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#DefensoriaSim: PEC 247  
é aprovada em primeiro turno

Daniela Arbex fala da higienização social 
por meio das internações compulsórias

Debate Eleitoral 2014 apresenta  
as plataformas de campanha 

dos candidatos
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Esse é o terceiro informativo da  
atual Diretoria da ADPERGS. É 
com imenso prazer que submeto 

aos associados uma parte de nossa  
atuação, almejando certificá-los acerca 
da gestão transparente e comprometi-
da com resultados, agregando valor a  
ADPERGS. Aproveito para renovar nosso 
compromisso com a emergente quali-
dade da atividade que desenvolvemos, 
almejando soluções para promoção de 
melhorias.

Lançamos o nosso Terceiro Prêmio Jor-
nalismo, em continuidade ao processo 
desencadeado de divulgação do papel 
e da importância dos Defensores Públi-

cos na construção da cidadania. Objetivamos, assim, que mais e mais 
pessoas compreendam nosso trabalho. Acreditamos que a imprensa 
pode ser um instrumento de transformação social a partir do mo-

mento em que o jornalista enxerga além da mera notícia. Como agentes políticos, 
nossa missão também é multiplicar e disseminar o conhecimento em Direito e os 
veículos de comunicação são os meios mais adequados para atingir um número 
expressivo de pessoas.

Simultaneamente, intensificamos a movimentação legislativa, especialmente, no 
que se refere à presença constante na Assembleia Legislativa do RS em prol dos 
interesses de nossos associados,  prioridade que nos norteia. Além disso, a partir 
de uma mobilização estratégica, encabeçada pela ANADEP, tivemos a aprovação 
em primeiro turno da PEC 247.

De forma inovadora, capitaneamos e firmamos parceria com outras entidades 
associativas do sistema de justiça e com o WimBelemDon, que atende mais de 
100 crianças carentes na zona Sul de Porto Alegre. Em abril, realizaremos o JUS 
OPEN, torneio de tênis entre as associações com o propósito de arrecadar re-
cursos para a entidade. O projeto, idealizado pela associada Adriana Fagundes 
Burguer e pela vice-presidente da ADPERGS, Marta Beatriz Tedesco Zanchi, trará 
importantes frutos sociais. 

Com imensa satisfação e alegria ímpar, pontuamos o lançamento da Cartilha dos 
Estagiários, iniciativa protagonizada pelos valorosos colegas da região serrana, 
Arion Escorsin de Godoy e Domingos Barros da Costa e que  integra o projeto  
Defensoria das Famílias criado em 2013 pela comarca de Caxias do Sul. A partir 
de um painel provocativo e altamente questionador apresentado no XI Congresso  
Nacional de Defensores Públicos, ocorrido em 2013, no Espírito Santo, trazemos 
aos associados entrevista com a jornalista Daniela Arbex, autora do livro Holo-
causto Brasileiro, que incita reflexões acerca das internações compulsórias, reali-
dade  vivenciada cotidianamente pelos agentes da Defensoria Pública.

A intervenção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização 
dos Estados Americanos (OEA), na condução do Presídio Central de Porto Alegre 
deixou a ADPERGS no centro do debate sobre o sistema prisional. Como membro 
signatário do Fórum da Questão Penitenciária, a Associação vem atuando cons-
tantemente na busca por melhorias efetivas no Central. A diretoria da ADPERGS 
acompanhou a imprensa internacional dentro do presídio e participou de dois  
documentários, nos quais relatamos as falhas do estado para gerir a casa  
prisional e a atuação dos Defensores Públicos que trabalham no presídio.

Encerramos o trimestre, atentos à democracia interna, realizando o II Debate 
Eleitoral entre os candidatos à formação da lista tríplice do cargo de Defensor 
Público-Geral. A Adpergs acredita que a sua realização é uma oportunidade 
única para difusão de planos e consolidação de verdadeiras lideranças. Assim, 
reforçando nosso posicionamento acerca da importância do momento eleitoral 
que estamos vivenciando para o futuro da nossa instituição, preparamos o de-
bate que inovou, atendendo demanda de associados, prestigiando as perguntas 
dos eleitores e a elas dedicando dois blocos. Além disso, trazemos as propos-
tas dos(as) candidatos(as), promovendo, em tempo recorde, o fechamento desta  
edição possibilitando sua ampla circulação até eleição que ocorrerá no dia 21 de 
março de 2014.

Nossa expectativa é a de que este Informativo traga uma contribuição profícua  
aos associados.

Boa leitura!

EXPEdiENtE

adpergs @ADPERGS

Lisiane Zanette Alves
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Giro Político

representação institucional constante

As demandas legislativas no Parlamento gaúcho e no Congresso Nacional são prioridades da Diretoria da ADPERGS.  
A Associação acredita que esta constante movimentação influência nos bons resultados que a carreira vem colhendo 
nos últimos meses, como a aprovação do PLC 220/2103 na CCJ da Assembleia Legislativa e a aprovação PEC 247/2013  

na Câmara dos Deputados, em primeiro turno.

O Projeto de Lei Complementar 220/2013 (reescalonamento 
das classes), que altera o artigo 55 da Lei Complementar n.º 
11.795, de 22 de maio de 2002, foi aprovado, por unanimidade, 
na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legisla-
tiva, em fevereiro deste ano. Em uma votação surpreendente, 
o PLC  contou com o voto de um dos deputados da base do 
governo, duas abstenções e obteve aprovação por 10 votos 
a 0. A justificativa dos parlamentares  foi que a Defensoria 
Pública não pode mais ser preterida em relação as outras 
carreiras jurídicas. A sessão da CCJ, em que o PLC 220 foi 
aprovado, contou com  a presença da Corregedora-Geral, 
Maria de Fátima Zachia Paludo, que, mesmo em férias, 
veio em reforço a ADPERGS. Anteriormente, projetos simi-
lares do Ministério Público e do Judiciário também foram 
aprovados na mesma comissão parlamentar. A presidente da  
ADPERGS, Lisiane Zanette Alves e a vice-presidente Marta 
Beatriz Tedesco Zanchi mantiveram - desde o momento que 
o projeto foi protocolado na Casa - diálogo permanente com 
os deputados. “Nossa movimentação legislativa intensa 
busca assegurar a paridade com as demais carreiras, so-
lidificando nossa autonomia plena.”, esclarece Lisiane Alves.

A proposta de Emenda à Constituição Federal 247/2013 tam-
bém obteve êxito em fevereiro deste ano. Em uma sessão 
plenária, com mais de 10 horas de duração, a PEC da De-
fensoria Para Todos recebeu 392 votos favoráveis e nenhum 
contrário. Com a apoio da ADPERGS e das demais associa-
ções estaduais, a ANADEP busca a aprovação do projeto de 
emenda constitucional que determina que toda comarca 
brasileira tenha Defensor Público.
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JUS oPEN: em parceira com WimBelemdon 
adPErGS realiza torneio tênis entre associações

O projeto WimBelemDon - Educando com o tênis ganhou 
 uma parceira na luta para manter as crianças da co-
munidade longe do cenário da violência e das drogas.  

O torneio JUS OPEN, que será disputado entre ADPERGS, 
AJURIS, AJUFERGS, AMATRA, AMP e APERGS, no dia 12 de 
abril, tem como a missão arrecadar recursos para a enti-
dade. O evento será na Sede Campestre da AJURIS, no bairro 
Belém Novo, zonal sul de Porto Alegre, a partir das 9h.

Atendendo mais de cem crianças e adolescentes em situa-
ção de vulnerabilidade social, entre 8 e 17 anos, o projeto cria 
uma rede de sustentação entre as famílias e as escolas dos 
frequentadores.“Temos verdadeiros leões em quadra. 
Muitos já são profissionais e tem tudo para despontar 
no ranking.  Mas para disputarem os torneios pelo o 
WimBelemDon não basta jogar bem, é preciso ter boas 
notas e bom comportamento em casa. Estamos em 
constante contato com os professores e pais dos nos-
sos atletas”, conta Marcelo Ruschel, coordenador do pro-
jeto.  Além dos treinos de tênis, as criança recebem aulas 
de reforço escolar, oficina de leitura, curso de inglês,  oficina 
de cinema e alimentação. O WimBelemDon é mantido por 
meio de doações de padrinhos e amigos do projeto. “A de-
cisão de capitanearmos essa iniciativa vem ao encontro 
do cunho social que entendemos deva toda entidade as-
sociativa se dedicar.”, ressalta a presidente da ADPERGS, 
Lisiane Zanette Alves.

dEStaQUE

A partir de uma sugestão da associada Adriana Fagundes 
Burguer e pensando na necessidade da entidade de en-
contrar colaboradores, surgiu o torneio JUS OPEN, uma 
brincadeira com o nome do campeonato US OPEN. “O pro-
jeto WinBelenDon merece ser conhecido e divulgado 
amplamente, é uma ONG séria, constituída por pes-
soas abnegadas e que em 2014 obteve reconhecimento 
internacional com o prêmio ATP - Aces for Charity, da 
Associação de Tenistas Profissionais. Para nós, opera-
dores do Direito, o Torneio significa ajudar a modificar a 
vida de crianças que batalham todos os dias pela opor-
tunidade de uma vida digna, longe das drogas e da vio-
lência que os cercam. Manter WimBelemDon em plena 
atividade, proporcionando, talvez, até a ampliação do 
projeto, é ter a certeza que não precisaremos acusar, 
julgar e defender estas crianças amanhã”, afirma a vice-
presidente da ADPERGS, Marta Beatriz Tedesco Zanchi.

As entidades convidam todos associados para participar do 
torneio JUS OPEN que será no formato rei de quadra. Os in-
teressados devem se inscrever diretamente no site no site 
das suas associações entre os dias 10 de março e 10 de abril. 
As inscrições são gratuitas.
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Torneio: 

Quando: 12 de abril de 2014
Horário: a partir das às 9h
Onde: Sede Campestre da AJURIS  
            Rua Padre Heitor Vieira, nº 1.225 
            Belém Novo - Porto Alegre
Inscrições: de 10 de março a 10 de abril  
                      no link no site das associações



3º PRÊMIO
ADPERGS DE  
JORNALISMO

INSCRIÇÕES: ATÉ 25 DE ABRIL
PREMIAÇÃO: 10 DE MAIO 

PARTICIPE!

INFORMAÇÕES:
imprensa@adpergs.org.br
Fone: 51 3224 6282
adpergs.org.br

TEMA:
DEFENSORIA PÚBLICA:  
DIREITOS HUMANOS, 

EDUCAÇÃO E ACESSO 
À JUSTIÇA.



caxias do Sul: guia orienta estagiários 
nos atendimentos na área de família

Mais uma vez a comarca de Caxias do Sul é vanguarda 
em publicações que qualificam e facilitam o aten-
dimento aos destinatários da Defensoria Pública. 

Após lançar a Cartilha Cidadã, que tem como propósito 
orien-tar os usuários sobre a atuação da instituição na área 
da família, os Defensores Públicos Domingos Barros da Costa 
e Arion Escorsin de Godoy apresentam o Guia Prático do Es-
tagiário. As publicações integram o projeto Defensoria das 
Famílias, criado em 2013, pela comarca de Caxias do Sul.

A finalidade do guia é auxiliar os estagiários de Direito no 
atendimento aos destinatários da área da família. “O mate- 
rial é dividido em duas partes: uma inicial, em que se 
trata da Defensoria Pública; outra mais pragmáti-
ca, na qual se cuida especificamente das ações mais  
comuns no âmbito do Direito das Famílias, com conside- 
rações gerais sobre cada uma delas, além de um  
roteiro de perguntas e rol de documentos e informações 
a serem solicitados ao cidadão assistido. É, portanto, um  
instrumento destinado não só ao estudo prévio, mas 
também à consulta e auxílio durante os atendimentos.”,  
explica Arion Godoy.

Para o Defensor Domingos da Costa, o conteúdo do guia 
também pode ser útil a todos que tiverem interesse em ter 
contato com o Direito das Famílias e suas nuances, sob a 
ótica da atuação da Defensoria Pública. “Pensando nesse 
público, criamos um material com linguagem didática, 
mas sem as esquematizações e simplificações tão em 
voga atualmente. Ou seja, consideramos importante 
que o leitor não apenas siga os roteiros de perguntas e 
observe os róis de documentos e informações a serem 
solicitadas ao cidadão assistido, mas que compreenda 
em que contexto tais dados se inserem e qual a rele-
vância deles para que, inclusive, possa ir além dos es-
boços traçados quando o caso concreto exigir”, conta.

Segundos os associados, a referência ao estagiário no Guia 
é uma forma de homenagear e reconhecer o trabalho dos 
estudantes que contribuem de forma decisiva para o cresci-
mento e a consolidação da Defensoria Pública.

A presidente da ADPERGS, Lisiane Zanette Alves, exalta o tra-
balho dos agentes. “Os associados Domingos e o Arion vem 
fazendo um trabalho incansável na Comarca de Caxias. 
O projeto Defensoria das Famílias já é referência em todo 
o estado. Tivemos pedidos de colegas das mais diferentes 
cidades solicitando exemplares da Cartilha Cidadã. Cer-
tamente o Guia Prático do Estagiário terá o mesmo êxito. 
A ADPERGS se sente honrada e cumpridora do seu dever 
apoiando estes projetos”, acredita.

O download do Guia Prático do Estagiário pode ser feito no 
site da ADPERGS.

dEStaQUE

#escolainfantil

anadep.org.br

Real ização:

Defensor Público.
Transformando  

a causa de um no  
benefício de todos.

Guia Prático
Do EstaGiário 



JUS OPEN

Estamos torcendo 
para que você participe.

I Torneio de Tênis entre  
associações e Wimbelemdon

O JUS Open de Tênis está chegando. Um torneio entre associações jurídicas 
que só vai ficar completo com a sua presença. Por isso, queremos convidar 
todos a participarem. Não deixe de ir. Assim, vamos arrecadar fundos para o 

Projeto Wimbelemdon. E continuar mudando a vida de muitas crianças.

Campeonato dia 12/04
Local: Sede Campestre da AJURIS

Rua Pe. Heitor Vieira, nº 1225 – Belém Novo
Consulte o regulamento na sua instituição.

Inscrições até dia 10/04.  
Informações: imprensa@adpergs.or.br | 51.3224.6282

Conheça o Projeto:  
wimbelemdon.com.br

Associações Participantes:  

ADPERGS - AJUFERGS - AJURIS - AMATRA - AMP - APERGS
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Fórum da Questão Penitenciária: adPErGS 
e entidades analisam resposta da república 
Federativa do Brasil

FÓrUM

Após mais de 50 dias do prazo inicial concedido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), da Organiza-
ção dos Estados Americanos (OEA), para o estado brasileiro apresentar soluções que garantam a integridade física dos  
 4,7 mil detentos do Presídio Central de Porto Alegre, nenhuma mudança na estrutura ou no atendimento foi efetivada, 

conforme verificou o Fórum da Questão Penitenciária. A medida cautelar foi concedida em 30 de dezembro de 2013 a pedido do 
Fórum, que reúne 15 entidades, entre elas a ADPERGS .

No final de 2013, a OEA exigiu do governo brasileiro medidas 
para diminuir as condições precárias de funcionamento da 
penitenciária – a maior do Rio Grande do Sul  e que tem 
lotação oficial para cerca de 2 mil apenados – alegando 
que os direitos à vida e à integridade física dos detentos se 
encontram em grave risco. A medida cautelar da OEA de-
terminou a elaboração de um plano de contingência contra 
incêndios, com a respectiva recuperação de extintores e de 
mangueiras de combate ao fogo, além de equipamentos de 

saúde e higiene para atender aos presos. O documento tam-
bém impõe ações imediatas para reduzir substancialmente 
a lotação no interior da prisão. Em fevereiro deste anos, os 
segregados  ficaram sem água durante, aproximadamente, 
um semana. Na mesma época, a temperatura variava entre 
38º e 40 ºC. Os apenados atearam fogo nos colchões e pa-
nos em protesto, deixando o presídio em perigo iminente de 
incêndio.
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FÓrUM

Segundo a vistoria realizada em dezembro do ano passa-
do, houve redução de apenas 200 apenados na população 
do Presídio Central desde abril de 2012. “Uma das medi-
das exigidas pela OEA é justamente desafogar o Presídio 
Central, mas até hoje nenhum dos calendários apresen-
tados pelo governo estadual foi cumprido. As novas vagas 
prometidas (em outras penitenciárias) para dezembro de 
2013, por exemplo, não foram abertas. O local não tem o 
mínimo patamar civilizatório”, relata a presidente da Asso- 
ciação dos Defensores Públicos do Rio Grande do Sul,  
Lisiane Zanette Alves.

A União apresentou resposta no último dia 21 de fevereiro, 
onde consta um cronograma com datas para o aumento 
paulatino do número de vagas e relata melhorias na questão 
estrutural do presídio central e no atendimento à saúde do 
apenado, o que está sendo questionado e acompanhado 
pelo Fórum.

As celas cheias de colchões e as infiltrações nas paredes se misturam com as 
imagens de santos e fotos de família. Nos corredores, não existem extintores 
ou mangueiras de incêndio em condições de uso. O lixo, os banheiros ala- 

gados e repletos de limo tornam impronunciável a palavra higiene. Homens empilhados 
em janelas gritando “está lotado!”. Esse foi o cenário percorrido por mais de três horas 
pelos jornalistas das emissoras Al Jazeera e  Arte TV dentro do Presídio Central de 
Porto Alegre, em janeiro deste ano.

condições extremas do central  
chocam a imprensa internacional

Acompanhados da ADPERGS e da AJURIS, duas das enti-
dades que compõem o Fórum da Questão Penitenciária, do 
Juiz da Execução Penal, Sidinei Brzsuka, do promotor de 
Justiça, Gilmar Bortolotto e de representantes da Superin-
tendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) , os jornalis-
tas reclamavam repetidamente do calor e  perguntavam 
porque os presos estavam lavando o chão e arrumando 
os lugares por onde eles iriam passar. A repórter francesa 
Mathilde Bonnassieux conta que ficou perplexa com a falta 
de infraestrutura do presídio: “Sabemos que nos levaram 
na parte menos prejudicada e justamente é isso que nos 
deixa apavorados. Se tem alas e celas em estado mais 
degradante do que as que vimos, realmente o Central 
merece o título de pior presídio do país”, diz.

Para a vice-presidente da ADPERGS, Marta Beatriz Tedesco 
Zanchi, o cenário não é novidade. “A situação do Presídio 
Central foi o que nos conduziu a representação, para nós 
não é novidade. Tal fato não surgiu nos últimos anos, é 
muito tempo de negligência, e a situação só se agrava. A 
decisão cautelar obtida na representação a OEA feita pelo 
Fórum da Questão Penitenciaria desencadeou o interesse 
da imprensa nacional e internacional pelo estado do siste-
ma prisional, a partir da referida decisão e também des-
ta movimentação, esperamos que o Estado atue e altere 
essa triste realidade”, afirma.



conheça os quatro candidatos que concorrem 
ao cargo de defensor Público-Geral do rS

ElEiçõES

3Candidato

Defensoria mais forte e de todos

Motivada pelo anseio de uma Defensoria Pública mais democráti-
ca e participativa, sou candidata ao cargo de Defensora Pública-
Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Acredito que a instituição 
deva ser autônoma e independente, mas ao mesmo tempo com 
capacidade de diálogo interinstitucional – em uma relação de 
igual para igual com todos os atores políticos do Estado. Deve, 
acima de tudo, equiparar-se às expectativas que as gaúchas e os 
gaúchos têm dela.
Para que isso ocorra, temos de resolver questões pendentes. 
Enfrentar objetivamente a insuficiência de pessoal, a deficiência 
de material, a precariedade na informática e outros problemas 
que se arrastam sem solução. Aos Defensores e Defensoras, fal-
tam reconhecimento e voz dentro da própria instituição, como 
nos retornos e no respeito à sua representatividade. 
Nossa gestão estará fundada em três pontos essenciais: gestão 
institucional; relação com os Defensores Públicos; e relação 
com a sociedade.
No âmbito da gestão, vamos instituir um planejamento estraté-
gico que resulte da colaboração de todos os Defensores Públicos 
e supere os dois anos de mandato do Defensor Público-Geral, 
projetando a instituição para os próximos 20 anos. Também 
iremos implementar uma Pagadoria, fortalecer o orçamento,  
modernizar as estruturas e incrementar o quadro de servidores 
da instituição. Da mesma forma, as solicitações dos órgãos de 
execução serão priorizadas no trâmite da administração. 
Os Defensores Públicos receberão estímulo para participar mais 
das decisões através de seminários e encontros estaduais. Seu 
trabalho será valorizado melhorando os recursos materiais, 
aumentando o acesso à informação e incentivando os estágios. 
Também garantiremos às sedes de Defensorias Públicas visi-
bilidade, acessibilidade e dignidade, com atendimento ao vul-
nerável.
Na relação entre Defensoria Pública e os Defensores Públicos, 
encaminharemos um projeto de Lei Complementar que faça a 
adequação de questões como diárias, auxílio funeral e ajuda de 
custo ao sistema de parcela única. Também será prevista ajuda 
de custo para designação e primeira classificação e criada a 
gratificação de difícil provimento. Estudaremos a possibilidade 
de pagamento de substituição integral (1/3) ao Defensor, mes-
mo que compartilhada, além do gozo da licença-prêmio em três 
períodos de dez dias ou dois de quinze. Planejamos também o 
pagamento de substituição para trabalho realizado em períodos 
menores de dez dias.
Para buscar a excelência no atendimento, vamos extinguir de 
forma gradual os deslocamentos e criar critérios transparentes 
para avaliação e promoção dos Defensores Públicos. Também 
estão previstas ações de qualificação profissional, democra-
tização de instâncias, transparência, reorganização da carreira,  
previdência, licenças-prêmio e férias.

Para fortalecer os laços entre a instituição e a so-
ciedade, implementaremos uma política institu-
cional específica, pautando o relacionamento com 
os Poderes de Estado, instituições autônomas e 
sociedade civil. Também vamos incluir a Defenso-
ria Pública em ações, discussões e movimentos 
sociais, além de readequar suas atividades aos 
moldes da Constituição Federal, garantindo seu 
papel de protagonismo na transformação social.
São ações que refletem nada menos do que a 
própria população merece. Nada menos do que 
exige a importante função que exercemos todos 
os dias, no cotidiano da vida, quando se abrem as 
portas para atender o público. 
Esse caminho é um processo. Mais do que nunca, os 
Defensores e Defensoras precisam vencer inibições, 
aumentar o protagonismo público e construir um 
ambiente propício para avançar as reiteradas de-
mandas. As conquistas do passado ocorreram 
quando se agiu desse modo, aliando diálogo, visibi-
lidade, estratégia, força e participação. 
É assim que será construída uma Defensoria de 
todos e para todos.
Adriana Chaves Barcellos
Juntos por uma Defensoria mais forte – 03

Adriana Chaves Barcellos
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Marcelo Dadalt 4Candidato

Colegas:
Em minha trajetória como Defensor Público, egresso do I con-
curso, adquiri as competências necessárias para enfrentar os 
desafios da gestão administrativa de nossa Defensoria Pública.
A frente da Subdefensoria-Geral para Assuntos Institucionais, 
aproximei-me ainda mais da realidade dos colegas em todas as 
localidades e nas mais diversas áreas de atuação. E mais do que 
isso. A partir de uma vivência próxima dos processos institucio-
nais, conheço as necessidades dos Defensores Públicos e acredi-
to poder auxiliar na continuidade do desenvolvimento da Institui-
ção. Sei da carga de trabalho que assola muitos colegas e dos 
desafios diários para a construção da cidadania em nosso país.
No diálogo realizado, propus o desafio de repensar ideias e man-
ter projetos, tendo como eixo central de minhas propostas o for-
talecimento e aperfeiçoamento de uma gestão que tem resultado 
em crescimento significativo de nossa Instituição.
Estabeleci um programa de gestão que contém seis metas  
básicas.
Em primeiro lugar, zelar por uma estrutura física ainda mais 
adequada, que permita o atendimento à população com maior 
qualidade e agilidade, reduzindo o desgaste físico e psicológico 
inerentes ao trabalho do Defensor Público.
Em segundo, dar continuidade à construção do quadro dos ser-
viços auxiliares. Ainda neste momento inicial, cada Defensoria 
Pública Regional deve ter no mínimo um agente administrativo, 
inclusive nos deslocamentos. Isto permitirá retirar da rotina do 
Defensor Público diversas preocupações de natureza administra-
tiva, viabilizando sua dedicação integral ao atendimento da popu-
lação e à atuação processual e extrajudicial.
Em terceiro, propiciar uma melhor estrutura de carreira, com a 
criação de mais cargos e a realização de concursos com maior 
frequência para a melhor distribuição das atribuições das Defen-
sorias Públicas, reequacionando as atividades em comarcas com 
maior número de atendimentos e processos.
Em quarto, a implementação da virtualização dos documentos 
institucionais, com a disponibilização de programas de informáti-
ca que organizem e facilitem a rotina diária dos agentes e servi-
dores da Defensoria Pública, tornando mais eficiente a resposta 
aos colegas em suas demandas, e o serviço público prestado a 
sociedade vulnerável.
Em quinto, fomentar ainda mais a presença da Instituição junto 
à sociedade, mídia e demais instituições, construindo e acompa-
nhando soluções para o futuro. Buscaremos ampliar as vias de 
mediação e o tratamento coletivo dos conflitos de interesse, com 
propostas e acompanhamento de alterações legislativas.
Em sexto, criar estruturas, canais administrativos e espaços  
colaborativos – inclusive com as Defensorias Regionais – para 
ouvir e acompanhar todos os pontos de vista sobre demandas de 
interesse institucional e tornar mais rápida a resposta a deter-
minadas demandas. A interlocução com os colegas deve ser in-
crementada, por meio de visitas periódicas e espaço assegurado 

para livre manifestação. Proporcionar um ambi-
ente de sinergia, cooperação, confiança mútua e 
lealdade é fundamental.
Assim, as propostas se centram no zelo por me-
lhores condições de trabalho para o Defensor 
Público, com serviços de apoio efetivos, visando 
a desonerar o colega de responsabilidades que 
não sejam o atendimento à população e a atua-
ção processual e extrajudicial, abrindo espaço 
para participação pessoal de todos os agentes na  
construção da Instituição, com mira na atuação 
diferenciada junto à sociedade.
Juntos, e mantendo o projeto em andamento, cons- 
truiremos uma Defensoria Pública internamente 
mais humana, solidária e colaborativa e, externa-
mente, ainda mais respeitada e eficiente.
Sei que os desafios serão grandes, mas pretendo 
administrar com o profissionalismo que os Defen-
sores Públicos merecem.
Acredito que uma classe forte se constrói unida e 
de maneira coletiva, e para tanto, conto com o teu 
voto e a tua participação ativa, pois a Defensoria 
Pública é de todos e precisa ser assim concebida.
Vote 4.
Grande abraço,
Marcelo Dadalt
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Maria Adriana Medeiros Oliveira 2Candidato

Prezados Colegas: 
Esta é a minha primeira experiência em uma campanha eleito-
ral. Dela, extraio grandes aprendizados e muito crescimento pes-
soal ao renovar contato com muitos colegas, cuja intimidade foi 
rompida por conta de remoções e outros distanciamentos even-
tualmente impostos. Independentemente de qualquer resultado,  
esses fatos, por si sós, já são um ganho.
Com mais de 20 anos trabalhando na Defensoria Pública, nunca 
havia me candidatado em pleitos institucionais; não por desinte-
resse pelo destino de nossa carreira, mas porque sempre leva-
mos a Defensoria Pública no melhor caminho para o almejado 
crescimento. Aliás, não se pode deixar de reconhecer os esforços 
e as vitórias de todos aqueles que já ocuparam o cargo que hoje 
se vê em disputa. 
Agora, por acreditar no sucesso de um projeto ainda em anda-
mento e, mais ainda, por temer que sua interrupção precipitada 
represente uma estagnação na evidente valorização institucio-
nal, apresentei meu nome ao cargo de Defensora Pública-Geral 
do Estado. Assim o fiz, trazendo como proposição clara e franca 
que estou apoiando um projeto, que trabalho pela continuidade  
daquilo que acredito ser o melhor para a Instituição.
Dentre minhas proposições, abordei o incremento de nossa visi-
bilidade em âmbito estadual e nacional. A atuação dos colegas, 
o nosso protagonismo em nível nacional e as articulações políti-
cas em âmbito estadual são os vetores de garantia para que a  
Instituição mantenha a visibilidade e, como consequência, as 
conquistas já obtidas, possibilitando a consolidação do status 
constitucional de Instituição autônoma.
De nosso protagonismo decorre a iminente alocação de recursos 
federais, suficientes para concretizar um grande projeto de moder- 
nização da Instituição; o salto qualitativo há anos esperado. Da 
visibilidade institucional depende a concretização de quase a inte- 
gralidade das propostas que já apresentei aos colegas.
Exemplifico o pensamento com o anseio da modernização com-
pleta e imediata de nosso parque tecnológico. Só se alcança essa 
meta com recursos financeiros disponíveis. Só se obtém verbas 
quando se tem articulação política consolidada e credibilidade, 
o que se constrói ao longo dos anos e a partir do esforço diário. 
Assim, não proponho uma gestão que prime pela velocidade, pelo 
açodamento. Proponho compromissos com os resultados, com a 
valorização do Defensor Público, com a manutenção de nossas 
prerrogativas institucionais e com a busca da excelência no aten-
dimento de nossos assistidos.
Para além de manter a paridade remuneratória, ganhamos, por 
força do incremento da visibilidade institucional, decorrente do 
trabalho árduo dos colegas, tratamento isonômico às demais car-
reiras jurídicas. Obtivemos respeitabilidade, reconhecimento por 
nossos esforços pessoais, voz nos processos decisivos e status 
efetivo de órgão essencial à prestação jurisdicional do Estado. 

Precisamos manter esse protagonismo. Preten-
der reduzir nossa atuação a âmbito interno, mini-
mizando nossa participação em nível nacional, 
reduz significativamente nossas chances de cres-
cimento efetivo, além de apequenar nossa Insti-
tuição e desvalorizar nossa capacidade enquanto 
corpo estruturado de Estado, integrado por pro-
fissionais rigorosamente escolhidos e altamente 
capacitados.
Sendo eleita para o cargo de Defensora Pública-
Geral, pretendo dar continuidade aos projetos em 
andamento, abrir espaço para a construção con-
junta de soluções e sempre ampliar o debate, res-
peitando pessoas, conquistas, vitórias, histórias e 
ideias.
Não posso deixar de agradecer a confiança da-
queles que depositam em mim o seu voto. Desejo 
a todos nós sapiência neste processo eleitoral, 
pois sabemos da importância decisiva de nossa 
escolha para o futuro e sucesso da Instituição.
Vote 2.
Um abraço,
Maria Adriana Medeiros Oliveira



ElEiçõES

1Candidato

Colegas,
O processo eleitoral ora vivenciado trouxe à tona visões distintas 
de Defensoria Pública e da forma de fazer interlocução institu-
cional. Nesse período procurei dialogar com todos de maneira 
franca e propositiva, centrado na realidade orçamentária de nos-
sa Instituição, sem ataques pessoais ou agressividade. Esta foi e 
sempre continuará sendo minha conduta e de meus apoiadores, 
na busca pela união em torno da Defensoria Pública.
Na atual gestão, comprometido com o profissionalismo e a impes- 
soalidade, implantei uma nova estrutura administrativa condi-
zente com o nosso crescimento institucional, voltada à melhoria 
das condições de trabalho dos colegas. Além disso, avançamos 
na interlocução política com as demais Instituições, fortalecendo 
a Defensoria nos cenários estadual e nacional, inclusive com  
obtenção de recursos federais.
Visando a ampliar estas conquistas, apresento as principais 
linhas que conduzem minha proposta de gestão, e que embasam 
minha candidatura à recondução ao cargo de Defensor Público-
Geral, sustentado na vontade de dar seguimento a um projeto 
que busca a valorização dos Defensores Públicos, da nossa car-
reira e da própria Instituição.
Meu primeiro compromisso é o de manter nossas conquistas, 
como a paridade remuneratória, o reescalonamento da carreira 
e a formação do quadro de servidores, avanços que necessitam 
de uma atuação política institucional incisiva e que não permita 
estagnação ou retrocesso.
O fortalecimento da carreira já é uma realidade com a nomea-
ção de todos os aprovados no terceiro concurso e a abertura do 
quarto certame. Além disso, a criação das Defensorias Públicas 
Regionais e a posse dos servidores darão maior apoio aos cole-
gas na condução do seu mister. 
Contudo, é necessária a continuidade da estruturação de meios 
adequados para o exercício da nossa atividade fim, com a melho-
ria das sedes, o ingresso de servidores para apoio aos colegas 
e a implantação em todo o Estado do sistema informatizado já 
desenvolvido.
O diálogo e a participação política da Instituição e dos Agentes 
têm de continuar evoluindo, mantendo o protagonismo conquis-
tado. A interlocução e a voz ativa com setores estaduais e fede-
rais são vitais para que a Defensoria Pública seja respeitada 
como indutora de políticas públicas e reconhecida como essen-
cial no sistema de justiça, preservando a paridade de direitos e 
prerrogativas. 
O tratamento igualitário a todos os colegas deve ser mantido e 
aprimorado, aproximando cada vez mais os Agentes da Admi-
nistração. Esta tarefa será facilitada com a implantação das 
Defensorias Regionais, o que permitirá maior autonomia aos 
Defensores e melhor gerenciamento da realidade institucional 
nas comarcas. Assim, poderemos descentralizar a representa-
ção institucional, o que destacará cada vez mais o trabalho de 
todos e a consolidação da Defensoria Pública como referência 
na sociedade gaúcha.

Manteremos o foco no atendimento direto ao 
nosso assistido, missão primordial de nossa Insti-
tuição. Por isso continuaremos criando soluções 
que retirem da rotina do Defensor Público incum-
bências de natureza administrativa, permitindo 
sua dedicação integral ao atendimento da popu-
lação.
Nestes anos adquiri experiência na área de gestão 
pública, conhecimento também acumulado pelo 
grupo que me acompanha. Administrar uma Insti-
tuição da envergadura da Defensoria Pública não 
é tarefa fácil, por isso entendo que experiência é 
fundamental. Estamos no caminho certo, criando 
as condições necessárias para um salto de cres-
cimento, o que certamente reverterá na melhoria 
do serviço essencial que prestamos aos nossos 
assistidos.
Tenho a convicção de que este não é um momento 
para rupturas ou experiências. 
Continuemos unidos. Continuemos evoluindo.
Avançamos muito e podemos mais!
Conto com teu apoio. Vote 1.
Forte abraço,
Nilton Leonel

Nilton Leonel Arnecke Maria

*Os candidatos estão listados em ordem alfabética. Todos os textos e  fotos são de responsabilidade do candidato e não sofreram edição.
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adPErGS promove o debate Eleitoral 2014 
entre os candidatos a defensor Público-Geral

dEBatE

Com a intenção de tornar ainda mais plural e demo-
crática a eleição para o cargo de Defensor Público-
Geral do Estado, a Associação dos Defensores Públi-

cos do Rio Grande do Sul (ADPERGS) realizou na noite do 
último dia 7 de março o Debate Eleitoral entre os quatro 
candidatos à formação da lista tríplice, que concorrerão ao 
cargo de Defensor Público-Geral. Adriana Chaves Barcellos, 
Marcelo Dadalt, Maria Adriana Medeiros de Oliveira e Nilton 
Leonel Maria debateram por cerca de 3h sobre os temas 
referentes às atribuições de DPG. 

A eleição ocorre no dia 21 de março e quem vencer, exerce o 
cargo por dois anos. Ocorrido no Salão de Eventos do Hotel 
Plaza São Rafael, em Porto Alegre, o debate  foi mediado 
pelo jornalista da Daniel Scola e contou com a presença de 
mais de 50 pessoas na plateia. O evento também foi trans-
mitido ao vivo pela internet para que os Defensores de outras 
cidades do Estado pudessem ouvir as propostas dos can-
didatos. “A ADPERGS acredita que a realização do debate 
eleitoral é uma oportunidade ímpar para consolidação 
de liderança buscando assim transparência e isenção”, 
afirmou a presidente da Associação Lisiane Zanette Alves.
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adPErGS promove o debate Eleitoral 2014 
entre os candidatos a defensor Público-Geral

O debate teve 5 blocos e todo ele foi cronometrado segundo 
as regras de tempo para pergunta, resposta, réplica e tré-
plica. No primeiro bloco cada candidato fez, em dois minu-
tos, a sua apresentação. Na segunda etapa o tema foi livre 
e os candidatos trocaram perguntas entre si, cada um teve 
um minuto para pergunta e um minuto para réplica, quem 
respondeu teve dois minutos para a resposta e um minuto 
para tréplica.

Um sorteio prévio, realizado na sede da ADPERGS, definiu o 
Marcelo Dadalt como o primeiro a iniciar o bloco de apresen- 
tação e, na sequência, falaram, então, os candidatos Adriana 
Hervé Chaves Barcellos, Maria Adriana Medeiros Oliveira e 
Nilton Leonel Arneck Maria. Nos demais blocos, a ordem foi 
definida por sorteio ao vivo.

O terceiro e quarto bloco foram pautados pelas perguntas 
enviadas pelos eleitores, que foram sorteadas aleatoria-
mente na hora do debate. No quinto e último bloco, chama-
do de Dinâmica de Liderança, os candidatos puderam expor 
sua candidatura em oito minutos encerrando assim o evento.

Para os associados foi oportunizado o cadastramento online 
para assistir a transmissão ao vivo, via internet.

O debate promovido pela ADPERGS teve duração de três 
horas e foi divido em cinco blocos. Durante o evento, a 
organização contou com a colaboração tanto dos can-
didatos quanto dos assessores para que fossem manti-
dos o respeito e a tranquilidade. “Acreditamos que um 
evento desse porte contribui para o pluralismo ideo-
lógico, objetivando a exposição efetiva de projetos e 
programas de gestão”, finalizou a presidente Lisiane. 

Entre os temas mais discutidos no debate estavam a amplia-
ção do serviço da defensoria em todas as cidades do Estado, 
a defesa da classe e plano de carreira, os financiamentos e 
busca de recursos para melhorias das sedes e atendimentos.

dEBatE

debate com cinco blocos e transmissão ao vivo 
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#defensoriaSim - PEc defensoria para todos 
pode ser aprovada em março

dEStaQUE

O Plenário da Câmara aprovou, em sessão extra- 
ordinária, em fevereiro deste ano, a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 247/2013, de autoria 

dos deputados Mauro Benevides (PMDB-CE), Alessandro 
Molon (PT-RJ) e Andre Moura (PSC-SE). A PEC Defensoria 
Para Todos obteve 392 votos favoráveis e nenhum voto con-
trário.

O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves chegou 
a propor a quebra de interstício, para que a Proposta fosse 
votada em dois turnos, ainda em fevereiro. No entanto, como 
não houve unanimidade entre os parlamentares, a PEC que 
concede oito anos à União, aos Estados e ao Distrito Fede-
ral para que todas as unidades jurisdicionais contem com 
defensores públicos, volta à pauta da Casa para votação em 
março.

O texto em votação é o do substitutivo da comissão especial, 
elaborado pelo deputado Amauri Teixeira (PT-BA), segundo 
o qual o número de defensores deverá ser proporcional à 
demanda efetiva pelo serviço e à respectiva população. Os 
defensores deverão trabalhar, prioritariamente, nas regiões 
com maiores índices de exclusão social e de adensamento 
populacional.

De acordo com a Presidente da Associação dos Defen-
sores Públicos do Rio Grande do Sul, (ADPERGS), Lisiane 
Zanette Alves a PEC representa uma mudança significa-
tiva para grande parte dos brasileiros. “Verificamos que 
82% da população brasileira é potencial usuária dos 
serviços da Defensoria e por isso a grande importância 
dessa movimentação, que vem sendo capitaneada, com 

maestria, pela ANADEP com o apoio das associações 
estaduais, para a aprovação da PEC 247/2013. Todas as 
semanas há intensa movimentação de Defensores Pú-
blicos em Brasília, convocados pela ANADEP, visando a 
multiplicar entre os parlamentares a importância social 
do nosso fortalecimento. Penso que se trata de um mo-
mento único para nossa instituição, pois representa a 
consolidação da imprenscidibilidade quanto à prioriza-
ção do atendimento à população vulnerável onde quer 
que ela se encontre.”, ressaltou Lisiane Zanette Alves.

No último dia 25 de fevereiro, a Comissão Especial respon-
sável por analisar o texto da PEC 247, aprovou a redação 
final da matéria, que será votada, em segundo turno, no 
dia 12 de março, no Plenário da Câmara. A vice-presidente 
da ADPERGS, Marta Beatriz Tedesco Zanchi, que acompa-
nhou a Comissã Especial, relata: “Os discursos dos parla-
mentares pelo fortalecimento da Defensoria Pública são 
um estímulo ao nosso trabalho e significam o reconheci-
mento de uma Instituição aguerrida, que se constrói todos 
os dias com o trabalho de cada um de nós. O reconheci-
mento vem dos números apresentados que traduzem a 
efetividade da atividade dos Defensores Públicos que aten- 
dem diretamente a população, o resultado é a vontade 
política que a Defensoria alcance todos os cantos do país”.   

Fonte: Ascom ANADEP

*Até o fechamento desta edição, a PEC 247/2013 ainda não 
havia sido votada em segundo turno na Câmara dos Depu-
tados.

PEC 247/2013
Defensoria para todos



 | 17  

Você sabia que 72% das comarcas do 
Brasil não possuem Defensor Público?

Acesse as  redes socia is :

@ANADEP_Brasil

ANADEP.oficial

#DefensoriaSim
anadep.org.br

PEC 247
Defensoria para todos

Garantindo o acesso 
à justiça em favor dos 
direitos humanos.
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ENtrEviSta

“a defensoria Pública não pode, simplesmente,  
lavar as mãos diante das internações compulsórias”

Eis a descrição de um cenário de horror: centenas  
de pessoas sujas, deitadas no chão, vestindo restos 
de roupa e de dignidade, sobrevivendo ao frio, à fome 

e ao desprezo de uma sociedade.  Isolados pela cegueira 
conveniente das pessoas que preferiam não ver o que es-
tava posto.  Este era o palco dos horrores vividos nos porões 
da Santa Casa de Barbacena, em Minas Gerais, onde fun-
cionava o hospital Colônia entre os anos de 1903 até 1994 
- quando a última ala foi fechada. O relato é feito pela jor-
nalista Daniela Arbex, em seu livro Holocausto Brasileiro.  
A escritora vai além da realidade do Hospital Colônia e traça 
um paralelo com o que ocorre hoje no tratamento de doen-
tes psiquiátricos e drogaditos em muitas cidades do país, 
com o advento da internação compulsória. Acompanhe.

A epidemia de crack causou um fenômeno urbano conhe-
cido como cracolândia, na cidade de São Paulo. O lugar 
recebeu este nome pelo número expressivo de usuários 
de drogas que ali se reúne para o consumo do crack, o 
que acabou por chamar a atenção do Governo pelo temor 
alegado pela sociedade e pelos prejuízos comerciais que 
aquele aglomerado de pessoas estava causando. Como 
solução rápida e eficaz, sugeriu-se a internação com-
pulsória, medida que está ganhando adeptos: governos 
estaduais, prefeituras e a sociedade civil. No seu entendi-
mento, internação é sinônimo de tratamento?

Existem certas situações de crise que a internação é bem-
vinda e necessária. O que precisamos entender é que a 
internação não precisa ser em um local específico para 
pacientes psiquiátricos, onde a pessoa fica isolada e segre-
gada. A internação pode acontecer em leitos psiquiátricos 
dentro de hospitais-gerais. Certa vez alguém me falou: 
“se você tiver um problema de diabetes, no coração ou no 
fígado, não será encaminhado para um local no qual tra-
tam especificamente destas enfermidades. Te conduzirão 
a um hospital convencional”.  A grande luta que enfrenta-
mos, atualmente, é para que os hospitais criem leitos de 
boa qualidade para atender os dependentes químicos. Não 
adianta existir inúmeros locais para abrigar estas pessoas 
sem um tratamento efetivo. Estes espaços acabam sendo 
um lugar para mantê-las afastadas da sociedade.

Você acredita na eficácia do tratamento proposto nas  
internações compulsórias?

Não sou especialista nesta área. Mas acredito,  dos casos 
que tenho observado -  inclusive os casos que agente noticia 
-  que não, porque a internação compulsória não tem a ade-
são do paciente. Com isso, o argumento de que o método 
vai salvar a vida da pessoa que está em iminente risco de 
vida não sai da seara do discurso. Porque na maioria das 
vezes, depois que o indivíduo deixa este tipo de internação, 
ele recai. Eu acho que as internações ompulsórias podem 
ser uma reedição dos abusos do passado sob forma de 
política pública. Quando se limitam os direitos de uma pes-
soa e se usa a força para interná-la, deixa-se uma porta 
aberta para outras violações.

O núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria 
Pública do Rio de Janeiro desenvolveu um software de 
mapeamento da população de rua e visitou mais de 30 uni-
dades de tratamento no ano de 2013. Aos cruzar os dados, 
constatou que a grande maioria dos internos não eram 
usuários de drogas, nem de álcool. A entidade cobrou uma 
resposta da prefeitura da capital fluminense e não obteve 

Daniela Arbex

A ADPERGS entrevistou a jornalista investigativa Daniela Arbex que revelou os anos  
de padecimento vividos no hospital psiquiátrico Colônia, na cidade Barbacena, 

em Minas Gerais por mais de cinco décadas. Nas páginas do seu livro,  
Holocausto Brasileiro, ela narra a rotina dos internos que eram  obrigados a viver nus,  

comer alimentos estragados, dormir no chão e realizar trabalho escravo.  
A grande maioria dos “loucos“ não tinha resquício de doença mental. Eram internados  

no campo de concentração mineiro sem laudo médico, apenas com a ‘assinatura da justiça’. 
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ENtrEviSta

“a defensoria Pública não pode, simplesmente,  
lavar as mãos diante das internações compulsórias”

nada além do silêncio. Assim como o Colônia, é possível 
que outras unidades terapêuticas de tratamento no Brasil 
estejam recebendo - por meio de medidas compulsórias 
- pessoas sem vício algum? Este é um dos riscos gerados 
por medidas judicias requeridas sem laudos médicos?

Quando se pesquisa profundamente o assunto, se percebe 
que a internação compulsória está servindo como limpeza 
social. No momento em que falo que tenho medo dos hor-
rores vividos no Colônia voltarem a assombrar a sociedade 
brasileira, não estou conjecturando que pode acontecer, 
já está acontecendo. O poder público utiliza o recurso da 
internação compulsória para higienizar as ruas, principal-
mente neste momento que antecede a Copa do Mundo. É 
preocupante reacender esta cultura higienista de limpeza 
social, assim como também é preocupante o montante de 
verba pública envolvida para subsidiar esta ação. Este mé-
todo paga por cabeça. Estamos correndo um risco imenso 
de voltar a vislumbrar os ‘super - hospícios’ como um negó-
cio rentável.

No seu livro é possível observar que parte da sociedade 
de Barbacena tinha conhecimento do que acontecia no 
Colônia. O ‘vale dos indesejados’ fechou sua última porta 
em 1994, apenas  20 anos atrás. Por desconhecimento, 
alienação - ou simplesmente por não considerar isso 
um problema social - pouco foi feito para libertar os inú- 
meros internos do campo de concentração mineiro. Hoje, 
o poder público encontra ampla ressonância da sociedade 
civil para o encarceramento dos usuários de crack. Na sua 
opinião, por que a população brasileira acredita na tese 
de isolamento absoluto dos marginalizados, mesmo ante 
os inúmeros exemplos de dor fornecidos pela história  
recente?

Dias atrás entrevistei um sociólogo mineiro que falou “a so-
ciedade brasileira está mostrando a sua cara” e acho que ele 
está coberto de razão. Com estes episódios do “rolezinho”, 
a repetição da frase “que bandido bom é bandido morto”, 
com o apoio aos justiceiros que prenderam o menino nu, 
em praça pública, a verdadeira face da nossa sociedade se 
revela. Eu acho que as pessoas estão tão incrédulas nas 
nossas instituições que estão tomando pra si a tarefa de 
julgar e punir outros cidadãos. Temos uma sociedade que 
simplesmente não quer ver o que lhe incomoda e varre tudo 
para debaixo do tapete.  Este é o comportamento de uma 
sociedade muito individualista, egoísta, que não aceita as 
diferenças e que resolve à força tudo que lhe desagrada. 
Estamos vivendo um momento de truculência e de barbá-
rie, isto me deixa muito preocupada. Como o poder público 
precisa dar respostas rápidas a uma sociedade sedenta 
por sensação de justiça, apoia ideias mirabolantes, como a  
banalização das internações compulsórias.

No Holocausto Brasileiro, você relata que o governador 
de Minas Gerais sugeriu que todos os hospitais do estado 
adotassem o “leito chão” - montes de fenos e palha onde 
os internos dormiam durante a noite, colocados durante 
o dia ao sol, para evaporar o cheiro de suor e urina. Hoje 
em dia isto é considerado um absurdo. Você acredita que 
o governo brasileiro - que declara total apoio ao método 
de internação compulsória - algum dia irá considerar esta 
conduta uma violação de direitos humanos tão devasta-
dora quanto as do Hospital Colônia?

Eu acho que sim. No futuro, poderemos ouvir os discursos 
que tudo isso foi um equívoco, que os abusos aconteceram 
e que o governo perdeu o controle diante da situação. O 
“leito chão”, na época do Colônia, era visto pelo poder pú-
blico como uma prática absolutamente normal e eficaz 
para resolver a super lotação dos hospitais psiquiátricos 
de Minas. A ideia proposta era que, ao serem retiradas as 
camas, poderiam encher os hospitais cada vez mais. E, 
hoje, o discurso é muito parecido. Alega-se que os depen-
dentes químicos encontrados nas calçadas do nosso país 
não tem discernimento para saber o que é melhor para si 
próprios. Então, o poder público apodera-se da vontade e 
da liberdade destas pessoas para agir em nome do estado. 
Esse “agir em nome do estado” é o que mais me preocupa.

Como você acredita que a Defensoria Pública poderia  
atuar em relação às internações compulsórias?

A Defensoria Pública lida diretamente com esse público e 
com a dor das famílias que chegam todos os dias na institui-
ção pedindo para internar seus filhos, irmãos, pais e mari-
dos.  A primeira atitude que a Defensoria poderia tomar é 
conhecer a fundo o serviços públicos de saúde oferecidos, 
pressionar o estado para que sejam realmente implantados 
tratamentos de qualidade e fiscalizar a criação das redes 
substitutivas de atendimento. A Defensoria precisa ter certeza 
que o local para onde essas pessoas são levadas, realmente, 
funciona como um espaço de tratamento. Não basta passar o 
problema adiante. Trata-se de um trabalho árduo, mas reflete 
cumprimento de dever institucional. A Defensoria Pública não 
pode, simplesmente, ‘lavar as mãos’ diante das internações 
compulsórias.

Cerca de 60 mil pessoas morreram de inanição, depressão e em decorrência  
de punições públicas de saúde usadas Colônia, com o aval do governo mineiro.

Envie sua colaboração para  
imprensa@adpergs.org.br

EStE iNForMativo
taMBÉM É SEU!
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Os quase 200 apenados do Presídio Estadual de São 
Borja seguem recebendo um auxílio extra. Desde de 
janeiro deste ano, a Defensora Pública Isabel Wexel 

realiza palestras mensais nas dependências da casa pri-
sional sobre educação em direito penal. Entre os os assun-
tos escolhidos, estão a diferença de comutação de pena e 
indulto e os benefícios que os apenados possuem de acordo 
com a pena aplicada. 

A ideia surgiu após constatar, em uma audiência no Tri-
bunal do Juri, que a maioria dos apenados tinha muitas 
dúvidas sobre suas condenações. Segundo a defensora, 
este método de interação possibilita que os presos saibam 
sobre o andamento da sua punição. “Eles foram divi-
didos em grupos de 30 e atendemos a manhã inteira. 
Em decorrência do vício do crack, alguns não lembram 
que tipo de crime cometeram ou não tem dimensão da 
gravidade, e, consequentemente, da condenação. Ten-
to esclarecer o máximo possível para que conheçam 
a própria pena que lhes foi aplicada, porque isto é um 
modo de garantir a dignidade dessas pessoas.”, relata.

São Borja - defensora Pública ministra palestra 
sobre educação em direito aos apenados

dEStaQUE

A importância da luta pela independência feminina e o pa-
pel da Defensoria Pública foi o tema da palestra ministrada 
pela defensora Isabel Wexel no mês de março, no Presídio 
Estadual de São Borja, durante as atividades alusivas ao  
Dia Internacional da Mulher. 

As palestras da Defensora Isabel Wexel ocorrem na última 
quinta-feira de todos os meses, das 8h30 às 12h, no Presídio 
Estadual de São Borja, localizado na localidade de  Itacherê, 
Rua Sarandi, 774.
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