da análise do 
relatório de atividades dos Defensores?

Rafaela Consalter –Trata-se da avaliação da “Capacidade 
Técnica” que refere a Resolução. As peças são separadas 
por matéria e escolhidas, aleatoriamente, ao longo dos 12 
meses de avaliação, a qual, e não poderia ser diferente, 
se dá por amostragem. As peças analisadas são comenta-
das, verificando-se, dentre outros aspectos, a estrutura, a 
adequação do pedido, a clareza da redação, a formatação, 
a atualidade da doutrina e da jurisprudência citadas. Es-
sas peças comentadas servem de base para o preenchi-
mento dos quesitos e para atribuição de um conceito final 
e são enviadas ao Defensor avaliado para que este possa 
verificar concretamente o que foi apontado, retificando ou 
até justificando o seu proceder, caso assim entenda per-
tinente.

ADPERGS – Quais os conceitos previstos?

Rafaela Consalter – No que se refere aos conceitos, são os 
seguintes: Excelente, Muito Bom, Bom, Regular e Insatis- 
fatório. Como a avaliação e a consequente confirmação 
na carreira não estão adstritas à análise da capacidade 
técnica, não se pode afirmar que exista um conceito 
mínimo, mas não há dúvidas de que o resultado final será 
balizado pelo conceito obtido. E a importância do trabalho 
escrito do Defensor é facilmente comprovada quando 
percebemos que as petições se destinam não apenas aos 
juízes e promotores com quem trabalhamos diretamente, 
mas aos colegas e membros dos Tribunais Superiores, 
aqui no Estado e na Capital Federal, e, ao serem lidas, não 

será apenas o nome do colega que será reconhecido, mas 
da Instituição da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. 
Assim, o trabalho de um refletirá no conceito e na imagem 
de toda a Instituição.

ADPERGS – Quais os quesitos avaliados?

Rafaela Consalter – Há basicamente cinco quesitos, am-
plos: Atendimento ao público; Peças - Uso do Vernáculo; 
Peças - Uso da Técnica Jurídica; Área Criminal (procedi-
mentos criminais, execução criminal e apuração de ato 
infracional e  Área Cível (processo cíveis, de família e in-
fância e juventude). Especificamente no que se refere ao 
Atendimento ao Público, avaliamos a “Frequência” e a 
“Eficiência”. A Frequência é auferida pelos dados trazidos 
pelo próprio avaliado no seu respectivo Relatório de Ativi-
dades. São sopesados os números de atendimento com 
as peças confeccionadas na respectiva área de atuação.  
A Eficiência fica por conta das opções adotadas (ajuiza-
mentos, acordos extrajudiciais, iniciativas de ordem  
administrativa), que permitem visualizar que o agente de 
alguma forma busca uma efetiva solução para a proble-
mática trazida no atendimento, evitando deslocamentos 
desnecessários dos nossos assistidos. Ainda, interessa 
referir que sempre é consignado na avaliação se o defen-
sor estabelece contato com a Corregedoria-Geral. Apesar 
de guardar coerência com a nossa linha de atuação, como 
já mencionado, tal constatação não se presta para fins de 
atribuição de conceito e nunca poderá afetar negativa-
mente uma avaliação, mas esse diálogo como o Defensor 
inegavelmente nos empresta mais um elemento para  
verificação da eficiência do Atendimento ao Público, pois 
acabamos tendo conhecimento de algumas das iniciati-
vas do Defensor que não apareceriam discriminadas no 
relatório.    

ADPERGS – Como este método de análise ajuda no desem-
penho dos Defensores Públicos?

Rafaela Consalter – Esta é a primeira vez que os defen-
sores estão recebendo, de forma regular e prevista em 
legislação própria, algum retorno específico do trabalho 
desenvolvido durante o estágio probatório. Os Defensores 
aprovados no 3º concurso estão tendo a oportunidade de 
receber um feedback da sua atuação. Eu gostaria muito 
de ter tido esse tipo de avaliação e acredito realmente que 
esta é uma grande contribuição da atual Corregedoria-
Geral em prol do aperfeiçoamento da Instituição Defenso-
ria Pública.

ADPERGS – Já é possível ver os resultados pretendidos 
com o método?

Rafaela Consalter – Certamente! Os avaliados têm corres-
pondido ao que a Corregedoria espera deles. Temos cons-
ciência da responsabilidade desse trabalho e de que não 
estamos imunes a equívocos, por isso, quando recebemos 
retornos pessoais dos Defensores sobre as avaliações, 
referindo que estão implementando as sugestões dadas,  
o sentimento é de realização.

DESTAQUE
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A gestão da ADPERGS trabalha em parceria com a 
Secretaria Estadual da Justiça e dos Direitos Huma- 
 nos (SJDH) na luta contra a violação dos direitos dos 

cidadãos. Em agosto deste ano, o secretário Fabiano Pereira 
recebeu a vice–presidente da ADPERGS, Marta Beatriz  
Tedesco Zanchi e o diretor do departamento de Direitos  
Humanos da Associação, Gabriel Seifriz, para traçar o  
roteiro de atividades a ser realizadas em conjunto.

A primeira ação em comum entre as entidades foi pela  
erradicação do subregistro de nascimento da população 
gaúcha. A ADPERGS lançou a campanha “O seu filho tem 
direito a ter um pai. Procure a Defensoria Pública”, durante 
o Seminário Estadual de Capacitação de Agentes Mobiliza-
dores da Promoção do Registro Civil de Nascimento, reali-
zado pela SJDH.

Nova gestão da ADPERGS consolida  
parceria com SJDH

DESTAQUE

O SEU FILHO TEM 
DIREITO A TER UM PAI.
PROCURE A DEFENSORIA PÚBLICA.

Marta Beatriz Tedesco Zanchi, vice-presidente da ADPERGS, 
relata que a população atingida pela falta de documentos 
não se restringe apenas aos recém-nascidos. Segundo a 
Defensora Pública, os adultos que vivem em abrigos, a popu- 
lação de rua e os apenados também estão em condição de 
subregistro. “O secretário Fabiano Pereira realiza com 
grande empenho o trabalho na luta contra a violação aos 
Direitos Humanos. Nos unimos neste projeto para forta-
lecer nossas ações como agentes de transformação social. 
A universalização do acesso à certidão de nascimento e à 
documentação básica em todas as faixas etárias confere 
dignidade e cidadania às pessoas.”. Para Gabriel Seifriz, o 
projeto é fundamental para garantir os direitos básicos da 
população. “A certidão de nascimento é o primeiro passo 
para o pleno exercício da cidadania no Brasil. Quanto mais 
forças mobilizarmos pela inclusão social, maior será o  
retorno para a sociedade”, destacou Seifriz.

Secretário Fabiano Pereira; vice-presidente da ADPERGS, Marta Beatriz Tedesco 
Zanchi e diretora do departamento de justiça SJDH, Rubia Abs da Cruz.

Seminário Estadual de Capacitação de Agentes Mobilizadores  
da Promoção do Registro Civil de Nascimento.
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A ADPERGS e a SJDH também atuam em conjunto na Jor-
nada contra a Violência e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes. O foco do debate, que ocorre em diferentes 
cidades gaúchas, é a Copa do Mundo de 2014. “A ideia é 
formar uma rede protetora unindo Conselhos Tutelares, 
agentes das escolas públicas, governo do Estado, De-
fensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário e 
a imprensa para fomentar e disseminar as políticas de 
combate contra a violência e exploração sexual das nos-
sas crianças. Será feito um trabalho com as redes de ho-
téis para que eles, além de não permitirem a entrada de 
crianças e adolescentes em situação suspeita, também 
denunciem às autoridades qualquer tipo de movimenta-
ção que configure crime sexual contra vulnerável”, conta  
Marta Zanchi.

Para a presidente da ADPERGS, Lisiane Zanette Alves, a 
união das duas entidades fortalece as ações: “Nossa par-
ceria com SJDH vem da identificação com público-alvo 
da secretaria, que é o mesmo atendido pela Defensoria. 
Acreditamos que para diminuir as desigualdades sociais é 
preciso assegurar cada vez mais cedo os direitos de cada 
cidadão em condições de vulnerabilidade.

“Nossa parceria com SJDH vem da identificação 

com público-alvo da secretaria, que é o mesmo 

atendido pela Defensoria.” 

2ª audiência pública da jornada, em Canela.
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GIRO POLÍTICO

Representação institucional constante

A ADPERGS é presença constante nos debates e nas 
ações políticas que definem os novos rumos da Defen- 
 soria Pública, tanto no contexto estadual quanto federal. 

Na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a presi-
dente da ADPERGS, Lisiane Zanette Alves, juntamente com 
a vice, Marta Beatriz Tedesco Zanchi, acompanham o anda-
mento de diferentes projetos,  de interesse da Defensoria, 
semanalmente, na Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ). Além disso, buscam estabelecer diálogo constante 
com os parlamentares da Casa. 

O mesmo esforço é feito no Congresso Nacional. A ADPERGS 
participou da movimentação nacional pela inclusão da  
Defensoria na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), cole-
tando assinaturas e explicando aos deputados federais e 
senadores a importância do pleito rumo à consagração da 
autonomia. Atualmente, atua, em parceria com a ANADEP, 
para aprovação da PEC 247/2013, a “PEC das Comarcas 
– Defensoria para todos“. O projeto prevê a expansão dos 
serviços da Defensoria Pública em todas as unidades juris-
dicionais do país.

As propostas para a formulação do Conselho Nacional da 
Defensoria Pública (CNDP) também foram pautas recorren-
tes dos membros da diretoria da ADPERGS em suas viagens 
a Brasília e ao interior do estado. O assunto, que é condu-
zido pela ANADEP, segue em tramitação no Ministério da 
Justiça. A ADPERGS defende a criação de um órgão que  
esteja atento às atuais necessidades estruturais e orçamen-
tárias da Defensoria Pública. No Rio Grande do Sul, a Asso-
ciação compartilhou  o debate do CNDP através de consulta 
eletrônica, via email, aos associados ativos e aposentados 
e fez questão de aprofundar e amadurecer o tema em reu-
nião de Diretoria, Departamentos e Conselhos. Na última 
reunião da Comissão Nacional da Defensoria Pública, ocor-
rida no início de outubro, foram definidas as diretrizes para o 
texto final do projeto que prevê a criação do CNDP, com base 
nas consultas realizadas por todas as entidades estaduais.

Presidente e vice-presidente da ADPERGS conversam sobre os projetos da Defensoria com o deputado estadual Edson Brum (PMDB).
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CAMPANHA NACIONAL

Capitaneada pela Associação Nacional dos Defensores 
Públicos (ANADEP), a campanha institucional da De-
fensoria Pública tem como slogan “Defensor Público: 

transformando a causa de um no benefício de todos”.  
A proposta é destacar os feitos dos Defensores Públicos nas 
mais diversas áreas de atuação. A Defensoria Pública é o 
principal instrumento de democracia no Brasil e seu ser-
viço é essencial para sociedade. Na primeira etapa da cam-
panha, foram abordados o enfoque da paternidade respon-
sável, acesso a medicamentos e garantia de acesso a vagas 
especiais aos deficientes físicos.

Para a presidente da ANADEP, Patrícia Kettermann, a cam-
panha vai mostrar o grande efeito multiplicador dos defen-
sores em benefício de todo o país. “A mobilização é para 
mostrar as potencialidades e carências da instituição e o 
quanto somos importantes na garantia de cidadania ao 
povo brasileiro”, afirmou.

A presidente da Associação dos Defensores Públicos do 
Estado do Rio Grande do Sul (ADPERGS), Lisiane Zanette 
Alves, juntamente com a vice, Marta Zanchi, a Diretora do 
Departamento de Aposentados, Genice Selaimen da Silva 
e inúmeros associados de diversas cidades, promoveram o 
trabalho de divulgação da campanha institucional pelo inte-
rior do Rio Grande do Sul. A proposta é conscientizar a popu- 
lação gaúcha acerca da necessidade de uma Defensoria 
Pública fortalecida, como a principal ferramenta de trans-
formação social no país. 

DEFENSOR PÚBLICO: transformando  
a causa de um no benefício de todos

Fo
to

s:
 A

ss
es

so
ri

a 
de

 im
pr

en
sa

 d
a 

AN
AD

EP

“O intuito da campanha é tornar cada vez mais conhecido o conceito da Defensoria Pública. Muitas 
pessoas ainda desconhecem a figura do defensor. Ao mesmo tempo que esta ampla divulga-
ção nos fortalece como instituição, realiza nosso propósito maior de garantir os direitos de todos  
cidadãos em vulnerabilidade. Aprendendo sobre seus direitos e quais órgãos responsáveis por garanti-los,  
a população aprenderá o verdadeiro caminho da Justiça. E a primeira porta é a Defensoria Pública”.
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A Organização dos Estados Americanos (OEA) expediu duas 
Resoluções (AG/RES. 2656 e AG/RES. 2714) que enfatizam 
a necessidade de ampliação e solidificação da instituição 
cuja existência, em si própria, é considerada um marco na 
promoção dos direitos humanos de uma nação. “Somos 
quem confere voz ao cidadão e, sobretudo, aquele agente 
que reserva parcela de seu tempo de trabalho para pro-
mover o contato direto e pessoal com nosso destinatário. 
Norteados pela sensibilidade, buscamos perceber que 
aquela situação pode atingir não apenas o usuário que está 
a nossa frente, mas um número indefinido de pessoas”, 
relata Lisiane, que já visitou as regiões sul, fronteira-oeste 
e centro do estado em menos de três meses da campanha.

No Rio Grande do Sul, além do roteiro pelo interior, para 
multiplicar os ideais com associados de diferentes comar-
cas, foi desenvolvida uma estratégia de mídia para divulgar a 
campanha: 35 outdoors com diferentes motes da campanha 
foram espalhados nas principais avenidas e pontos de Porto 
Alegre, como aeroporto o Salgado Filho e proximidades do 
Palácio da Justiça, Palácio Piratini e Assembleia Legisla-
tiva. O spot, exaltando os feitos dos defensores públicos, 
foi veiculado nas rádios Gaúcha e Band AM. Segundo da-
dos da RBS, o veículo tem uma média de 55 mil ouvintes 
por minuto. “Fizemos muito com muito pouco recurso, foi 
um esforço que valeu a pena. Em semanas, percebemos 
a Defensoria ser transformada em pauta de matérias em 
diferentes veículos. Um jornal local fez uma matéria espe-
cial acompanhando a rotina de um ex-presidiário, recém 
liberto e destacou a excelência do atendimento da nossa 
instituição; a principal rede de televisão do estado fez uma 
série de matérias em Porto Alegre e em Rio Grande, sobre 
as ações de saúde; aumentou o convite de defensores para 
participar de programas de televisão e rádios. Além dis-
so, no interior do estado, conseguimos reportagem sobre 
a campanha em todas as cidades que visitamos”, revelou 
Marta Zanchi.

Para 2014 a Associação planeja dar continuidade ao trabalho 
e realizar novas ações para fortalecer a campanha.“Segui-
remos indo ao interior para inserir os colegas das comarcas 
nesse trabalho de conscientização. Iremos visitar os meios 
de comunicação de cada cidade, como já foi feito neste ano, 
para buscar espaço espontâneo na imprensa e multiplicar 
o mote da campanha”, declarou a presidente da ADPERGS.

Você sabia que através da Defensoria Pública é possível realizar teste de DNA gratuito para 

confirmação de paternidade? E não é um caso isolado: há muitos benefícios que se originam  

na causa de uma pessoa, mas que hoje estão à disposição de todos. Porque a Defensoria Pública 

existe para quem não pode pagar um advogado, mas também para lutar por uma sociedade melhor. 

Apoie. Divulgue. Valorize. Onde há um defensor público, há a certeza de um Brasil mais justo.

@ANADEP_Brasil

ANADEP.oficial

Real ização:Acesse as  redes socia is :

DEFENSOR PÚBLICO.
Transformando a causa de um no benefício de todos.

anadep.org.br

#paternidadeconsciente
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A hipervulnerabilidade na tragédia 
de Santa Maria

DESTAQUE

Os irmãos Gustavo e Deives Marques Gonçalves saíram 
de casa, na noite de 26 de janeiro, “bonitos e arru-
mados”, segundo palavras da mãe, Elaine Gonçalves, 

para ir à boate Kiss.  Na tarde do dia 27, Deives era velado 
entre inúmeros outros jovens mortos e Gustavo encaminha-
do para o atendimento hospitalar em Porto Alegre. No dia 
29, o caçula de quatro irmãos também não resistiu. Elaine 
enterrava o segundo filho em menos 48h. Como ela, muitas 
mães e pais foram obrigados a se despedir, abruptamente, 
dos seus entes mais queridos. A população de Santa Maria 
estava imersa em um contexto de vulnerabilidade absoluta.

A madrugada do dia 27 de janeiro de 2013 marcou a história 
do Rio Grande do Sul. Em Santa Maria, nesta data, acontecia 
a 5ª maior tragédia do país em número de mortos.  A boate 
Kiss repleta de jovens, na faixa de 18 a 25 anos, incendiou 
ceifando a vida de 242 pessoas e causando um abalo emo-
cional em todo estado.  Diante de um cenário que mais 
lembrava uma guerra, com inúmeros corpos no chão,  fami-
liares desesperados atrás de informações sobre os filhos e 
uma comunidade em situação de choque, a atuação da De-
fensoria Pública assegurou em um momento crucial que  
nenhum direito daquelas pessoas fosse subtraído. 

O Subdefensor-Geral para Assuntos Jurídicos, Felipe 
Kirchner relembra como a Defensoria se instalou em Santa 
Maria: “No dia tragédia todos se deslocaram para a cidade:  
o Defensor Público-Geral, a presidente e a tesoureira da 
ADPERGS, o Ouvidor-Geral, o Dirigente do Núcleo de Di-
reitos Humanos, enfim, não foram somente os colegas 
responsáveis pela força-tarefa  que se envolveram, mas 
toda a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul”, recorda.

Segundo Kirchner, a Defensoria foi responsável pela criação 
e regulamentação do estatuto da Associação de Familia-
res de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria 
(AVTSM), além do processo de bloqueio de bens. “Nossa 
primeira reunião após o ajuizamento da ação foi com os 
membros da AVTSM. Explicamos desde a extensão do  
objeto da demanda até termos técnicos que envolvem 
nosso ofício”, conta.

A tragédia de Santa Maria mostra o movimento que a De-
fensoria faz migrando de um paradigma de vulnerabilidade 
econômica para um conceito de vulnerabilidade organi-
zacional. Para o Subdefensor, isto conduz ao entendimento 
segundo o qual as pessoas são vulneráveis por inúmeras 
razões: “A vulnerabilidade pode ter origem em motivos 
étnicos, etários, culturais, religiosos e econômicos. Isso é 
representado no artigo 4º, inciso XI, da Lei Complementar 
80/94, que explicita que são funções da Defensoria a tutela 
individual e coletiva da criança, do adolescente, do idoso, da 
mulher vítima de violência e outros grupos vulneráveis que 
mereçam a atenção do Estado, ou seja, protegemos a mu-
lher vítima de violência doméstica independente de quanto 
ela ganha e, nos demais casos, o procedimento é o mesmo”.

O Defensor ainda salienta que o incêndio gerou um caso de 
hipervulnerabilidade. “O primeiro nível de vulnerabilidade 
foi o fato de ter sido um acidente de consumo. O segundo 
nível de fragilidade consistiu na circunstância das vítimas 
serem, em sua maioria, adolescentes ou jovens em forma-
ção. Nós somos  a instituição que zela pelos  direitos hu-
manos independente das pessoas serem ricas ou pobres”, 
ressalta.

Atualmente, a comarca de Santa Maria acompanha a ação 
civil pública que busca, entre outros pedidos, a indenização.  
“Também continuamos  atendendo de forma individual 
famílias das vítimas e sobreviventes da tragédia.  Segui-
mos averiguando todos os desdobramentos do incêndio da 
boate Kiss e dando assistência jurídica necessária para as 
pessoas que procuram nossa instituição”, conta o defen- 
sor Andrey Melo.

Até o presente momento, o processo criminal do incêndio 
que vitimou centenas de pessoas está  na fase de oitivas de 
sobreviventes, 24 pessoas foram indiciadas no inquérito da 
Polícia Civil e apenas 8 foram denunciadas pelo Ministério 
Público. Nenhum agente do poder público sentará no banco 
dos réus na ação penal oferecida. No dia 29 de maio deste 
ano, os quatro acusados de homicídio doloso foram soltos e 
aguardam o julgamento em liberdade.

Subdefensor-Geral para Assuntos Jurídicos, Felipe Kirchner
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A hipervulnerabilidade na tragédia 
de Santa Maria

Você sabia que um Defensor Público já garantiu remédio gratuito para pacientes de câncer?  

E não foi um caso isolado: há muitas decisões que se originam na causa de uma pessoa, mas que 

beneficiam toda a sociedade. Porque a Defensoria Pública existe para quem não pode pagar um 

advogado, mas também para lutar por uma sociedade melhor. Apoie. Divulgue. Valorize. Onde há um 

defensor público, há a certeza de um Brasil mais justo.

@ANADEP_Brasil

ANADEP.oficial

Real ização:Acesse as  redes socia is :

DEFENSOR PÚBLICO.
Transformando a causa de um no benefício de todos.

anadep.org.br

#remediogratuito
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Segundo dados do IBGE, a Defensoria Pública tem 
como atribuição prestar atendimento para potenciais 
160 milhões de usuários. Este número corresponde a 

82% da população brasileira. No entanto, há Defensorias so-
mente em 28% das comarcas do Brasil. Para modificar essa 
realidade a ANADEP, com o apoio das associações estaduais, 
buscam a aprovação da PEC 247/2013, a “ PEC das Comar-
cas – Defensoria para todos “. O projeto prevê a expansão dos 
serviços da Defensoria Pública em todas as unidades juris-
dicionais do país, estabelecendo que haja defensor público 
em todas as comarcas em número suficiente e proporcional 
à demanda de serviço, em um prazo máximo de oito anos.

Em setembro, a Comissão Especial que analisa o projeto 
aprovou, por unanimidade, o relatório final da proposta.  
Para a presidente da ANADEP, Patrícia Kettermann, a apro-
vação unânime do projeto demonstra o reconhecimento da 
importância da Defensoria Pública: “Esse com certeza será 
um momento histórico para todos nós. Com a PEC Defen-
soria para Todos vamos mudar a realidade e demonstrar 
a imprescindibilidade de termos defensores públicos em 
todas as comarcas e sermos instrumento capaz de garan-
tir a defesa dos direitos humanos”.

PEC Defensoria para todos 
está mais próxima da aprovação

DESTAQUE

A presidente da ADPERGS destaca o cenário gaúcho e afir-
ma que a aprovação da PEC trará benefícios para população 
e para os Defensores Públicos. “Temos muitas cidades no 
Rio Grande do Sul que o atendimento é feito por deslo-
camento, ou seja, o Defensor é responsável por uma co-
marca e atende outras para prestar serviço algumas vezes 
da semana. Isso engessa o bom  andamento  do trabalho 
pelo acúmulo da demanda e gera sobrecarrega aos agen-
tes. Com a aprovação da PEC 247/2013 esse contexto vai 
mudar e dará agilidade ao atendimentos dos nossos des-
tinatários. Será uma vitória da cidadania”, concluiu Lisiane 
Zanette Alves.

 O autor do relatório, o deputado Amauri Teixeira (PT/BA),  
destacou que a matéria foi amplamente discutida nas 
três audiências públicas promovidas em Brasília (DF),  
Salvador (BA) e Aracaju (SE), contando com massiva partici-
pação popular, sociedade civil organizada, ONG’s, defen-
sores públicos estaduais e federais, além de parlamentares. 
Já o presidente da Comissão Especial, o deputado André 
Moura (PSC/CE), ressaltou que a aprovação da PEC vai  
corrigir uma grande injustiça social.  

A matéria agora segue para o plenário da Câmara, em dois 
turnos de votação. Para ser aprovada serão necessários 308 
votos favoráveis dos 513 deputados. Depois de aprovada em 
dois turnos, a PEC será então encaminhada à apreciação  
do Senado.

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

APROVEITE MELHOR  
OS CONVÊNIOS ADPERGS
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Você sabia que a Defensoria Pública já garantiu vagas para deficientes em um concurso público? 

E não foi um caso isolado: há muitas decisões que se originam na causa de uma pessoa, mas que 

beneficiam toda a sociedade. Porque a Defensoria Pública existe para quem não pode pagar um 

advogado, mas também para lutar por uma sociedade melhor. Apoie. Divulgue. Valorize.  

Onde há um defensor público, há a certeza de um Brasil mais justo.

@ANADEP_Brasil

ANADEP.oficial

Real ização:Acesse as  redes socia is :

DEFENSOR PÚBLICO.
Transformando a causa de um no benefício de todos.

anadep.org.br

#trabalhoparadeficientes
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Posse da nova Diretoria  
da ADPERGS
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A posse da nova diretoria da ADPERGS, ocorrida em 28 de junho deste ano, consagrou a vitória das propostas da ‘CHAPA 
ADPERGS SIM - por tudo que fizemos e pelo que ainda vamos fazer’, biênio 2011-2013. Fundamentada na continuidade 
dos trabalhos da gestão anterior, na participação como protagonista na seara dos direitos humanos, no ajuizamento es-

tratégico de demandas coletivas, na representação institucional com aproximação e constante diálogo, seja interno, seja com 
poderes estatais, a atual diretoria da ADPERGS quer se fazer cada vez mais presente nas comarcas do interior do estado.

Para a presidente da ADPERGS, Lisiane Zanette Alves, a maior missão é  
representar os anseios dos associados e contribuir para consolidação da  
autonomia da Defensoria Pública no cenário jurídico e legislativo do país, espe- 
cialmente, após uma eleição cuja participação é facultativa e que mobilizou 
centenas de votantes. “A Defensoria alcançou patamares há tempos alme-
jados. Estamos passando por um processo de reconhecimento do papel 
fundamental que exercemos. Representamos acesso à  justiça para a 
parcela vulnerável da população, e quando se trata de Brasil, esta fatia 
populacional é considerável. Nossa instituição é responsável por atender 
potenciais 160 milhões de usuários, segundo dados do IBGE, que é o mon-
tante da população que recebe até três salários mínimos. Em consonância 
com essa movimentação, acreditamos no êxito da convivência independente  
frente à administração da Defensoria Pública e na perenidade de uma asso-
ciação de todos e para todos! Queremos a união da classe em prol de um 
futuro fértil para o fomento de novas lideranças com profundo respeito a 
todas as conquistas alcançadas pelos que nos antecederam. Vivemos um 
momento único e é com essa visão que a ADPERGS exerce sua função”, 
concluiu.

POSSE
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Posse da nova Diretoria  
da ADPERGS

A presidente da ANADEP, Patrícia Kettermann, destaca 
que a nova gestão inicia seu trabalho dizendo a que veio. 
“Sem demora a ADPERGS foi ao encontro dos colegas 
nos mais distantes locais do Rio Grande do Sul, prática 
que será perene nesta nova administração,  sinalizando, 
inequivocamente, que as Defensoras e Defensores Públi-
cos são sua prioridade”, relata. Patrícia também elogia a 
condução da campanha institucional da Defensoria Pública 
coordenada pela ADPERGS no RS. “Paralelamente, a dire-
toria, notadamente a presidente Lisiane e sua vice, Marta 
Zanchi, estão desenvolvendo um trabalho de reconhecida 
competência em Brasília, junto à ANADEP e aos parla-
mentares federais gaúchos. Reflexo disto é a criação e 
execução de excelência da Campanha Nacional “Defen-
sor Público: transformando a causa de um no benefício 
de todos”. O Rio Grande do Sul é um dos Estados onde a 
Campanha mais tem gerado frutos positivos e isto se deve 
ao trabalho incansável da nova diretoria. Como se não 
bastasse, atuam politicamente junto à Assembleia Legis-
lativa Gaúcha, Poder Judiciário e outras instituições rele-
vantes, com extrema desenvoltura, conduzindo o anda-
mento de assuntos do nosso interesse de forma madura, 
discreta e, acima de tudo, eficiente. Como associada, me 
sinto absolutamente representada pela nova diretoria da  
ADPERGS. Como presidente da Anadep, me sinto orgu-
lhosa pelo trabalho que vem sendo desenvolvido no meu 
Estado e em âmbito nacional. A ADPERGS é uma das mais 
maduras e participativas associações estaduais e isto traz 
frutos positivos para toda a categoria, em todo o Brasil”, 
conclui.

Representatividade

Um dos compromissos da campanha da atual diretoria da 
ADPERGS era levar o nome da entidade a todos os setores 
e se fazer presente nos grandes debates da nossa socie-
dade.  Em quase quatro meses de gestão, a Associação 
está presente no Comitê Organizador do Fórum Mundial 
de Direitos Humanos;  foi indicada como Membro Consul-
tor em Comissão do Conselho Federal da OAB; é apoiadora 
da Jornada Estadual contra a Violência e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes;  participou pela primeira vez, a 
convite da AJURIS, da abertura do X Congresso Nacional de 
Magistrados e é adepta da Campanha Estadual de Subregis-
tro de Nascimento.

Qualificação e interação

A ADPERGS acredita na qualificação constante dos Defenso-
res Públicos. Para isso proporcionou cursos e treinamentos 
para seus associados.   Nos primeiros meses, foram ofere-
cidos o Curso de Tiro, modalidade revólver; Media Training 
para aperfeiçoar as técnicas de entrevistas na imprensa e 
realizado o I Torneio ADPERGS de Tênis.

Membros Diretoria 2013 - 2015:

Presidente: 
Lisiane de Cássia Zanette Alves

1º Vice-Presidente: 
Marta Beatriz Tedesco Zanchi

2º Vice-Presidente: 
Rafael Rodrigues da Silva Pinheiro Machado

Secretária-Geral: 
Ana Carolina Sampaio Pinheiro de Castro

Secretária-Executiva: 
Maria de Lourdes Ferreira da Rosa Ribeiro

Tesoureira: 
Enir Madruga de Ávila

Conselho Superior: 
Alisson de Lara Romani 
Arion Escorsin de Godoy 
Liliane Paz Deble 
Lucianne Barreto Bortowski 
Marília Aparecida Oliveira 
Rodrigo Gomes Pinho 
Virginia Izabel de Albuquerque e Souza Ghisleni

Conselho Fiscal: 
Antonio David Ebert 
Jimenes Mary Rosa de Araújo Chimele 
Laura Silva Dias

Suplente do Conselho Fiscal: 
Rosangela de Toledo Rodrigues

POSSE
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DESTAQUE

Atuação do Departamento 
de Aposentados 

A Diretoria da Associação faz questão da presença dos 
Defensores Públicos inativos no debate da construção 
de uma nova Defensoria. O Departamento de Aposen-

tados da ADPERGS realiza inúmeras atividades, inclusive de 
cunho social.

dar continuidade aos nossos encontros mensais e faremos 
um trabalho atuante no que diz respeito à legislação que 
incorpora os interesses do Defensor Público aposentado. 
Queremos o apoio do grupo para que possamos ouvir seus 
anseios e desenvolvermos atividades coesas e democráti-
cas”, afirmou Genice.

Lisiane Zanette Alves, presidente da ADPERGS, destacou 
o entusiasmo com a reeleição da diretora.“A Genice tem 
realizado um trabalho qualificado de integração entre os 
aposentados e os defensores ativos dentro da Associação. 
Saber que esta proposta terá continuidade nos dá a certe-
za do fortalecimento desta relação”, declarou a presidente.

Para a secretária-executiva da ADPERGS, Maria de Lourdes 
Ribeiro, a escolha da colega corrobora as projeções do 
departamento.“As expectativas se renovam com as 
proposições da gestão. Nós nos propusemos a trabalhar 
pelo departamento tanto na área legislativa, quanto na 
área social. Queremos cada vez mais atender o Defensor 
Público aposentado”, declarou.

Eleição gestão 2013-2015

Mantendo o respeito à postura democrática que norteia seus 
princípios, foi realizada em setembro deste ano, a eleição 
para o Departamento de Aposentados.  Genice Selaimen da 
Silva foi reconduzida, por unanimidade, pelos seus pares.

Segundo a diretora reempossada, o projeto será dar conti-
nuidade às práticas positivas e aumentar a adesão dos apo-
sentados às ações do departamento. “Estou muito feliz por 
ter sido reeleita ao cargo. A nossa ideia é, cada vez mais, 
trazer os inativos para participação na Associação. Vamos 

Presidente e Diretora do Departamento de Aposentados da ADPERGS 
em reunião na Comarca de Pelotas. 

Lisiane Alves Zanette e Genice Salaimen da Silva  
em atividade na sede da ADPERGS.
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Chá dos Aposentados

O Dia do Amigo deste ano foi comemorado com um re-
quintado evento no Hotel Plaza São Rafael. Os aposenta-
dos aproveitaram a oportunidade para celebrar amizades 
de longa data. A organizadora do evento, Genice Selaimen, 
ressaltou a satisfação com a atividade. Na ocasião, foram 
recolhidas doações de fraldas que foram entregues à Casa 
do Excepcional Vegetativo Santa Rita de Cássia.

Almoço dos Aposentados

A confraternização periódica dos Defensores Públicos Apo-
sentados chegou a sua 15ª edição.  Inicialmente organizada 
para reunir antigos colegas, o evento foi se tornando uma 
importante atividade de discussões institucionais e uma 
seara de trabalhos sociais.

A diretora do Departamento ressalta o caráter significa-
tivo da atividade: “ Por meio desses encontros, colocamos 
todos a par do que acontece e discutimos como ainda 
podemos ajudar a melhorar nossa instituição”.

Em outubro, o grupo aderiu à Campanha do Dia das Crian- 
ças, organizada em parceira com a DPE/RS, e recolheu 21kg 
de leite em pó integral. Os donativos serão entregues ao 
Centro Social Marista Santa Isabel. 

O último encontro anual  

dos jubilados ocorrerá na  

Festa de Final de Ano da ADPERGS.  

Confira o convite nesta edição.

Reunião de Assuntos Legislativos 
e Festa de Final de Ano:

No dia 22 de outubro, associados, de diversas regiões do 
Estado, reuniram-se para debater assuntos de interesse 
do Departamento. A reunião foi projetada para coleta das 
principais demandas que serão encaminhadas a ANADEP, 
durante o XI Congresso Nacional de Defensores Públicos. 
A diretora Genice coordena a comissão de instalação desse 
Departamento em nível nacional. 

Durante o evento, que ocorre no Espírito Santo, entre os 
dias 13 e 16 de novembro, a diretora do departamento dos 
aposentados presidirá a Comissão dos Aposentados no pri-
meiro dia do Congresso. A reunião para apresentação do 
relatório XI Congresso Nacional de Defensores Públicos 
será no dia 26 de novembro, às 16h, na sede da ADPERGS.  

Outra participaçao importante, foi a presença de represen-
tantes deste Departamento na abertura do XI Encontro  
Estadual dos Defensores Públicos, ocorrido nos dias 10 e 11 
de outubro, em Canela.

Chá dos Aposentados em comemoração ao Dia do Amigo.

Almoços dos Aposentados.

Departamento de Aposentados no XI Congresso Estadual dos Defensores Públicos.
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Uma mãe para a Defensoria 
Pública do Estado

Contar a história de Cleomir e sua atuação junto à Defenso-
ria Pública é como contar a história da própria instituição. Ela 
ingressou na Assistência Judiciária, na época subordinada 
à Procuradoria Geral do Estado (PGE), em 1982, através do 
concurso para assistente judiciário. Havia um grupo inician-
do um trabalho, logo em 1983, junto à PGE, para que fosse 
criado o cargo de defensor público. Nem mesmo o termo 
era usado, eram chamados advogados do Estado. “Foi um 
trabalho bastante árduo, como tudo para se conquistar al-
guma coisa, e não obtiveram sucesso. Então veio a Consti-
tuinte de 88 e foi desencadeado outro trabalho, dessa vez 
junto à Assembleia Legislativa, para que os constituintes 
ouvissem nossos anseios, e fosse inserida na Constituição 
do Estado a Defensoria Pública. Obtivemos não aquilo que 
almejávamos, mas foi o primeiro passo dessa luta inces-
sante pela instituição”, recorda.

Conquista da autonomia

Em 1986 Cleomir foi eleita presidente da ADPERGS, cargo 
que ocupou por três períodos distintos, e, como faz questão 
de frisar, nunca com um trabalho isolado, mas através de 
uma atuação em grupo, foi articulada uma ação junto a outros 
estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, em prol 
da Defensoria Pública. Um passo também concretizado 
através da Lei Complementar nº 80, que criou a Defensoria 
Pública Nacional. “No RS, posso dizer que fiz parte, inclu-
sive ajudei a redigir essa Lei Complementar nº 80/94, que 
depois foi alterada. E aqui conseguimos a lei que criou a 
DPE, mas que ainda não era aquilo que queríamos. Con-
tinuávamos vinculados à PGE, sem qualquer autonomia”, 
afirma.  
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O legado em primeiro lugar

Cleomir Carrão – 1991 a 1994 como coordenadora 
da Assistência Judiciária e de maio a dezembro 

de 1994 como Defensora Pública-Geral.

Assumindo com bastante relutância o cargo de coordena-
dora da Assistência Judiciária, seu primeiro ato foi investir 
em uma separação gradual da PGE. “Começamos, com 
uma certa ousadia e audácia, a trabalhar sem pensar na 
Procuradoria, com bastante autonomia. E também passa-
mos, eu e os colegas que assumiram as coordenadorias 
de assistência judiciária, a nos denominarmos defensores 
públicos. Assinávamos as petições assim, mesmo com o 
cargo de assistentes judiciários. Foi um trabalho muito ár-
duo, difícil, sofrido, com muitas desavenças, às vezes mui-
tas incompreensões, mas conseguimos com muita luta 
que o governo se sensibilizasse, porque havia sido criada 
a DPE, mas nós não tínhamos cargos”, descreve.  E dessa 
movimentação, o resultado foi a aprovação da lei para criar 
cargos e estruturar a DPE, em 30 de maio de 1994.

Legado institucional

Ao ser instalada a Defensoria, Cleomir foi convidada a ser a 
primeira defensora pública-geral, tendo em vista sua atu-
ação – já estava à frente da instituição por três anos. “Faço 
parte da história da Defensoria e tenho muito orgulho 
disso. E essa lei que instalou a DPE foi uma vitória nossa, 
foi uma vitória juntamente com os colegas. Eu liderei esse 
movimento, inclusive o texto da lei foi elaborado na minha 
casa, junto com vários colegas, e juntos levamos ao gover-
nador, entregamos na Casa Civil”, orgulha-se.

O futuro da melhor do Brasil

Segundo ela, embora  firmada no cenário nacional, para 
consolidar seu futuro a Defensoria  precisa aumentar seu 
quadro. A população precisa de mais defensores. “Em quali- 
ficação ela só tende a crescer. A qualificação da DPE se 
dará através do quadro de defensores, que é o melhor, é 
nota 10. Mas para crescer ela tem que ter servidores, o 
defensor precisa de um quadro de apoio, para agilizar o 
atendimento.”, previu.

O ano de 2013 foi marcado por uma importante perda. No dia 30 junho deste 
ano, Cleomir de Oliveira Carrão, a primeira Defensora-Geral do Estado  
do Rio Grande do Sul, finalizou sua luta contra o câncer. Ex-presidente da 

ADPERGS, Cleomir, traçou sua trajetória profissional com incontáveis conquistas. 
Seu pioneirismo ficará na história e nos alicerces da Defensoria Pública.

Para atual presidente da ADPERGS, o legado da Dra. Cleomir é inspirador. “O fato 
de ter sido a primeira mulher a ser Defensora Pública-Geral orgulha defenso-
ras ao longo das gerações.”, ressalta.

Confira os principais trechos da última entrevista conce- 
dida por Cleomir ao informativo da ADPERGS, edição  
Nº 11 de Junho de 2012. 
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DESTAQUE

A Defensoria Pública 
é um foco de resistência

O 11º Congresso Estadual de Defensores Públicos do 
Rio Grande do Sul reuniu cerca de 300 associados de 
diferentes cidades, nos dias 10 e 11 de outubro, no 

município de Canela. Com o tema “(Re)pensar o acesso à 
Justiça”, o encontro propôs uma reflexão quanto à atuação 
de cada agente para o fim de aproximar ainda mais a Insti-
tuição de seus destinatários.

Patrocinadora do evento, a ADPERGS traz entrevista reali-
zada com o primeiro palestrante, Antonio Marcelo Pacheco 
de Souza, que é formado em história, filosofia e sociologia 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e 
em ciências jurídicas pela Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul (Pucrs). É mestre em direito e ciên-
cia política. Atuou como professor no Centro Universitário 
Franciscano (Unifra), Rede Metodista-IPA, Instituto Cultural 
de Desenvolvimento (IDC), Centro de Estudos de Direito do 
Trabalho (Cetra) e Curso Verbo Jurídico. Escreveu os livros 
“Direito Constitucional”, “Formação Humanística” e “Tempo 
e Direito: paradoxos de uma (ir)racionalidade numa era de 
segunda modernidade”, lançados pela editora Verbo Jurí-
dico. Desde março de 2012, faz parte do Grupo de Pes-
quisa Violência e Cidadania, que investiga os processos de  
mundialização e a violência na sociedade contemporânea.

Instigante e provocativo, Antonio Marcelo, aborda assuntos 
como burocratização, perda de identidade e o papel da  
Defensoria no cenário nacional em uma entrevista para o  
informativo da ADPERGS. Acompanhe.

A Defensoria Pública se mobiliza para ter um reconhe-
cimento maior no cenário nacional, agregando, assim,  
poder à Instituição que busca um número maior de agen-
tes para atender à demanda crescente de usuários. Como 
o senhor enxerga essa movimentação?

A Defensoria sofre do mesmo processo que outras tantas 
instituições sofreram, que é a necessidade de crescer e ser 
mais efetiva. Isso cobra o preço de se tornar mais buro- 
crática e distante da sua origem que é, pelo espírito da 
Constituição, promover acesso a todos, amplo e irrestrito.

A questão é que a necessidade de ter mais defensores, de 
ter uma instituição com uma maior capacidade operacio-
nal e de gestão, pode levar a Defensoria ao afastamento 
do seu público-alvo. O que se torna um paradoxo. Porque 
se ela não se fortalecer, não poderá prestar o serviço à 
população precária. Se ela crescer, corre o risco de se tor-
nar mais um instrumento meramente institucional, buro-
cratizado, afastado da sociedade, com maior exercício de 
poder. Essas circunstâncias podem levar a uma corrupção, 
não do sujeito defensor, mas da instituição quanto a sua 
primeira tarefa, que é a de atender essa fatia da população 
brasileira não vista. Isso é, lamentavelmente, inevitável.

Por que o senhor acredita que a Defensoria não conse-
guirá escapar desta trajetória?

O recrutamento para Defensor Público se dá por meio de 
concurso e este não mede vocação. Ele permite reconhe-
cer dentro de uma determinada faixa de possíveis candi-
datos aqueles que estarão mais aptos a responder às  
exigência técnicas. 

Entre o exercício da profissão e o concurso, as 

separações são tão absolutas que o resultado é o 

ingresso de uma parcela significativa de pessoas 

que escolhem a função porque paga bem, dá esta-

bilidade, dá oportunidade de ter uma condição 

de vida excelente se comparada a maioria da 

população brasileira.
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esTudo bem, não estamos tratando de santos nem heróis, 
são seres humanos que buscam o sucesso financeiro. Mas 
isso não pode ser o principal ! Parece que para parte dos 
defensores, não todos, uma das suas práticas usuais é não 
atender mais a população, não olhar mais a população, 
não ouvir mais a população e porque, no fundo, não se in-
teressam mais pela população. Interessa a eles a carreira 
e usufruir dos benefícios, justificados pelo sacrifício de 
ter passado em um concurso público. Assim como alguns 
magistrados, promotores e membros do Tribunal de Con-
tas fazem, dentre outros. O resultado é o distanciamento.

Na sua ótica, quais as principais consequências desse  
afastamento?

Se as pessoas perderem a fé na Defensoria Pública, quem 
sobra? Temos que pensar que a ausência de uma Defen-
soria Pública que cumpra sua promessa constitucional, 
conduz a total carência de instrumento intermediário 
entre Estado e sociedade, na proteção daqueles que dela 
necessitam. Porque só é possível entender a lesão quem 
a sofre. E só é possível chegar em um mecanismo de de-
fesa de lesão se tiver alguém para ser ouvido e alguém 
para ouvir. Se a Defensoria não ouvir mais o cidadão o que 
ele fará? Buscará justiça com suas próprias mãos? Nesse 
caso, será a quebra do estado democrático de direito, do 
qual a Defensoria é um dos pilares.

Como, na sua visão, a população hipossuficiente se identi-
fica com o poder judiciário?

O Ministério Público se coloca numa condição  

de olhar a sociedade com um paladino, a magis-

tratura se coloca na condição de Deus, o Tribu-

nal de Contas quase ninguém entende qual é sua 

função. Portanto, sobrou quem perto, próximo  

da sociedade? A Defensoria Pública.

Na sua opinião, como deve ser feito o acolhimento dos 
usuários na Defensoria Pública?

Não se pode acolher alguém com discurso acadêmico, 
linguagem técnica, com símbolo que não identifique o ser 
humano. É preciso acolher com sentimento. O Defensor 
é, fundamentalmente, alguém que conhece a linguagem 
técnica, o caminho e o rito processual do direito, mas não 

pode perder a linguagem popular. Precisa saber que o ci-
dadão, que senta na sua frente, vai pedir cadeira de rodas, 
emprego, dinheiro, óculos, enfim, uma variedade de coi-
sas. E o Defensor precisa saber explicar que não é essa a 
função da Instituição. 

O agente precisa saber transformar a ausência 

de um bem, que a pessoa acredita ser a sua única 

lesão, no entendimento de qual é a verdadeira 

lesão. Para isso são necessários Defensores inte-

ressados e capazes de compreender, e isso con-

curso público não analisa. 

Quando um agente atende uma pessoa que está em situa-
ção de rua, uma criança abandonada ou uma mulher que  
sofreu uma violência, para aquela pessoa esse profissio- 
nal é divisor de águas entre ter sido e constituído ser e  
deixar de ser nada. Parece pouco, mas o deixar de ser nada 
o capacita a modificar uma série de outros olhares que 
ele tem. A Defensoria é, portanto, um foco de resistência.

“E isso significa dizer que, com o crescimento, a necessidade de ter mais defensores, 

de ter uma instituição com uma maior capacidade operacional e de gestão, leva a 

Defensoria ao afastamento do seu público alvo. Isso é um paradoxo, porque se não 

se fortalecer, não poderá prestar o serviço à população precária.”

Antonio Marcelo Pacheco de Souza
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