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Colegas: chega até vocês a edição da revista 
dedicada especialmente para os candidatos à 
formação da lista tríplice para o cargo de defensor 
público-geral do Estado. 

Nosso propósito foi conceder absoluta isonomia de 
tratamento aos quatro candidatos; por tal razão, 
convidamos a todos para uma reunião na nossa casa, 
quando fizemos as fotografias que ilustram a capa e o 
espaço individual de cada um. O fotógrafo foi contrata-
do pela Associação e produziu as imagens na nossa 
sede. Por fim, a ordem de apresentação na revista foi 
definida em sorteio, com a par�cipação direta dos 
interessados. A todos foi disponibilizado um espaço-
padrão para apresentação do seu nome e para respos-
tas às perguntas elaboradas pela diretoria, tudo isto 
porque entendemos ser papel fundamental da 
Associação permi�r ao associado o conhecimento 
amplo e prévio do pensamento de cada concorrente 
acerca dos temas de interesse da carreira, auxiliando-o 
na formação de suas convicções. Ainda vale dizer que o 
material foi publicado exatamente como disponibiliza-
do pelo candidato.

Seguindo na divulgação dos temas de interesse 
cole�vo, bem como na missão de resgatar a história 
ins�tucional, destaco a apresentação, consoante a 
linha do tempo, de outras duas reportagens sobre ex-
chefes ins�tucionais; o resumo sobre a festa de final de 
ano de 2015, absoluto sucesso executado pela nossa 
profissional de Relações Públicas, Roberta Pasquali; o 
relatório da associada Janaina Rodrigues Oliveira, 
nossa representante no evento nacional “Defensoria 
no Cárcere”, e replicamos a coluna publicada em Zero 
Hora, como apoio aos colegas da defesa criminal. 
Ainda, no�ciamos os resultados da pesquisa “A 
ADPERGS quer te ouvir”, assim como a entrega, no 
Presídio Central, das centenas de livros arrecadados 
com a campanha Operação Desapego, exitosos 
projetos idealizados pelo departamento de Direitos 
Humanos. Prestamos, por fim, uma singela homena-
gem ao defensor público ex-presidente da ADPERGS, 
Afonso Dên�ce da Silva, falecido em dezembro.

Tendo em conta esse amplo espectro de assuntos, 
espero que a revista esteja à altura dos anseios da 
classe.

Fraterno abraço!

Felipe Facin Lavarda
Presidente ADPERGS anoanoano3535351981 - 2016
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Um almoço organizado em meio a uma paisagem de 
cinema, às margens do arroio Pelotas, no restaurante da 
Charqueada Boa Vista, em Pelotas, reuniu defensores da 
Região Sul, seus familiares e diretoria da Associação, no dia 
12 de dezembro, marcando mais uma edição do projeto 
ADPERGS na Estrada. Mais de duas dezenas de pessoas 
lotaram a mesa especialmente preparada para o evento, no 
restaurante sediado na primeira charqueada da região: Um 
local com mais de 200 anos de história, que remonta à 
fundação da cidade. 

Além do presidente Felipe Facin Lavarda, par�ciparam 
do encontro, representando a ADPERGS, as vices Genice 
Selaimen da Silva e Sílvia Pinheiro de Brum, a secretária-
geral, Fernanda Miller da Cunha Almeida, o tesoureiro, 
Tiago Rodrigo dos Santos, e a integrante do Conselho 
Fiscal, Jimenes Chimeli.

Iniciado em dezembro de 2010, o projeto ADPERGS na 
Estrada tem como obje�vo aproximar a en�dade dos 
defensores públicos impossibilitados de comparecer à 

capital devido à distância ou à demanda crescente de 
trabalho, através de encontros realizados em municípios de 
fácil acesso para os demais colegas da região.

Ao lado da representante do De-
partamento de Direitos Humanos   
da ADPERGS, Janaina Rodrigues 
Oliveira, o presidente da en�dade, 
Felipe Lavarda, realizou, no dia 15 de 
fevereiro, a primeira entrega de 
livros arrecadados através do projeto 
Operação Desapego, promovido 
pela Associação desde o final do ano 
passado. Dezenas de códigos, livros 
jurídicos obras literárias e até de 
autoajuda doados por defensores 
públicos foram recebidos em mãos 
por detentos do Pavilhão H do 
Presídio Central de Porto Alegre. No 
local, que abriga hoje cerca de 140 
presos sem facção, há uma galeria 
exclusiva para a população LGBTT, no 

terceiro andar. Lá, também, os 
apenados estão iniciando a monta-
gem de uma biblioteca. 

C o n fo r m e o p re s i d e nte d a 
ADPERGS, Felipe Lavarda, o pro-
jeto permanente desta gestão da 
Associação terá como meta, a 
par�r de agora, a coleta de livros e 
revistas com perfil mais feminino, 
adequadas ao próximo local para 
onde devem ser encaminhadas as 
doações. “A ideia é fazermos nossa 
próxima entrega na Penitenciária 
Feminina Madre Pelle�er, em 
março, por ocasião do dia interna-
cional da mulher. Para isso, conta-
mos novamente com a colabora-
ção dos colegas”, anunciou. 

P
RO
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TO

S Pelotas recebe a segunda 
edição do projeto 
ADPERGS na Estrada 
2015

Foto: Arquivo/ADPERGS

Projeto Operação Desapego: 
Presídio Central recebe o primeiro 
lote de livros arrecadados
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A Pesquisa aponta di�culdades estruturais para 
atendimento em plantões e casas prisionais

Condições de trabalho que indicam a necessidade 
de melhorias nas estruturas para atendimento no 
plantão, nas casas prisionais, na FASE, nos PADs e nos 
CADs: esta foi uma das conclusões apontadas pelo 
levantamento realizado ao longo de três meses junto 
a defensores que atuam nestes locais. A pesquisa 
online A ADPERGS quer te ouvir foi desenvolvida pelo 
Departamento de Direitos Humanos da en�dade 
com o obje�vo de conhecer, por amostragem, a 
realidade vivenciada pelos associados, saber mais 
sobre suas condições de trabalho, atendimento e 
relações interins�tucionais, ficando disponível no 
Espaço do Defensor do site de 30 de outubro de 2015 
até o úl�mo dia 10 de janeiro. 

Com base em questões simples e obje�vas, o levantamen-
to foi composto por 15 perguntas que, à medida e depen-
dendo da forma como foram respondidas, poderiam fazer 
surgir subperguntas, oferecendo a possibilidade de esmiu-
çar detalhes sobre o conteúdo da questão anterior. Também 
foram abertos espaços para respostas discursivas, sempre 
que o associado sen�sse a necessidade de incluir dados não 
contemplados entre as opções obje�vas. 37,04% dos 
par�cipantes são defensores públicos que atuam no Foro; 
25,93% nas casas prisionais e 18,52% nos PADs. Fase e CADs 
contaram com 7,41% dos entrevistados e o plantão, 3,7%.

De acordo com avaliação do defensor Bernardo Carvalho 
Simões, diretor do Departamento, um dado importante 
apurado junto à amostra de defensores a�ngida diz 
respeito a detalhes sobre as condições nos locais de 
trabalho que dependem de estrutura fornecida por outros 
órgãos para prestar atendimento aos assis�dos. Do total de 
respostas, 66,67% registram não haver espaço específico 
para atendimento. “Há, ainda, a indicação da falta de 
mesas, cadeiras, computadores, impressoras, acesso à 
rede e acesso à rede da ins�tuição; micro-ondas e 
bebedouro no plantão, por exemplo”, citou. 

Outro ponto relevante se refere ao encaminhamento de 
egressos: 80% apontam que não há nas comarcas local para 
direcionamento destes assis�dos para o trabalho. Também 
80% afirmam que não há na comarca local para encaminha-
mento de egressos para estudar e 53,3% informam que não 
há local para encaminhamento de dependentes químicos. 
“Há elevado índice de falta de local para encaminhamento 
de egressos do sistema prisional para o trabalho e estudo, 
índice menor para encaminhar dependentes químicos. O 
que indica, talvez, a possibilidade de realizarmos um 
levantamento específico que poderia, inclusive, ser 
promovido através do Conselho Penitenciário”, sugeriu.

Entre os resultados posi�vos da enquete, destaca-se o 
interesse dos defensores pela promoção de cursos, 
seminários e encontros direcionados a esta área específica 

de atuação, com manifestação de 86,7% dos entrevista-
dos. Também na sua maioria os associados preferem que 
estes encontros sejam regionalizados. O que vem total-
mente ao encontro dos projetos da diretoria da ADPERGS, 
que já vem firmando parcerias com a FESDEP para 
promoção de cursos direcionados a demandas específicas, 
disponíveis sempre no módulo Ensino à Distância (EAD), 
para atender com mais facilidade defensores de todas as 
regiões.

De acordo com o presidente Felipe Lavarda, está no 
horizonte desta diretoria a realização de outros levanta-
mentos, sempre buscando avaliar as condições de trabalho 
dos defensores públicos. “A ideia é levar este formato de 
pesquisa para outras áreas de atuação e fazer um amplo 
mapeamento das condições de execução das a�vidades 
dos associados”, adiantou.

1. Área de atuação

Plantão 

Casa prisional 

Fase 

Foro 

Pads 

Cads 

3,7%

25,93%

7,41%

37,04%

18,52%

7,41%

Sim 

Não 

2. Há espaço de atendimento específico para Defensor 
Público no(s) local de atuação?

33,33%

66,67%

33,33%

37,04%
7,41%

25,93%18,52%

7,41% 3,7%

66,67%

4. Há estrutura adequada para o trabalho?

20%

80%

Em todos os locais de
atendimento                                               20% 

Em todos os locais de
atendimento                                               80%

8. Há na comarca local para encaminhar egressos (as) 
para trabalhar?

20%

80%

Sim

Não

                   20% 

                      80% 
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“Lugar de defensor público é na cadeia e eu não estou 
me referindo ao japonês da Federal!” Com essa provoca-
ção, o diretor-geral do Departamento Penitenciário 
Nacional, Renato De Vi�o, chamou os presentes à reflexão 
sobre o papel desempenhado pelos defensores públicos 
no cenário prisional brasileiro, na palestra magna proferi-
da no evento de lançamento do Programa Defensoria no 
Cárcere, ocorrido em São Luis, no Maranhão, entre os dias 
09 e 11 de dezembro de 2015. 

O Programa, de inicia�va do Ministério da Jus�ça, por 
meio do DEPEN, Secretaria de Reforma do Judiciário (SRJ) e 
Conselho Nacional de Polí�ca Criminal e Penitenciária 
(CNPCP), da Defensoria Pública da União (DPU), do Colégio 
Nacional de Defensores Públicos-Gerais (CONDEGE), da 
Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais 
(ANADEF) e da Associação Nacional dos Defensores 
Públicos (ANADEP), busca a integração dessas ins�tuições 
e a uniformização de posturas na atuação das Defensorias 
Públicas na execução penal, rediscu�ndo o papel da 
ins�tuição nesse contexto. 

A defesa em execução penal e, de modo geral, a defesa 
criminal vêm recebendo olhares hos�s por parte da 
sociedade. Trata-se de reflexo da cultura de insegurança e 
de medo do crime que nos assola e que encontramos 
diariamente escancarada nos mais diversos veículos de 
comunicação, encontrando seu eco na opinião públi-
ca/publicada. Essa concepção tornou os estabelecimentos 
prisionais empresas públicas (ou público-privadas, ao gosto 
do “freguês”) de depósito industrial dos dejetos sociais, no 
dizer de Wacquant. Defesa criminal acaba resumida ao 
“defender bandido”, o inimigo social, aquele que perturba e 
causa danos à sociedade, e só dá “Ibope” nega�vo. Tal 
contexto acaba por se introjetar no imaginário social e, de 
forma mais ou menos intensa, reflete na maneira como a 
ins�tuição Defensoria Pública projeta sua imagem.

Não se é defensor público impunemente. Princi-
palmente, na contemporaneidade, em que se rela�vizam 
garan�as em prol de tutelar o meio social, ávido por 
salvadores que o guarneçam do aumento desenfreado dos 

marcadores de criminalidade – ainda que tais não sejam 
tão eloquentes quanto se propaga. A “defesa da socieda-
de” ganha fôlego. E o custo dessa sociedade protegida é 
bastante elevado.

O que se observa, diante desse contexto, é uma 
Defensoria Pública envergonhada de sua atuação na defesa 
criminal, reflexo da discussão que encerra a iden�dade 
ins�tucional e seu posicionamento entre as carreiras 
pertencentes ao Sistema de Jus�ça Criminal.

Contudo, (o “ovo de Colombo”, e talvez por essa razão 
tenha sido realmente perturbadora a provocação do 
diretor-geral do DEPEN, na abertura do Programa 
Defensoria no Cárcere), incumbe à Defensoria Pública de 
forma contundente o papel de órgão da execução penal e a 
a�vidade de fiscalização dos estabelecimentos penais. E o 
que se pretendeu no evento que durou três dias em São 
Luis? Formalizar a integração, através da assinatura do 
termo de cooperação entre DEPEN, Secretaria de Reforma 
do Judiciário (SRJ) e Conselho Nacional de Polí�ca Criminal 
e Penitenciária (CNPCP), da Defensoria Pública da União 
(DPU), do Colégio Nacional de Defensores Públicos-Gerais 
(CONDEGE), da Associação Nacional dos Defensores 
Públicos Federais (ANADEF) e da Associação Nacional dos 
Defensores Públicos (ANADEP). Dar publicidade aos 
protocolos sobre a atuação, nos três eixos que compu-
nham o programa, o atendimento das pessoas pre-
sas/internas provisoriamente; o atendimento às pessoas 
presas ou internadas com execução penal provisória ou 
defini�va em curso; e a atuação nas inspeções em 
estabelecimentos penais. Recomendações para o atendi-
mento sistemá�co ao interno/preso provisório, para a 
periodicidade semestral de inspeção aos estabelecimen-
tos penais, por grupos de defensores compostos, prefe-
rencialmente, por não atuantes no local e coordenados, 
preferencialmente, pelo Núcleo Especializado e, ainda, 
para que o atendimento seja precedido de prévio levanta-
mento das informações processuais. Tratou-se, também, 
da implantação das audiências de custódia, depositando-
se (alguma) crença de que sirvam para a redução das 
prisões cautelares maciçamente decretadas.

Foi o início de um projeto maior, uma tenta�va de 
orquestrar ações e reafirmar o papel primordial da 
Defensoria Pública no atendimento àquele que talvez 
configure o mais vulnerável dos cidadãos sob o manto da 
ins�tuição, suscitando a valorização, inclusive, do 
atendimento individual ao preso/interno. 

Rea�rmando o papel da 
Defensoria no cárcere
Janaina Rodrigues Oliveira – defensora pública 
integrante do Departamento de Direitos 
Humanos da ADPERGS 
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A ADPERGS expressa apoio a defensores 
da área criminal

Após receber a informação de ameaças e manifesta-
ções agressivas via redes sociais contra uma defensora 
pública, por conta de sua atuação na defesa de um réu 
junto à vara do júri, na Capital, a diretoria da ADPERGS 
desencadeou uma série de ações em apoio à associada 
e também a todos os demais colegas que atuam na 
esfera criminal. A atuação associa�va iniciou com uma 
visita ao local de trabalho da defensora, no dia 17 de 
dezembro, prosseguindo com a publicação de uma 
nota de apoio, no site da en�dade, na mesma data. A 
postagem teve mais de 1.200 acessos, repercu�ndo 
muito além dos limites corpora�vos. No dia seguinte, 
18 de dezembro, foi encaminhado ao jornal Zero Hora 
um ar�go assinado pelo presidente da ADPERGS, 

Felipe Lavarda, tratando da essencialidade da atuação 
criminal e discorrendo sobre a determinação dos defensores 
públicos em garan�r o direito à ampla defesa e um processo 
igualitário a todas as pessoas. 

Confira, a seguir, a íntegra do texto publicado por ZH no dia 
19 de dezembro:

A Cons�tuição Fe-
deral é a lei maior do 
País. Neste texto, re-
sultado direto da 
redemocra�zação, no 
qual todos são iguais 
perante a lei, assen-

tou-se, no ar�go 134, a Defensoria Pública, ins�tuição 
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
responsável pela defesa, em todos os graus, judicial e 
extrajudicial, dos direitos individuais e cole�vos, de forma 
integral e gratuita, aos necessitados. Em obediência ao 
comando cons�tucional, nossas portas estão sempre 
abertas para todas as pessoas e todas as questões. 

Dentre as múl�plas a�vidades dos defensores públicos, 
destaca-se a atuação na defesa criminal, pois, afinal, a 
liberdade está em jogo. Estamos abertos a todos, sem 
prejulgamentos, sem juízos de valor, pois circunstâncias da 
vida por vezes nos colocam no banco dos réus, mesmo sem 
que esta fosse a nossa intenção. Por isso a Cons�tuição 
Federal é clara ao asseverar que ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória. O Estado provê o julgador (Poder Judiciário), 
o acusador (Ministério Público) e também o defensor 
(Defensoria Pública). E estes três atores devem exercer 
seus papeis com máximo zelo e dedicação, para que se 
alcance o processo justo. 

A defesa criminal atua para garan�r a observação de 
todas as garan�as processuais e legais do acusado; para 
que sua versão seja ouvida; para que a prova seja produzi-
da de forma lícita, legí�ma e subme�da ao contraditório. 
Muito mais do que buscar a absolvição, os defensores 
públicos trabalham pelo processo igualitário para todas as 
pessoas. Rui Barbosa, um dos mais aclamados juristas 
nacionais, escreveu que sua a�vidade consiste em ser, ao 
lado do acusado, inocente ou criminoso, a voz de seus 
direitos legais. 

Essa atuação é ainda mais relevante no Tribunal do Júri, 
procedimento para o qual a nossa Carta prevê a plenitude de 
defesa (art. 5º, XXXVIII, alínea a), de maior espectro do que a 
ampla defesa preconizada aos processos criminais em geral. 
E os colegas que oficiam nessa nobre a�vidade irão zelar, 
desassombrados, alheios a quaisquer ataques pessoais, pelo 
estrito cumprimento das regras cons�tucionais.

A Defensoria Pública e a 
defesa criminal

Felipe Facin Lavarda – Presidente da Associação 
dos Defensores Públicos do RS - ADPERGS
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Conheça os candidatos à lista tríplice para 
escolha do novo defensor público-geral

 

Ampliando o que já é uma tradição durante o período eleitoral para formação da lista tríplice 
para defensor público-geral, a ADPERGS disponibilizou, nesta edição, um grande espaço para 
todos os candidatos habilitados, oferecendo igual tratamento editorial, para que exponham suas 
plataformas. Além de apresentar-se em um texto introdutório, com limite de 1.200 caracteres 
com espaços, os candidatos respondem a 23 perguntas diretas e obje�vas. As questões são 
idên�cas para todos os concorrentes, assim como a limitação de espaço para respostas.

Como são muitas questões, e todas possuem um perfil descri�vo, ou seja, podem oferecer uma 
oportunidade para o candidato apresentar detalhes específicos de sua plataforma, es�mamos 
em 500 caracteres com espaços o limite para cada resposta, com tolerância máxima de 50 
caracteres com espaços para o caso de qualquer erro de contagem. Como alterna�va, os 
candidatos que desejassem se estender mais em algum conteúdo poderiam reduzir caracteres de 
outra questão, desde que o arquivo final não ultrapassasse 17 mil caracteres.

Tanto a foto de capa, quanto as imagens individuais usadas para ilustrar cada perfil foram 
produzidas por profissional contratado pela Associação especificamente para isso, na manhã do 
dia 5 de fevereiro, data em que todos os concorrentes receberam as perguntas e orientações para 
respondê-las. A ordem de publicação foi sorteada pelos próprios candidatos. O prazo para 
retorno das respostas foi de sete dias (uma semana).

A comunicação da ADPERGS em nada se envolveu no processo 
de construção do conteúdo deste material. À exceção do recebi-
mento e formatação visual dos textos, não foi realizada nenhuma 
interferência no conteúdo. Ou seja, os textos estão publicados tal 
qual foram enviados, sem correções, edições ou modificações.

ELEIÇÕES 
2016

defensor 
público-geral 
do Estado



a) Como o candidato pretende enfrentar as necessárias 
revisões do subsídio e como trabalhar o tema frente à 
automa�cidade preconizada pelos Conselhos Nacionais?

Mantendo a polí�ca cons�tucional de paridade remu-
neratória entre as carreiras da magistratura e do ministé-
rio público.

b) Qual a opinião do candidato sobre o auxílio-moradia 
e o auxílio-alimentação, além de outras desse mesmo 
jaez?

Estão dentro da paridade cons�tucional entre as carrei-
ras da magistratura e do ministério público.

c) Como o tema “auxílios” será tratado em sua gestão, 
e quais serão as ações ins�tucionais, considerando 
tanto o caso de manutenção quanto de revogação de 
uma ou ambas para as demais carreiras jurídicas de 
estado?

Mantendo a polí�ca cons�tucional de paridade remu-
neratória entre as carreiras da magistratura e do ministé-
rio público.

d) O que pensa o candidato sobre o “prêmio de produ�-

vidade” (Lei 12.222)? Acredita ser uma alterna�va viável? 
Caso posi�vo, pretende implementá-la?

Pretendo possibilitar que o Conselho Superior da 
Defensoria Pública debata a questão. 

e) Como o candidato interpreta a regra fixada no ar�go 
62 da Lei Complementar Estadual nº 11.975/2002 quando 
do exercício compar�lhado da a�vidade (art. 62 - O 
Defensor Público que exercer, cumula�vamente com o 
exercício pleno de suas funções, outro cargo da carreira da 
Defensoria Pública do Estado, perceberá a gra�ficação de 
acumulação, equivalente a 1/3 (um terço) do vencimento 
básico de seu cargo, na proporção do período exercido. § 
1º - O Defensor Público que subs�tuir �tular em razão de 
férias e licenças previstas nesse Estatuto, perceberá   a   
gra�ficação   de   subs�tuição,   equivalente   a   1/3   (um   
terço)   do vencimento básico do cargo que vier a ocupar, 
na proporção do período exercido)? 

Pretendo possibilitar que o Conselho Superior da 
Defensoria Pública debata a questão e que o parâmetro 
para o terço legal é o subsídio.

a) Como o candidato enfrentará a impera�va necessi-
dade de abertura de editais de remoção/classificação? 

Sou Defensor Público desde 2001, tenho 46 anos, estou na classe 
especial, sou casado e pai de uma filha. Estudei no ensino fundamen-
tal e médio no Colégio Rosário. Graduei-me na UFRGS. Especializei-
me em Ciências Penais pela PUC e em Psicologia Jurídica pela CLIP.  
Sou professor universitário licenciado e da FESDEP. Fui classificado 
com atuação na vara do júri de Caxias do Sul, na vara do júri de 
Canoas, na vara criminal no Foro Regional do Sarandi, e em vara 
cível-família no 4º Distrito, em Porto Alegre.  

Nos úl�mos sete anos colaborei como: Dirigente do Núcleo de 
Processo; Dirigente do Núcleo Penal; Coordenador das Casas Prisionais; Coordenador Regional II, Coordenador 
Regional I, Dirigente do Nudecrim; Coordenador da Revista; Diretor Regional e Membro do Conselho Superior. Com a 
experiência acumulada quero fazer uma microrrevolução interna: pretendo priorizar a saúde, a qualidade de vida e as 
condições de trabalho do Defensor, em compa�bilidade com a nossa atuação. Devemos estar sempre bem para 
podermos atender bem o próximo. Para isso é essencial uma Ins�tuição organizada e uma Administração Superior que 
priorize a viabilização da Defensoria Pública em todos os sen�dos.

Miguel Seadi Júnior 

8 Revista da ADPERGS

Tópico 1:  Política remuneratória

Tópico 2: Carreira
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Prevê cronograma de curto ou médio prazo?
A necessidade de abertura de editais de remoção e 

classificação é impera�va. Pretendo estabelecer um 
cronograma periódico. 

b) Qual é o projeto do candidato para a valorização da 
carreira do defensor público (promoções, etc)?

Criar ações que possibilitem a valorização do defensor 
público na carreira. Con�nuar o processo de inversão da 
perversa pirâmide ins�tucional onde os cargos da carreira 
inicial e intermediária que deveriam ser tão somente a 
porta de entrada da Ins�tuição são a maioria da carreira 
inviabilizando a perspec�va de promoções e incen�vando 
a “fuga de cérebros” para outras carreiras mais atra�vas.

c) O candidato tem conhecimento do número exato de 
defensores públicos em situação de designação? Acha 
que esta é a melhor forma para a gestão de recursos 
humanos? Pretende executar alguma alteração?

Não tenho conhecimento do número exato de defen-
sores públicos em situação de designação. A melhor 
forma, evidentemente, é a atuação na sua classificação. 
Por outro lado, em determinadas situações, é uma das 
situações possíveis. Pretendo possibilitar que o Conselho 
Superior da Defensoria Pública debata a questão, para 
que sejam evitadas distorções.

d) Como pretende o candidato solucionar as nomea-
ções dos aprovados no IV concurso público, mormente 
em face da propalada crise do Estado?

Somos obrigados a dar posse a todos. Pretendo nomear 
os aprovados em grupos facilitando e reforçando o 
estágio preliminar.

e) Qual a posição do candidato sobre a criação do 
Conselho Nacional da Defensoria Pública?

Faz parte da polí�ca cons�tucional de paridade entre as 
carreiras da magistratura e do ministério público.

f) Qual sua posição frente ao planejamento estratégico 
hoje em desenvolvimento na ins�tuição?

Manutenção do planejamento estratégico em desenvol-
vimento na Ins�tuição.

g) Vinculação dos defensores públicos com a OAB: o que 
pretende o candidato?

Manutenção da autonomia conquistada pela Ins�-
tuição em parceria com a ADPERGS.

a) O ar�go 2º da referida emenda alterou o Ato das 
Disposições Cons�tucionais Transitórias, que passou a 
vigorar acrescido do seguinte art. 98: O número de 
defensores públicos na unidade jurisdicional será propor-
cional à efe�va demanda pelo serviço da Defensoria 
Pública e à respec�va população. § 1º No prazo de 8 (oito) 
anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão 
contar com defensores públicos em todas as unidades 
jurisdicionais, observado o disposto no caput deste ar�go. 
§ 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste 
ar�go, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, 
prioritariamente, atendendo as regiões com maiores 
índices de exclusão social e adensamento populacional. 
Qual a proposta do candidato para efe�var, no plano 
prá�co, tais comandos? O candidato entende que os 
deslocamentos suprem tal obrigatoriedade? 

Cumprir o disposi�vo cons�tucional de forma proporcio-
nal e prioritária. Manter o crescimento sustentável da 
Ins�tuição e realizar concursos periódicos. O deslocamen-
to, em regra, é um palia�vo que deve ser suprimido quando 
houver agentes suficientes para tal.

b) Parágrafo 4º do ar�go 134 recebeu um novo texto: 
são princípios ins�tucionais da Defensoria Pública a 
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, 
aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 
93 e no inciso II do art. 96 desta Cons�tuição Federal. 
Quais garan�as/vantagens/obrigações decorrem dessa 
previsão cons�tucional para os defensores públicos e 
como o candidato pretende implementá-las?

O panorama cons�tucional reconhece a Defensoria 
Pública como Ins�tuição espelho da magistratura e do 
ministério público. Com efeito, é essencial o reconheci-
mento da paridade de garan�as, vantagens e obrigações 
decorrentes da previsão cons�tucional da essencialidade 
da Defensoria Pública no Estado Democrá�co de Direito. 
Nenhuma carreira pode ser melhor ou pior que a outra 
(Defensoria Pública, Magistratura e Ministério Público). 
Defensores Públicos, magistrados e membros do 
Ministério Públicos são ontologicamente iguais perante a 
Cons�tuição. A implementação decorre da interpretação 
conforme a Cons�tuição em determinados casos e na 
atualização legisla�va em outros.

c) Existem temas que são correlatos, como, por 
exemplo, a realização de plantões cível e criminal e 
acompanhamento de audiências de custódia – Resolução 
CNJ nº 213/2015. A plataforma de gestão do candidato 
contempla o enfrentamento de tais temas?

Esta questão é de atribuição do Conselho Superior da 
Defensoria Pública, onde tais temas deverão ser necessa-
riamente enfrentados.

Tópico 3: Emenda Constitucional nº 80/14
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d) Como o candidato pretende compa�bilizar o 
implemento das medidas preconizadas em seu plano de 
gestão diante das con�ngências apresentadas pela nova 
Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual? 

É indispensável um grão de intensidade, um grão de 
sabedoria e um grão de cria�vidade para nos �rar do 
mediano.

a) O programa de gestão do candidato prevê algo 
sobre preparação para a aposentadoria (PPA), modelo já 
adotado em outros órgãos públicos? 

Este modelo já adotado em outros órgãos públicos (PPA) 
deve ser executado em parceria com a ADPERGS.

b) No entender do candidato, o defensor público 
aposentado pode par�cipar da vida polí�ca da 
ins�tuição, como, por exemplo, tendo direito ao voto 
para a formação da lista tríplice para DPGE e/ou assento, 
com voz e voto, no Conselho Superior da Defensoria 
Pública? 

Reconheço os defensores públicos aposentados como 
parte integrante da nossa Família Ins�tucional. Existem 
impedi�vos legais para o voto na lista tríplice, contudo 
pretendo possibilitar que o Conselho Superior da 
Defensoria Pública debata a questão para que se permita 
uma forma de par�cipação no pleito que é de interesse de 
todos. A ADPERGS é a única en�dade legalmente reconhe-
cida e aceita com assento no Conselho Superior da 
Defensoria Pública para representar os defensores 
públicos aposentados.

c) A polí�ca de remuneração por auxílios a�nge 
diretamente a paridade remuneratória entre a�vos e 
ina�vos. O candidato pretende implementar alguma 
medida para solucionar tal iniquidade? Qual a visão do 
candidato sobre a viabilidade, ou não, de implemento do 
Adicional por Tempo de Serviço?

Esta questão está inserida na manutenção da polí�ca 
cons�tucional de paridade remuneratória entre as 
carreiras da magistratura e do ministério público.

d) Recente alteração legisla�va estadual criou o 
sistema de previdência complementar para o servidor 
público. Quais as soluções previstas pelo candidato para 
situar a Defensoria Pública nesse novo contexto?

A adesão ao RS-Prev não é obrigatória. O servidor poderá 
optar por fazer outras aplicações financeiras, por exemplo. 
Em Estados onde já há previdência complementar, muitos 
servidores têm optado por inves�r em outras aplicações 
financeiras e não fazem contribuições extras para a 
previdência.  Assim, a par�cipação da ADPERGS no 
processo informa�vo é fundamental.

a) Existem vagas a serem providas no quadro de 
servidores de apoio, tanto de nível médio quanto nível 
superior. O candidato pretende provê-las em sua gestão? 
Em caso posi�vo, qual a forma de provimento que 
pretende implantar?

Para os cargos jurídicos de nível superior remanescentes 
pretendo apresentar projeto na Assembleia Legisla�va do 
Estado de transformação destes em cargo de confiança 
(CC), como é na magistratura, evitando-se a dissolução de 
con�nuidade, menores custos para o Estado e possibilida-
de de que os locais mais carentes sejam supridos. Para os 
demais cargos pretendo provê-los por concursos públicos 
regionais.

b) No projeto de gestão do candidato, há previsão de 
programa de recomposição dos vencimentos dos servido-
res?

Sim.

c) Seu projeto de gestão contempla alguma polí�ca de 
es�mulo e valorização permanente dos servidores? 

Os servidores (e estagiários também) devem ser reco-
nhecidos, valorizados e es�mulados, permanentemente, 
como membros da nossa Família Ins�tucional.

Tópico 4: Aposentados Tópico 5: Quadro de servidores
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Cris�ano Heerdt tem 42 anos, é pai de dois filhos e casado com 
Samara Wilhelm Heerdt, também Defensora Pública. Formado em 
Direito pela UFRGS (1997), foi aprovado no I Concurso da Defensoria 
Pública, assumindo o cargo em janeiro de 2002. No interior, atuou 
nas comarcas de Montenegro e de São Jerônimo, e, em Porto Alegre, 
junto ao plantão do DECA e do FORO Central. Atualmente, está 
classificado na 1ª Defensoria do Foro Regional do Partenon. É 
professor de direito ins�tucional na FESDEP e especialista em direito 
sanitário pela UNISINOS. Cris�ano foi presidente da ADPERGS por 

dois mandatos (2006 a 2009), liderando a en�dade na luta pela implementação do subsídio. Traz em seu currículo 
ainda dois mandatos como Diretor para Assuntos Legisla�vos na ANADEP e papel de coordenador da região Sul, além 
de ter par�cipado do Movimento pela Criação da Defensoria Pública de Santa Catarina e de ter contribuído para a 
aprovação da LC 132/09. Em 2015, foi o mais votado na eleição para o Conselho Superior da ADPERGS. Com perfil 
técnico, experiência de quem já liderou diversas lutas ins�tucionais e trânsito junto a outros poderes, Cris�ano acredita 
no diálogo e na unidade para que a Defensoria Pública alcance mais conquistas.

Cristiano Vieira Heerdt 

Tópico 1:  Política remuneratória

a) Como o candidato pretende enfrentar as necessárias 
revisões do subsídio e como trabalhar o tema frente à 
automa�cidade preconizada pelos Conselhos Nacionais?

Atualmente, tramita na Comissão de Finanças e 
Tributação da Câmara dos Deputados o projeto de lei 
2646/15, que eleva o subsídio do Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, a par�r de 1º de janeiro de 2016, para R$ 
39.293,38, com perspec�va de aprovação no primeiro 
semestre deste ano. O subsídio dos defensores públicos 
necessariamente deve acompanhar esta revisão. O 
trabalho na Assembléia Legisla�va deve estar aliado à 
ar�culação junto ao CONDEGE para a criação do Conselho 
Nacional da Defensoria Pública.

b) Qual a opinião do candidato sobre o auxílio-moradia 
e o auxílio-alimentação, além de outras desse mesmo jaez?

A percepção desses auxílios representa a isonomia 
salarial entre as carreiras jurídicas. O auxílio-alimentação 
foi implementado administra�vamente e con�nuará 
sendo pago. O auxílio-moradia foi judicializado, na medida 
em que a Procuradoria-Geral do Estado ingressou com 
ação judicial que tramita na 4ª Vara da Fazenda Pública de 
Porto Alegre, sendo suspenso liminarmente seu pagamen-
to. Eventual insucesso no Judiciário, demandará a busca de 

alterna�vas remuneratórias.

c) Como o tema “auxílios” será tratado em sua gestão, 
e quais serão as ações ins�tucionais, considerando 
tanto o caso de manutenção quanto de revogação de 
uma ou ambas para as demais carreiras jurídicas de 
estado?

A condução no caso do auxílio-moradia foi equivocada, 
na medida em que deveria ter sido ins�tuído conjunta-
mente com as demais carreiras jurídicas, e não houve 
construção polí�ca com o governo estadual. Vamos 
construir as ações ins�tucionais a par�r da ação conjunta 
e do diálogo com os demais poderes. Enfim, man�dos ou 
revogados os bene�cios para as demais carreiras, será 
buscada a isonomia salarial.

d) O que pensa o candidato sobre o “prêmio de produ�-
vidade” (Lei 12.222)? Acredita ser uma alterna�va viável? 
Caso posi�vo, pretende implementá-la?

A lei nº 10.298/94, que ins�tuiu o Fundo de Apare-
lhamento da Defensoria, foi modificada pela lei nº 
12.222/04, permi�ndo a regulamentação de prêmio de 
produ�vidade no âmbito da Defensoria Pública. O prêmio 
somente foi ins�tuído para a Procuradoria do Estado e 
para servidores da Fazenda Estadual. Com o advento do 
subsídio das carreiras jurídicas, a PGE deixou de receber. É 
uma alterna�va que será estudada para o resgate da 
isonomia salarial, devendo o FADEP ser fomentado com o 
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aporte de recursos financeiros.

e) Como o candidato interpreta a regra fixada no ar�go 
62 da Lei Complementar Estadual nº 11.975/2002 quando 
do exercício compar�lhado da a�vidade (art. 62 - O 
Defensor Público que exercer, cumula�vamente com o 
exercício pleno de suas funções, outro cargo da carreira da 
Defensoria Pública do Estado, perceberá a gra�ficação de 
acumulação, equivalente a 1/3 (um terço) do vencimento 
básico de seu cargo, na proporção do período exercido. § 
1º - O Defensor Público que subs�tuir �tular em razão de 
férias e licenças previstas nesse Estatuto, perceberá   a   
gra�ficação   de   subs�tuição,   equivalente   a   1/3   (um   
terço)   do vencimento básico do cargo que vier a ocupar, 
na proporção do período exercido)? 

A ADPERGS encaminhou pedido administra�vo ao 
Conselho Superior, com base em decisão do Tribunal de 
Contas do Estado e em parecer da Procuradoria-Geral do 
Estado, para que o adicional de acumulação seja pago 
considerando a integralidade da remuneração do cargo a 
ser acumulado ou subs�tuído, com vistas a evitar o 
enriquecimento sem causa do Poder Público. O pedido 
será pautado junto ao órgão colegiado para apreciação, 
buscando-se a recuperação da paridade remuneratória.

a) Como o candidato enfrentará a impera�va neces-
sidade de abertura de editais de remoção/classificação? 
Prevê cronograma de curto ou médio prazo?

Os editais de remoção e de classificação devem ser 
publicados com brevidade. Na atual estrutura ins�tucional, 
há um número significa�vo de Defensorias Públicas com 
cargos vagos. Ainda que os colegas consigam, por um tempo, 
acumular as funções desses cargos, há um esgotamento 
�sico e mental que precisa ser considerado. A classificação e 
a remoção fazem parte da mobilidade interna, que precisa 
ser dinamizada, para que o agente seja es�mulado e possa 
ficar junto a sua família e sua comunidade.

b) Qual é o projeto do candidato para a valorização da 
carreira do defensor público (promoções, etc)?

Uma das minhas grandes preocupações diz respeito à 
necessidade urgente de redistribuição dos cargos existen-
tes nas quatro classes. Na Defensoria Pública, 45% dos 
cargos são da classe inicial, enquanto no Ministério Público 
este percentual cai para 20%. Há uma estagnação severa na 
carreira, com uma perspec�va muito ruim de ascensão, 
especialmente para os defensores mais novos. Precisamos 
redistribuir os cargos, mediante projeto de lei a ser constru-

ído através de diálogo com o Execu�vo e o Legisla�vo.

c) O candidato tem conhecimento do número exato de 
defensores públicos em situação de designação? Acha 
que esta é a melhor forma para a gestão de recursos 
humanos? Pretende executar alguma alteração?

Há cerca de 15 colegas sem classificação e designa-
dos. Além disso, es�mo que o número de defensores 
classificados e designados para exercício fora de sua 
classificação seja superior a 60. Embora não seja a 
forma mais indicada de provimento, pela atual siste-
má�ca sempre haverá defensores designados, 
especialmente para o desempenho das atribuições 
dos defensores que estão afastados da a�vidade-fim. 
No entanto, devem ser adotados critérios obje�vos 
que reduzam a discricionariedade do ato de designa-
ção.

d) Como pretende o candidato solucionar as nomea-
ções dos aprovados no IV concurso público, mormente 
em face da propalada crise do Estado?

Atualmente, há aproximadamente 90 cargos vagos na 
classe inicial, a “porta de entrada” da carreira. A lista dos 
aprovados no úl�mo concurso foi homologada há quase 
seis meses e a Administração não nomeou nenhum dos 
80 aprovados. Nos úl�mos dois anos, foram nomeados 72 
juízes e 74 promotores, sendo que, nesse período, houve 
uma significa�va redução de defensores. É preciso 
estabelecer, através de diálogo interins�tucional, um 
cronograma de nomeações, sem prejuízo de necessárias 
revisões remuneratórias.

e) Qual a posição do candidato sobre a criação do 
Conselho Nacional da Defensoria Pública?

É extremamente importante e necessária a criação do 
Conselho Nacional da Defensoria Pública. Em 2010, o 
deputado Mauro Benevides encaminhou a PEC 525/10, para 
a criação do órgão, sendo rejeitada em 2011 na Comissão de 
Cons�tuição e Jus�ça da Câmara dos Deputados, com 
parecer contrário do deputado Roberto Freire. O assunto 
agora foi retomado pela ANADEP e pelo CONDEGE, e ainda 
não foi encaminhado ao Congresso Nacional. 

f) Qual sua posição frente ao planejamento estratégico 
hoje em desenvolvimento na ins�tuição?

O planejamento estratégico da ins�tuição é uma 
necessidade. Porém, deve ser pensado com vistas a 
iden�ficar obje�vos ins�tucionais, reduzir custos, o�mizar 
as ro�nas de trabalho e, sobretudo, facilitar a atuação do 
defensor. Há um evidente aumento da demanda, em razão 
da  crise  econômica.  O  planejamento  estratégico  deve 

Tópico 2: Carreira
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levar em consideração esse aumento e não pode estar 
dissociado da a�vidade-fim.

g) Vinculação dos defensores públicos com a OAB: o que 
pretende o candidato?

Atualmente, tramitam no Supremo Tribunal Federal 
duas ações diretas de incons�tucionalidade que discutem 
a nossa vinculação com a OAB: 4636/DF, movida pelo 
Conselho Federal da OAB, e 5334/DF, movida pela 
Procuradoria-Geral da República. Acredito que o tema 
deva ser amplamente discu�do no âmbito da  Defensoria 
Pública. A questão nunca foi enfrentada pelo Conselho 
Superior da Defensoria Pública do Estado, como já foi, por 
exemplo, pelo Conselho Superior da Defensoria Pública da 
União. Pretendo consultar a classe e encaminhar esta 
matéria ao Conselho Superior da Defensoria Pública do 
Estado, para discussão.

a) O ar�go 2º da referida emenda alterou o Ato das 
Disposições Cons�tucionais Transitórias, que passou a 
vigorar acrescido do seguinte art. 98: O número de 
defensores públicos na unidade jurisdicional será propor-
cional à efe�va demanda pelo serviço da Defensoria 
Pública e à respec�va população. § 1º No prazo de 8 (oito) 
anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão 
contar com defensores públicos em todas as unidades 
jurisdicionais, observado o disposto no caput deste ar�go. 
§ 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste 
ar�go, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, 
prioritariamente, atendendo as regiões com maiores 
índices de exclusão social e adensamento populacional. 
Qual a proposta do candidato para efe�var, no plano 
prá�co, tais comandos? O candidato entende que os 
deslocamentos suprem tal obrigatoriedade? 

Os deslocamentos não suprem o comando cons�tucio-
nal, são danosos à Defensoria Pública, aos assis�dos, e, 
sobretudo, ao agente. Deve ser uma das metas do planeja-
mento estratégico ins�tucional a redução gradual e, ao 
fim, a eliminação desta forma precária de atendimento. 
Para isso, deve-se buscar o provimento dos 459 cargos 
existentes de defensor. A lotação de agentes em todas as 
unidades jurisdicionais, como preconiza a EC 80/14, deve 
ser uma das metas. Contudo, deve ser levado em conside-
ração que o agente não pode ser sacrificado com uma 
carga de trabalho ainda maior.

b) Parágrafo 4º do ar�go 134 recebeu um novo texto: 
são princípios ins�tucionais da Defensoria Pública a 

unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, 
aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 
93 e no inciso II do art. 96 desta Cons�tuição Federal. 
Quais garan�as / vantagens / obrigações decorrem dessa 
previsão cons�tucional para os defensores públicos e 
como o candidato pretende implementá-las?

Essa matéria deve ser necessariamente objeto de 
discussão pelo Conselho Superior da Defensoria Pública. 
Tomo como exemplo de uma das garan�as a serem 
observadas aos defensores a par�r da EC 80/14 a vitalicie-
dade. Já há pedido da Associação dos Defensores Públicos 
nesse sen�do. O assunto deve ser pautado no Conselho 
Superior da Defensoria Pública do Estado para discussão 
com brevidade.

c) Existem temas que são correlatos, como, por 
exemplo, a realização de plantões cível e criminal e 
acompanhamento de audiências de custódia – Resolução 
CNJ nº 213/2015. A plataforma de gestão do candidato 
contempla o enfrentamento de tais temas?

Sim. O enfrentamento de tais temas é impera�vo. No 
caso das audiências de custódia, a resolução do CNJ 
determina a realização em todo o território nacional a 
par�r do dia 1º de maio de 2016, ou seja, duas semanas 
após a assunção da nova chefia. É certo que os Defensores 
Públicos não podem mais suportar sobrecarga de traba-
lho, devendo ser estudada a disposição de vagas específi-
cas para desempenho dessas atribuições.

d) Como o candidato pretende compa�bilizar o 
implemento das medidas preconizadas em seu plano de 
gestão diante das con�ngências apresentadas pela nova 
Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual? 

Uma das alterna�vas é retomar a negociação polí�ca 
acerca do projeto que prevê o fomento do FADEP, a par�r do 
aporte de percentual que incida sobre taxas e emolumentos 
cartorários. Para concre�zar a inicia�va, talvez seja 
necessário rever o percentual ou estabelecer uma imple-
mentação gradual do percentual original (5%). A ideia é 
an�ga, mas a Administração não teve força polí�ca para uma 
construção com o Execu�vo. A ideia deve ser retomada 
através de diálogo com o Execu�vo e o Judiciário, a fim de 
viabilizar o aporte de recursos. 

a) O programa de gestão do candidato prevê algo 
sobre preparação para a aposentadoria (PPA), modelo já 
adotado em outros órgãos públicos? 

Tópico 3: Emenda Constitucional nº 80/14

Tópico 4: Aposentados
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Tópico 5: Quadro de servidores

Sim. Pretendemos celebrar convênios com ins�tuições e 
órgãos que já desenvolvem programas de preparação para 
aposentadoria (PPA). Por exemplo, o Tribunal de Jus�ça do 
Estado tem programa específico de preparação para a 
aposentadoria, que está inserido no Plano de Gestão pela 
Qualidade Total do Judiciário (PGQJ), com o obje�vo de 
orientar os servidores e defensores que se aproximam 
dessa nova fase de vida, dando-lhes amplo apoio e 
subsídio para a tomada de decisões e enfrentando essa 
nova condição social. 

b) No entender do candidato, o defensor público 
aposentado pode par�cipar da vida polí�ca da 
ins�tuição, como, por exemplo, tendo direito ao voto para 
a formação da lista tríplice para DPGE e/ou assento, com 
voz e voto, no Conselho Superior da Defensoria Pública? 

Na maioria dos estados o defensor público aposentado 
não exerce o direito ao voto para a formação da lista 
tríplice e para a composição do CSDPE, e tampouco é 
elegível para o órgão colegiado. Contudo, entendo que o 
tema deve ser deba�do no âmbito da ADPERGS e da 
Defensoria Pública. Acredito que podemos consultar a 
classe, mesmo mecanismo u�lizado pelo  então presiden-
te do TJRS, desembargador José Aquino Flores de 
Camargo, acerca do colégio eleitoral na eleição para 
presidência daquele tribunal.

c) A polí�ca de remuneração por auxílios a�nge 
diretamente a paridade remuneratória entre a�vos e 
ina�vos. O candidato pretende implementar alguma 
medida para solucionar tal iniquidade? Qual a visão do 
candidato sobre a viabilidade, ou não, de implemento do 
Adicional por Tempo de Serviço?

A implementação dos auxílios no âmbito da Defensoria 
Pública seguiu a sistemá�ca adotada no âmbito do Judiciário 
e do Ministério Público, sendo que não foram estendidos aos 
ina�vos. No que diz respeito ao Adicional por Tempo de 
Serviço, o seu implemento depende de reforma da legisla-
ção federal. A viabilidade polí�ca para a retomada do 
pagamento de tal adicional é pequena, mormente após a 
implementação do subsídio como forma de remuneração. 
De qualquer forma, CONDEGE e ANADEP devem estar 
unidos na defesa das prerroga�vas e direitos dos defensores, 
caso o assunto avance no Congresso Nacional.

d) Recente alteração legisla�va estadual criou o 
sistema de previdência complementar para o servidor 
público. Quais as soluções previstas pelo candidato para 
situar a Defensoria Pública nesse novo contexto?

A legislação estadual aprovada no ano passado criou o 
sistema de previdência complementar no âmbito de todo o 

funcionalismo estadual e estabeleceu que os salários ficam 
limitados ao teto do regime geral do INSS. Porém, não 
gerou efeitos para os servidores e defensores que ingressa-
ram na Defensoria Pública até então, pois o limite será 
aplicável para que aqueles que ingressarem no serviço 
público após a ins�tuição do Regime de Previdência 
Complementar (RPC/RS). E isso ocorrerá quando autoriza-
do o funcionamento da fundação RS-Prev, que gerirá o 
fundo. As carreiras jurídicas estudam a viabilidade da 
ins�tuição de um fundo próprio.

a) Existem vagas a serem providas no quadro de 
servidores de apoio, tanto de nível médio quanto nível 
superior. O candidato pretende provê-las em sua gestão? 
Em caso posi�vo, qual a forma de provimento que 
pretende implantar?

A criação do quadro foi um avanço ins�tucional. Contudo, 
há um deficit significa�vo de servidores, especialmente em 
áreas e regiões de di�cil provimento. Quanto à forma de 
provimento, devemos, com urgência, refle�r a possibilida-
de de conversão de parte dos cargos a serem providos 
mediante concurso em cargos em comissão, para desem-
penho de funções de assessoria, adotando-se um modelo 
híbrido. Não podemos adotar um modelo único e, em razão 
de fatores financeiros, talvez a construção polí�ca dessa 
conversão seja viável, com a redução de custos.

b) No projeto de gestão do candidato, há previsão de pro-
grama de recomposição dos vencimentos dos servidores?

A recomposição dos vencimentos dos servidores deve ser 
sempre pensada pela ins�tuição e seus gestores, eis que 
representa medida de resgate de perdas inflacionárias e 
es�mulo à carreira e ao bom desempenho do serviço 
público. Porém, deve ser analisada no contexto das dificul-
dades orçamentárias do órgão. Tramita na Assembleia 
Legisla�va o projeto de lei 369/15, que recompõe os 
vencimentos dos servidores em 8,13%, enviado pela atual 
gestão, no ano passado.

c) Seu projeto de gestão contempla alguma polí�ca de 
es�mulo e valorização permanente dos servidores? 

Assim como a recomposição de vencimentos, a polí�ca 
de es�mulo e valorização permanente dos servidores deve 
ser sempre adotada pela ins�tuição e seus gestores, pois 
também gera efeitos na prestação do serviço público de 
qualidade. Atualmente segue em tramitação o projeto de 
lei 358/15, enviado pela atual gestão, no ano passado, que 
ins�tui o vale-refeição para os servidores, como forma de 
es�mulo e valorização dos servidores. Vamos buscar 
viabilizar os dois projetos através do diálogo.

ELEIÇÕESELEIÇÕES
20162016

ELEIÇÕES
2016

defensordefensor
público-geralpúblico-geral
do Estado do Estado 

defensor
público-geral
do Estado 

ELEIÇÕESELEIÇÕES
20162016

ELEIÇÕES
2016

defensordefensor
público-geralpúblico-geral
do Estado do Estado 

defensor
público-geral
do Estado 



Revista da ADPERGS 15Revista da ADPERGS

Apresento minha candidatura para o cargo de Defensor Público-
Geral do Estado, pois estou preparado para enfrentar os desafios. 
Tenho uma história de luta, trabalho e representação ins�tucional que 
me permitem dizer que conheço a Ins�tuição, suas necessidades e difi-
culdades, e tenho a visão e o projeto adequado para a ação necessária, 
especialmente diante do atual contexto polí�co-econômico vivenciado. 
Não admi�rei qualquer espécie de retrocesso em relação à posição al-
cançada pela Defensoria Pública no cenário polí�co e jurídico.

Pautarei a atuação com decisões transparentes e fortes, sempre 
respaldado pelo diálogo permanente, aberto e pelo empoderamento da par�cipação dos Defensores Públicos na gestão.

Considero imprescindível manter canal aberto e con�nuo com a ADPERGS, mapeando a pauta associa�va, com 
reflexão responsável de medidas. Essa é uma importante diretriz de ação que compõe o meu projeto. 

Acredito que a comunhão de ideias e a ampliação do diálogo são fatores primordiais para a construção da DPE que 
desejamos. Sempre pautei minha conduta profissional nestes esteios que considero elementos básicos de respeitabilidade.

Por isso, peço o teu VOTO.

André Castanho Girotto

Tópico 1:  Política remuneratóriaTópico 1:  Política remuneratória

a) Como o candidato pretende enfrentar as necessárias 
revisões do subsídio e como trabalhar o tema frente à 
automa�cidade preconizada pelos Conselhos Nacionais?

O Conselho Nacional de Jus�ça já decidiu pela 
automa�cidade dos reajustes para a magistratura em 
âmbito nacional. Quanto à  Defensoria Pública, em razão 
da ausência de um órgão similar na esfera nacional, não 
há decisão colegiada, de caráter vinculante, para a esfera 
estadual. As revisões necessárias impõem forte atuação 
polí�co-ins�tucional para a manutenção do tratamento 
isonômico entre as carreiras, por via legisla�va ou por 
decisão do Conselho Nacional da DPE, a ser criado em 
simetria ao Poder Judiciário.

b) Qual a opinião do candidato sobre o auxílio-moradia 
e o auxílio-alimentação, além de outras desse mesmo jaez?

A Administração Superior deve trabalhar de forma 
incessante para implementar a isonomia entre as 
Ins�tuições integrantes do Sistema de Jus�ça. Essas verbas 
contribuem para a paridade remuneratória entre as 
carreiras. Além disso, toda a vez que houver ameaça ou 
rompimento à igualdade de tratamento já conquistada, 
ações serão adotadas, seja para a manutenção das verbas 
já concedidas, seja para a defesa do auxílio-moradia, que 

se encontra sub judice, por exemplo.

c) Como o tema “auxílios” será tratado em sua gestão, 
e quais serão as ações ins�tucionais, considerando 
tanto o caso de manutenção quanto de revogação de 
uma ou ambas para as demais carreiras jurídicas de 
estado?

Todos os temas que envolvem interesses dos 
Defensores Públicos e da Ins�tuição, especialmente 
quando direcionados à concre�zação de paridade com as 
demais carreiras, serão tratados com a máxima priorida-
de, atenção e urgência. Para tanto, ressalto a necessária 
busca pelo incremento orçamentário, inclusive por meio 
da criação de receita para a manutenção do pagamento 
das verbas. No caso de revogação judicial das verbas já 
reconhecidas, buscar-se-á alterna�va dentro do sistema 
legal vigente para a paridade remuneratória.

d) O que pensa o candidato sobre o “prêmio de produ�-
vidade” (Lei 12.222)? Acredita ser uma alterna�va viável? 
Caso posi�vo, pretende implementá-la?

O enfrentamento da matéria perpassa, conforme 
previsão legal, pelo aumento substancial dos recursos 
financeiros vinculados ao FADEP. Um planejamento de 
ações ins�tucionais, com a par�cipação dos agentes, 
reveste-se de fator primordial para a trata�va e regula-
mentação do tema. Além disso, buscar a criação de uma 
receita des�nada ao FADEP é fator essencial. Contudo, o 
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debate acerca da natureza jurídica da verba é também 
elemento a ser considerado, sob pena de exposição 
ins�tucional nega�va e sujeição a ações de controle 
judicial dos atos administra�vos.

e) Como o candidato interpreta a regra fixada no ar�go 
62 da Lei Complementar Estadual nº 11.975/2002 quando 
do exercício compar�lhado da a�vidade (art. 62 - O 
Defensor Público que exercer, cumula�vamente com o 
exercício pleno de suas funções, outro cargo da carreira da 
Defensoria Pública do Estado, perceberá a gra�ficação de 
acumulação, equivalente a 1/3 (um terço) do vencimento 
básico de seu cargo, na proporção do período exercido. § 
1º - O Defensor Público que subs�tuir �tular em razão de 
férias e licenças previstas nesse Estatuto, perceberá   a   
gra�ficação   de   subs�tuição,   equivalente   a   1/3   (um   
terço)   do vencimento básico do cargo que vier a ocupar, 
na proporção do período exercido)? 

Reforço aqui meu entendimento de que a Defensoria 
Pública deve buscar sempre a simetria com as demais 
carreiras autônomas do Sistema de Jus�ça.  Sou sabedor 
de que há expediente em tramitação junto ao CSDPE, 
tratando da matéria, bem como de decisões do TCE/RS: 
uma, permi�ndo o pagamento integral da gra�ficação, 
mesmo quando a subs�tuição se der de forma compar�-
lhada; outra, determinando o pagamento da verba de 
forma compar�lhada. O Judiciário, MP e PGE determinam 
o pagamento da verba de forma compar�lhada. Creio que 
a melhor decisão, na situação atual e considerando a 
busca da paridade, seja seguir a simetria com as demais 
carreiras.

a) Como o candidato enfrentará a impera�va neces-
sidade de abertura de editais de remoção/classificação? 
Prevê cronograma de curto ou médio prazo?

É extremamente necessária a movimentação da carreira. A 
Administração envidará todos os esforços para efe�var as 
remoções, sem sacrificar o atendimento nas Defensorias do 
interior e os colegas que desejam permanecer no interior e 
já se encontram sobrecarregados. Um cronograma breve, 
conforme a possibilidade de nomeação dos concursados, 
será buscado.

b) Qual é o projeto do candidato para a valorização da 
carreira do defensor público (promoções, etc)?

Duas são as linhas de valorização: uma, da carreira 
propriamente dita, de viés polí�co-ins�tucional e de 
comunicação, com maior demonstração da essencialida-

de da carreira, da autonomia e da paridade com as demais 
ins�tuições jurídicas, obje�vando o fortalecimento junto à 
sociedade. Outra, com inicia�vas voltadas ao Defensor 
Público com incen�vo à qualificação profissional, defesa 
das prerroga�vas, criação de cargos de modo a equacionar 
o exercício das atribuições e o realinhamento dos cargos 
da carreira.

c) O candidato tem conhecimento do número exato de 
defensores públicos em situação de designação? Acha 
que esta é a melhor forma para a gestão de recursos 
humanos? Pretende executar alguma alteração?

O ideal é que todos os Agentes sejam classificados. 
Devemos diferenciar as situações jurídicas. Há os 
Defensores classificados, que se encontram designados, 
tendo optado por essa forma de lotação, que somam 72 
no total, e os que ainda não conseguiram classificação, 
estes em número de 16. Os primeiros se encontram 
designados em Defensorias Públicas que, pelo �po de 
atuação, não podem ser man�das em acumulação ou 
subs�tuição por muito tempo. Já houve evolução para a 
escolha dessas designações de forma obje�va. Entendo 
que a sistemá�ca merece aprimoramento, para que haja a 
redução maior das designações, uma alterna�va é a 
criação do cargo de Defensor subs�tuto para o provimen-
to precário de Defensorias Públicas.

d) Como pretende o candidato solucionar as nomea-
ções dos aprovados no IV concurso público, mormente 
em face da propalada crise do Estado?

Exigirá forte ar�culação polí�ca de valorização da 
carreira e demonstração da sua essencialidade para o fim 
de buscar o aumento do orçamento na área de pessoal. 
Somente com esse incremento se faz possível a nomea-
ção de todos os aprovados em se considerando a situação 
financeira atual. 

e) Qual a posição do candidato sobre a criação do 
Conselho Nacional da Defensoria Pública?

A simetria impõe a criação do Conselho Nacional. Uma 
Ins�tuição que se pretende ver fortalecida em âmbito 
nacional, com ações e medidas de integração, e tratamen-
to uno, não pode negar a necessidade do órgão, até 
porque as polí�cas a serem adotadas nacionalmente 
poderão confortar e direcionar a atuação dos gestores em 
nível estadual. A fragmentação de polí�cas ins�tucionais 
hoje existente em nada contribui para a respeitabilidade 
externa da Ins�tuição. 

f) Qual sua posição frente ao planejamento estratégico 
hoje em desenvolvimento na ins�tuição?

Tópico 2: Carreira
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Como já �ve a oportunidade de atuar na gestão nas mais 
variadas esferas, tenho a mais absoluta convicção de que o 
planejamento estratégico é uma ferramenta necessária 
para direcionar os rumos da Defensoria Pública. O mapea-
mento de ações, com a definição de resultados, conduz à 
eficiência, seja da administração ou da a�vidade-fim da 
Ins�tuição. Para isso, a constante par�cipação dos Agentes 
neste processo de iden�ficação da matriz é elemento 
primordial.

g) Vinculação dos defensores públicos com a OAB: o que 
pretende o candidato?

A matéria diz respeito à independência da Defensoria 
Pública, que deve ser defendida em todas as searas nas quais 
for ques�onada. A desvinculação é decorrência do amadure-
cimento da Ins�tuição, a fim de evitar interferências 
externas, tal como a ocorrida no processo nº 70065120693. 
Necessário, ainda, o acompanhamento da ADI nº 5334, bem 
como adequação das prá�cas administra�vas e ins�tucionais 
ao comando do art. 4º, § 6º, da Lei Complementar nº 80/94.

a) O ar�go 2º da referida emenda alterou o Ato das 
Disposições Cons�tucionais Transitórias, que passou a 
vigorar acrescido do seguinte art. 98: O número de 
defensores públicos na unidade jurisdicional será propor-
cional à efe�va demanda pelo serviço da Defensoria 
Pública e à respec�va população. § 1º No prazo de 8 (oito) 
anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão 
contar com defensores públicos em todas as unidades 
jurisdicionais, observado o disposto no caput deste ar�go. 
§ 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste 
ar�go, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, 
prioritariamente, atendendo as regiões com maiores 
índices de exclusão social e adensamento populacional. 
Qual a proposta do candidato para efe�var, no plano 
prá�co, tais comandos? O candidato entende que os 
deslocamentos suprem tal obrigatoriedade? 

Impera�va a nomeação dos aprovados no IV Concurso. 
Além disso, garan�r, legisla�vamente, o avanço da 
Defensoria, com a criação de novos cargos, de modo a 
manter e ampliar o atendimento em todo o território 
gaúcho de forma presencial, resultando na redução 
gradual dos deslocamentos, que não suprem tal obrigato-
riedade, até sua ex�nção.

b) Parágrafo 4º do ar�go 134 recebeu um novo texto: 
são princípios ins�tucionais da Defensoria Pública a 
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, 

aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 
93 e no inciso II do art. 96 desta Cons�tuição Federal. 
Quais garan�as / vantagens / obrigações decorrem dessa 
previsão cons�tucional para os defensores públicos e 
como o candidato pretende implementá-las?

A alteração trata da aplicação do regime jurídico da 
Magistratura à Defensoria Pública. Interpretação que já 
vem sendo dada pelo Ministério Público ao texto idên�co 
inserto no art. 129, §4º, CF. Algumas vantagens remunera-
tórias já foram alcançadas administra�vamente de acordo 
com a simetria cons�tucional e, mesmo assim, ques�ona-
das judicialmente. Outras, pretendidas por todos, estão 
tramitando no CSDPE. O certo é que o alcance da aplicação 
da simetria merece estudo aprofundado, evitando-se a 
criação de descrédito ins�tucional pela sociedade e demais 
Poderes e Ins�tuições, como recentemente vislumbramos 
em outras Defensorias que, por decisão judicial ou da Corte 
de Contas, enfrentaram a rescisão de suas decisões.

c) Existem temas que são correlatos, como, por 
exemplo, a realização de plantões cível e criminal e 
acompanhamento de audiências de custódia – Resolução 
CNJ nº 213/2015. A plataforma de gestão do candidato 
contempla o enfrentamento de tais temas?

São demandas que deverão ser enfrentadas em curto 
período de tempo e das quais não há como a DPE se afastar, 
sob pena de enfraquecimento ins�tucional. Em razão da 
especialidade de atuação da DPE nesses casos, o enfrenta-
mento das matérias deverá vir associado ao fortalecimento 
do quadro de Agentes, servidores e, também, de retribui-
ção remuneratória diante da notória dedicação que exigirá 
o atendimento, muito maior do que das demais carreiras. 
Um exemplo de ação é a criação de central de atendimento 
para informações e filtro da demanda de atendimentos da 
DPE (Disque 129), proporcionando atendimento prelimi-
nar por uma equipe de servidores treinados, com supervi-
são, para realizar a triagem inicial e orientações básicas, 
reduzindo as filas e ampliando o acesso à Ins�tuição, 
o�mizando a atuação e efe�vidade ins�tucional. 

d) Como o candidato pretende compa�bilizar o 
implemento das medidas preconizadas em seu plano de 
gestão diante das con�ngências apresentadas pela nova 
Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual? 

A LRFE segue as diretrizes da Lei de Responsabilidade 
Federal e cria outras restrições, de modo idên�co em nível 
estadual, a todos os Poderes e Ins�tuições autônomas. São 
ações necessárias e impera�vas: seguir a diretriz das 
Administrações das outras Ins�tuições afetadas e ques�o-
nar a cons�tucionalidade dessas restrições judicialmente; 
buscar  poli�camente  a  expansão  da  DPE  nas  discussões 

Tópico 3: Emenda Constitucional nº 80/14
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Tópico 5: Quadro de servidores

orçamentárias e, unido às demais Defensorias, equacionar 
a situação em nível nacional. Registro que o TCE  reconhe-
ceu a autonomia da DPE para aferição do limite de gastos 
com pessoal, excluindo-a do percentual do Execu�vo, o 
que importante conquista da Ins�tuição.

a) O programa de gestão do candidato prevê algo 
sobre preparação para a aposentadoria (PPA), modelo já 
adotado em outros órgãos públicos? 

A DPE/RS hoje não dispõe desse serviço que é essencial 
em face da nossa a�vidade, extremamente dinâmica e 
exigente, para que àqueles que dedicaram a maior parte 
da vida à Ins�tuição possam realizar esse processo de 
transição da a�vidade para a aposentadoria da melhor 
forma, com apoio e acompanhamento mul�disciplinar e 
ter na aposentadoria sua premiação.

b) No entender do candidato, o defensor público 
aposentado pode par�cipar da vida polí�ca da 
ins�tuição, como, por exemplo, tendo direito ao voto para 
a formação da lista tríplice para DPGE e/ou assento, com 
voz e voto, no Conselho Superior da Defensoria Pública? 

O Defensor Público aposentado já par�cipa, hoje, da 
vida polí�ca da Ins�tuição, pois representado pela 
ADPERGS, com assento e voz junto ao CSDPE. A questão do 
voto para eleição do DPGE já foi enfrentada judicialmente, 
tendo sido indeferido o pleito dos aposentados no modelo 
orgânico atual da DPE. Quanto ao assento, com voz e voto, 
no CSDPE, esta decisão deve passar por reforma da 
legislação ins�tucional.

c) A polí�ca de remuneração por auxílios a�nge 
diretamente a paridade remuneratória entre a�vos e 
ina�vos. O candidato pretende implementar alguma 
medida para solucionar tal iniquidade? Qual a visão do 
candidato sobre a viabilidade, ou não, de implemento do 
Adicional por Tempo de Serviço?

Judiciário, MP e TCE já enfrentam este problema, sendo 
que a extensão dos auxílios (moradia e alimentação) aos 
aposentados daquelas Ins�tuições não foi ob�do. Sou 
totalmente favorável ao implemento do adicional por 
tempo de serviço que é o mecanismo legal apropriado 
para solucionar a questão da paridade entre a�vos e 
ina�vos. Esse trabalho já foi iniciado em nível nacional 
pelo CONDEGE. O Poder Judiciário e o Ministério Público 
também têm buscado incessantemente o ATS como forma 
de solucionar a questão da iniquidade entre a�vos e 
ina�vos e como subs�tu�vo dos auxílios hoje pagos, os 

quais pendem de decisão judicial final sobre a legalida-
de/cons�tucionalidade no STF.

d) Recente alteração legisla�va estadual criou o 
sistema de previdência complementar para o servidor 
público. Quais as soluções previstas pelo candidato para 
situar a Defensoria Pública nesse novo contexto?

A matéria já está atualmente em pauta, o que ensejou a 
representação conjunta dos chefes ins�tucionais da DPE, do 
PJ, do MP e do TCE junto à Procuradoria-Geral da República 
acerca da incons�tucionalidade parcial da LCE nº 14.750/15. 
Assim, a criação de fundo conjunto das ins�tuições que 
integram o Sistema de Jus�ça é medida a ser perseguida 
insistentemente, resguardando e fortalecendo, com isso, a 
isonomia com as demais carreiras jurídicas e a independên-
cia da Defensoria Pública frente ao Poder Execu�vo. 

a) Existem vagas a serem providas no quadro de 
servidores de apoio, tanto de nível médio quanto nível 
superior. O candidato pretende provê-las em sua gestão? 
Em caso posi�vo, qual a forma de provimento que 
pretende implantar?

As propostas apresentam duas linhas a serem enfrenta-
das. A primeira, voltada para a realização de concurso 
público para servidores, porém regionalizado para o 
ingresso, garan�ndo a permanência mínima do corpo 
técnico nas Defensorias. A segunda, com trabalho polí�co-
ins�tucional voltado à conversão de parte dos cargos já 
existentes em cargos de confiança, e criação de novos 
cargos, se necessário, facilitando o provimento de assesso-
rias aos colegas, principalmente, em locais de di�cil acesso. 

b) No projeto de gestão do candidato, há previsão de pro-
grama de recomposição dos vencimentos dos servidores?

A valorização do quadro de apoio da DPE, com incremento 
salarial e qualificação dos servidores, recuperando-se as 
perdas salariais inflacionárias e promovendo a simetria do 
corpo técnico ao das demais carreiras jurídicas, será pauta 
permanente.

c) Seu projeto de gestão contempla alguma polí�ca de 
es�mulo e valorização permanente dos servidores? 

A importância do quadro é ímpar, por isso necessária a polí-
�ca de Gestão de Pessoas, que pode ser u�lizada em todas as 
áreas de atuação da Ins�tuição, avaliando as habilidades e 
perfis, com ferramentas capazes de promover o con�nuo 
aperfeiçoamento dos conhecimentos, habilidades e a�tudes 
de cada colaborador, buscando um melhor aproveitamento 
do material humano e a sa�sfação profissional.
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Nasceu em 26 de setembro de 1970, em Porto Alegre. Está com 
quarenta e cinco anos. É casado com Virgínia e pai do Diego, com dois 
anos de idade. Aprovado no 1º Concurso, ingressou na ins�tuição em 24 
de janeiro de 2002. Atuou nas Comarcas de Soledade, Santo Antônio da 
Patrulha, Capão da Canoa, Cachoeirinha e Porto Alegre. Transitou por 
todas as áreas, sendo que por considerável período teve como atribui-
ção realizar júris em todo o Estado do Rio Grande do Sul – o que lhe 
outorgou a possibilidade de conhecer inúmeras Comarcas e manter 
contato com colegas de todos os lugares, presenciando suas dificulda-

des e constatando seus anseios. Desde o ingresso na carreira, atuou em núcleos especializados da área criminal e junto à 
Fundação Escola Superior da Defensoria Pública, assim como na ADPERGS. É membro do Conselho Editorial da Revista. 
Atualmente é �tular da 2a Defensoria Pública Especializada do Júri de Porto Alegre. É especialista em Direito pela Fundação 
Universidade Federal do Rio Grande, Mestre em Ciências Criminais pela PUC-RS e Doutorando em Ciências Jurídico-
Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É professor de Direito Processual Penal.

Tópico 1:  Política remuneratóriaTópico 1:  Política remuneratória

a) Como o candidato pretende enfrentar as necessárias 
revisões do subsídio e como trabalhar o tema frente à 
automa�cidade preconizada pelos Conselhos Nacionais?

Às carreiras jurídicas se deve dispensar tratamento 
isonômico, razão por que os subsídios devem ser fixados 
de forma paritária. Não temos um Conselho Nacional da 
Defensoria Pública, todavia. E, sabe-se, há resistência à 
criação. Assim, sobrevindo automa�cidade por decisão 
dos “Conselhos Nacionais” e assentada a respec�va 
cons�tucionalidade, deve-se fortalecer o diálogo para 
superar, acima de tudo, os obstáculos à criação do CNDP, 
sempre possível, evidentemente, a adoção de outras 
alterna�vas.

b) Qual a opinião do candidato sobre o auxílio-moradia 
e o auxílio-alimentação, além de outras desse mesmo jaez?

A decisão administra�va que concedeu o auxílio-
moradia, todos sabemos, restou suspensa, estando a 
questão “sub-judice”. Trata-se de algo, então, já interna-
mente tratado, impondo-se, agora, a atuação judicial 
efe�va para reconhecimento da legalidade do ato 
administra�vo. O auxílio-alimentação, por sua vez, deve 
ser man�do, sempre buscando manter a paridade sem 
prejuízo da atuação pioneira na busca da justa retribuição 
pelo trabalho exercido.

c) Como o tema “auxílios” será tratado em sua gestão, 
e quais serão as ações ins�tucionais, considerando 
tanto o caso de manutenção quanto de revogação de 
uma ou ambas para as demais carreiras jurídicas de 
estado?

O tratamento igualitário entre as carreiras jurídicas de 
Estado – não é demasia reiterar – é algo de que não se 
pode abrir mão. Especificamente quanto à questão posta, 
a solução – ou as “ações ins�tucionais” – deve ser 
circunstancialmente construída a par�r da hipótese a ser 
enfrentada, sempre observando as peculiaridades de 
cada verba discu�da, o contexto polí�co e o interesse 
maior da ins�tuição e de seus agentes.

d) O que pensa o candidato sobre o “prêmio de produ�-
vidade” (Lei 12.222)? Acredita ser uma alterna�va viável? 
Caso posi�vo, pretende implementá-la?

A lei referida, que ins�tui o PPE, é específica, des�nada 
aos servidores que integram o “Quadro de Pessoal Efe�vo 
da Secretaria da Fazenda”, não incluindo os Defensores 
Públicos. Assim, ressalvada nova avaliação acerca da 
matéria, mas observando que nossa produ�vidade não 
pode, s.m.j., ser aferida nos mesmos padrões das carreiras 
subordinadas ao Execu�vo (que não exercem uma 
a�vidade-fim), a posição é pela inviabilidade nos termos 
da pergunta, o que obviamente não obstaculiza a eventual 
realização de estudos para implementação da verba.

Álvaro Antanavicius Fernandes

defensor 
público-geral 
do Estado
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e) Como o candidato interpreta a regra fixada no ar�go 
62 da Lei Complementar Estadual nº 11.975/2002 
quando do exercício compar�lhado da a�vidade (art. 62 - 
O Defensor Público que exercer, cumula�vamente com o 
exercício pleno de suas funções, outro cargo da carreira 
da Defensoria Pública do Estado, perceberá a gra�fica-
ção de acumulação, equivalente a 1/3 (um terço) do 
vencimento básico de seu cargo, na proporção do 
período exercido. § 1º - O Defensor Público que subs�tuir 
�tular em razão de férias e licenças previstas nesse 
Estatuto, perceberá   a   gra�ficação   de   subs�tuição,   
equivalente   a   1/3   (um   terço)   do vencimento básico 
do cargo que vier a ocupar, na proporção do período 
exercido)? 

Esta questão é extremamente complexa e interessa a 
todos os Defensores Públicos. Atualmente, a gra�ficação 
vem sendo paga proporcionalmente ao número de 
agentes que realizam a subs�tuição/acumulação. Sabe-
se, contudo, que existem estudos sérios para verificar a 
viabilidade de pagamento de forma que cada subs�tuto 
perceba a gra�ficação em sua integralidade. A ideia é 
aprofundar a discussão – que possui par�cularidades – e 
o estudo da matéria no âmbito ins�tucional, sem prejuízo 
de que algumas questões sejam deba�das já no decorrer 
do processo eleitoral.

a) Como o candidato enfrentará a impera�va neces-
sidade de abertura de editais de remoção/classificação? 
Prevê cronograma de curto ou médio prazo?

É notória a existência de agentes que ainda não lograram 
obter a classificação para, em decorrência, gozar plena-
mente das garan�as legalmente outorgadas ao Defensores 
Públicos. Sabe-se, também, que já há algum tempo não se 
defere a estes a oportunidade para que se classifiquem ou 
removam (os já classificados), possibilitando um dinamis-
mo maior na carreira, inclusive. E existem cargos vagos. 
Assim, devem ser imediatamente abertos os editais, 
cabendo ao gestor contornar eventuais problemas própri-
os da a�vidade de administrar.

b) Qual é o projeto do candidato para a valorização da 
carreira do defensor público (promoções, etc)?

A valorização da carreira passa inevitavelmente pela 
realização de um estudo responsável visando à revisão da 
“pirâmide” – transformando cargos da classe inicial em 
cargos da classe final e especial –, algo que já é uma 
realidade em outras carreiras jurídicas. As promoções, por 
sua vez, devem ocorrer com a maior celeridade possível a 

par�r da existência de cargos vagos. Para além disso, 
podem ser viabilizadas outras medidas que serão deba�-
das ao longo do processo eleitoral.

c) O candidato tem conhecimento do número exato de 
defensores públicos em situação de designação? Acha 
que esta é a melhor forma para a gestão de recursos 
humanos? Pretende executar alguma alteração?

Existem cerca de sessenta Defensores Públicos desig-
nados, seja porque não lograram obter ainda a classifica-
ção (creio que dezesseis), seja porque há necessidade de 
suprir lacunas abertas pelo aproveitamento de agentes 
para compor a Administração (o restante). Quanto à 
polí�ca de designações, sabemos, esta decorre de 
necessidades administra�vas, razão por que impossível 
definir concretamente eventuais alterações. Penso que a 
regra deve ser, sempre, na medida do possível, observar o 
critério da an�guidade.

d) Como pretende o candidato solucionar as nomea-
ções dos aprovados no IV concurso público, mormente 
em face da propalada crise do Estado?

A solução sobre as nomeações dos aprovados no 
recente certame é medida de urgência, algo obviamente 
prioritário para a nova Administração ins�tucional. 
Entretanto, forçoso reconhecer que a real forma de 
solucionar a questão somente poderá ser (melhor) 
precisada a par�r do conhecimento dos reais obstáculos 
existentes. Lembre-se sempre, contudo: o diálogo é 
importante, mas temos autonomia. Isto permite atuar, 
com responsabilidade, de forma a suprir nossas necessi-
dades ins�tucionais com independência.

e) Qual a posição do candidato sobre a criação do 
Conselho Nacional da Defensoria Pública?

A criação do órgão fortalece a Ins�tuição, permi�ndo 
aprimorar o desempenho das a�vidades que são por ela 
desempenhadas, e igualmente por seus agentes. Outorga, 
por outro lado, uma necessária transparência administra-
�va, fazendo com que haja permanente fiscalização 
interna da en�dade de forma a garan�r a integridade e 
moralidade das ações e atos das Defensorias Públicas e 
Defensores Públicos. A favor, portanto.

f) Qual sua posição frente ao planejamento estratégico 
hoje em desenvolvimento na ins�tuição?

 O planejamento estratégico – que não se finaliza em 
março próximo – é decorrência da liberação de recursos à 
Defensoria Pública. As metas previstas devem ser alcança-
das. Cons�tui algo contraproducente não seguir o plano 
estabelecido  em  suas  linhas  estruturais,  ainda que alguns 

Tópico 2: Carreira
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pontos possam ser (re)pensados.

g) Vinculação dos defensores públicos com a OAB: o que 
pretende o candidato?

O art. 4º, § 6º, da LC nº80, de 1994, define que “a 
capacidade postulatória do Defensor Público decorre 
exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público.” 
A redação é clara e torna inexigível – ou não obrigatória – a 
inscrição. Não ignoro a discussão judicial sobre a cons�tucio-
nalidade do disposi�vo, mas esta é minha firme convicção. 
Considero, porém, não haver problema na obten-
ção/manutenção  do vínculo com a en�dade dos advogados, 
se houver interesse do agente e aceitação pela OAB.

a) O ar�go 2º da referida emenda alterou o Ato das 
Disposições Cons�tucionais Transitórias, que passou a 
vigorar acrescido do seguinte art. 98: O número de 
defensores públicos na unidade jurisdicional será propor-
cional à efe�va demanda pelo serviço da Defensoria 
Pública e à respec�va população. § 1º No prazo de 8 (oito) 
anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão 
contar com defensores públicos em todas as unidades 
jurisdicionais, observado o disposto no caput deste ar�go. 
§ 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste 
ar�go, a lotação dos defensores públicos ocorrerá, 
prioritariamente, atendendo as regiões com maiores 
índices de exclusão social e adensamento populacional. 
Qual a proposta do candidato para efe�var, no plano 
prá�co, tais comandos? O candidato entende que os 
deslocamentos suprem tal obrigatoriedade? 

Sempre defendi que a emenda em quase nada inovou 
neste sen�do (em especial em nosso Estado). Ou alguém 
dirá que, ausente ela, desaparece a necessidade de que 
haja Defensores em todas as Comarcas, por força do que já 
estabelecia o art. 5º, LXXIV, da CF? Ou que os princípios 
cons�tucionais da Administração Pública, notadamente o 
da eficiência, não forçam, por si só, a conclusão de que as 
demais previsões da emenda já es�vessem con�das, ainda 
que implicitamente, no texto cons�tucional? Logicamente 
que não. Quanto às perguntas, lembramos que há denso 
estudo realizado pela Administração que permite aferir a 
dita proporcionalidade, lembrando-se que grande parte 
das Comarcas já são atendidas. Finalmente: a atuação por 
deslocamento não atende ao comando cons�tucional, 
porquanto não defere o atendimento integral, acessível 
sempre diante da necessidade eventual do assis�do.

b) Parágrafo 4º do ar�go 134 recebeu um novo texto: 

são princípios ins�tucionais da Defensoria Pública a 
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, 
aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 
93 e no inciso II do art. 96 desta Cons�tuição Federal. 
Quais garan�as / vantagens / obrigações decorrem dessa 
previsão cons�tucional para os defensores públicos e 
como o candidato pretende implementá-las?

A nova redação estende à Defensoria Pública uma série 
de garan�as, vantagens e atribuições próprias do Poder 
Judiciário, algumas já previstas especificamente em 
relação à nossa Ins�tuição, outras não. O debate e a 
periódica exposição de propostas permi�rá aprofundar a 
discussão, algo inviável neste espaço democrá�co. 
Adianta-se, desde já, o entendimento de que importantes 
conquistas restaram asseguradas – cursos, natureza 
ininterrupta da a�vidade, possível delegação da prá�ca de 
certos atos, a prerroga�va do art. 96, II, “b”, etc.

c) Existem temas que são correlatos, como, por 
exemplo, a realização de plantões cível e criminal e 
acompanhamento de audiências de custódia – Resolução 
CNJ nº 213/2015. A plataforma de gestão do candidato 
contempla o enfrentamento de tais temas?

Os plantões já existem em Porto Alegre. A extensão a 
outras comarcas é iminente e deve ser progressivamente 
implementada a par�r do fortalecimento do quadro de 
agentes ou do exercício da atribuição por regiões (ou 
ambos). Esta a proposta inicial a ser discu�da com todos. 
Quanto às audiências de custódia, nas quais obviamente se 
deverá atuar – são mais de vinte anos de espera pela 
implementação da medida prevista na CADH (itens 7.5, 7.6 
e 8.1) –, o raciocínio é similar.

d) Como o candidato pretende compa�bilizar o 
implemento das medidas preconizadas em seu plano de 
gestão diante das con�ngências apresentadas pela nova 
Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual? 

A primeira providência não é compa�bilizar, mas 
buscar a declaração da incons�tucionalidade do diploma. 
Tal entendimento decorre da indevida interferência, a 
par�r das restrições impostas, na independência dos 
Poderes e ins�tuições, e ainda nas funções próprias do 
Poder Legisla�vo, porquanto suprime deste a prerroga�-
va de apreciar as questões per�nentes ao orçamento. Já 
existe, salienta-se, representação ao Ministério Público 
no sen�do de ingresso da ação judicial per�nente.

Tópico 3: Emenda Constitucional nº 80/14
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Tópico 5: Quadro de servidores

a) O programa de gestão do candidato prevê algo sobre 
preparação para a aposentadoria (PPA), modelo já 
adotado em outros órgãos públicos? 

A passagem à ina�vidade produz uma severa ruptura 
rela�vamente a uma ro�na há muito vivenciada pelo 
agente. Necessário, assim, que sejam adotadas medidas 
que permitam uma transição de modo menos traumá�co. 
A legislação já confere um norte para a implementação de 
um programa neste sen�do. A solução, contudo, deve ser 
construída a par�r de um diálogo com o Departamento de 
Aposentados da Administração, e igualmente da en�dade 
associa�va, a fim de avaliar os eventuais contratempos 
experimentados e as formas de minimizá-los.

b) No entender do candidato, o defensor público 
aposentado pode par�cipar da vida polí�ca da 
ins�tuição, como, por exemplo, tendo direito ao voto para 
a formação da lista tríplice para DPGE e/ou assento, com 
voz e voto, no Conselho Superior da Defensoria Pública? 

O art. 3º da Resolução nº02/2009/CSDPE prevê que a 
formação da lista tríplice se faz por voto secreto e obriga-
tório, devendo os Defensores Públicos em efe�vo 
exercício votar em até três dos nomes habilitados. Assim, 
em princípio, somente aos Defensores Públicos em 
a�vidade incumbe o direito/dever do voto, havendo – e o 
fato é notório – decisão judicial afirmando a legalidade da 
norma. O direito a ser ouvido no CSDPE, por sua vez, existe 
e é feito por meio da associação classista.

c) A polí�ca de remuneração por auxílios a�nge 
diretamente a paridade remuneratória entre a�vos e 
ina�vos. O candidato pretende implementar alguma 
medida para solucionar tal iniquidade? Qual a visão do 
candidato sobre a viabilidade, ou não, de implemento do 
Adicional por Tempo de Serviço?

A questão é extremamente delicada. Os auxílios não se 
estendem aos ina�vos, não servindo de instrumento eficaz 
para garan�r a paridade remuneratória. A construção de 
meios aptos para tanto deve ser feita a par�r de estudos 
que conduzam à implementação de eventuais gra�fica-
ções a serem restabelecidas, como por exemplo o adicio-
nal por tempo de serviço (mencionado na pergunta). Já há 
PEC neste sen�do obje�vando restabelecer o adicional a 
membros do Poder Judiciário e do Ministério Público.

d) Recente alteração legisla�va estadual criou o 
sistema de previdência complementar para o servidor 
público. Quais as soluções previstas pelo candidato para 
situar a Defensoria Pública nesse novo contexto?

Os atuais Defensores Públicos e servidores não são 

a�ngidos pela referida legislação. Para os futuros, caso não 
reconhecida a incons�tucionalidade da lei que criou o 
aludido sistema, a proposta é ins�tuir um regime próprio de 
previdência, tal como ocorre com o Ministério Púbico e com 
o Poder Judiciário, a par�r de um estudo sério a respeito. A 
questão merece aprofundamento no decorrer do amplo 
debate eleitoral.

a) Existem vagas a serem providas no quadro de 
servidores de apoio, tanto de nível médio quanto nível 
superior. O candidato pretende provê-las em sua gestão? 
Em caso posi�vo, qual a forma de provimento que 
pretende implantar?

Evidentemente que se pretende preencher as vagas 
existentes, seja de nível médio, seja de nível superior – os 
servidores vêm demonstrando sua extrema importância 
para o desempenho das a�vidades ins�tucionais. Para 
tanto, adianto que a ideia é o concurso público. Agora, 
uma proposta que temos vai no sen�do de criação de 
cargos de livre nomeação e exoneração conforme a 
necessidade e conveniência do serviço público, para 
assessoramento dos Defensores Públicos. É um projeto a 
ser construído.

b) No projeto de gestão do candidato, há previsão de pro-
grama de recomposição dos vencimentos dos servidores?

Já existe, sabemos, um programa de recomposição dos 
vencimentos dos servidores. Há o Projeto de Lei 
nº369/2015, que trata sobre a recomposição salarial no 
percentual de 8,13% a contar de 1º de Julho de 2015, e o 
Projeto de Lei nº358/2015, que versa sobre o auxílio-
refeição. O momento polí�co-econômico é delicado. 
Porém, com a intensificação do diálogo e com a eficiente 
ar�culação polí�ca, pretendemos ver aprovados ambos os 
projetos para que se defira aos servidores o tratamento 
adequado.

c) Seu projeto de gestão contempla alguma polí�ca de 
es�mulo e valorização permanente dos servidores? 

No plano remuneratório, tal como ocorre rela�vamente 
aos Defensores Públicos, há necessidade de buscar e manter 
a paridade de vencimentos rela�vamente aos servidores que 
integram as demais ins�tuições. Já há inicia�va neste sen�do, 
considerando-se a desigualdade existente. No aspecto 
técnico, é impera�va a realização, pelos núcleos, de encontros 
periódicos no sen�do de permi�r aos servidores o 
aprimoramento profissional, tanto para crescimento pessoal, 
quanto para a melhoria da a�vidade-fim da ins�tuição.
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Ele foi presidente da ADPERGS, teve uma brilhante 
carreira e aposentou-se como defensor público, foi 
advogado, professor de Direito e até presidente do 
diretório do Par�do Progressista (PP) em Pelotas, mas era 
pelos carinhosos apelidos de Senador e Desembargador 
que, ul�mamente, vinha sendo tratado, devido a sua 
al�vez e nobreza, educação e cordialidade. 

Affonso Dên�ce da Silva faleceu no dia 7 de dezembro de 
2015, aos 77 anos, consternando muitos colegas, mas 
deixando uma enorme marca de companheirismo e 
par�cipação. Destacada figura do meio polí�co pelotense e 
gaúcho, Dên�ce recebeu homenagens póstumas no 
Legisla�vo e Execu�vo municipais. Durante 35 anos esteve 
presente no mais importante programa de rádio de Pelotas, 
o 13 Horas, par�cipando e engrandecendo os debates 
polí�cos que movimentam a cidade e o estado. Por isso, 
também na imprensa local, o defensor foi homenageado.

Entre os defensores, ficou a lembrança de um gran-          
de colega, sempre presente, ao lado de sua esposa e 
companheira, Consuelo Dên�ce da Silva. “Lembro da úl�ma 
reunião em que contamos com a presença dele, logo depois 
de ter recebido o diagnós�co da doença contra a qual vinha 
lutando. Mesmo abalado, ele estava lá, não deixou de 
comparecer”, lembra a vice-presidente Genice Selaimen da 
Silva, que, à época, dirigia o Departamento de Aposentados 
da Associação. “A imagem que fica é desta figura sempre 
presente, par�cipa�vo, acompanhado da esposa em todos 
os eventos associa�vos”, completou Genice. 

Com a no�cia de seu falecimento, muitos defensores 
públicos usaram as redes sociais para manifestar seu pesar, 
ou deixar registrada sua admiração pelo colega. A posta-
gem feita pela ADPERGS, no�ciando sua morte, a�ngiu 
mais de 1.200 pessoas, movimentando compar�lhamen-
tos e comentários como os que destacamos a seguir:

Foto: Arquivo/ADPERGS

Affonso Dêntice: 
defensores despedem-se 
de seu “Senador”
ADPERGS presta uma homenagem ao associado 
e ex-presidente da en�dade, falecido no dia 7 de 
dezembro do ano passado. 

Patrícia Alcantara Muito triste com 
a perda desse amigo e colega 
sempre presente nas nossas vidas. 
Um es�mado companheiro de todos 
os eventos da Defensoria. Um 
entusiasta, um lutador, um grande 
amigo! Que Deus o abençoe!

Joao Nonohay Grande e querida 
figura, uma lás�ma.

Eduardo Ramos Godinho Grande 
"Desembargador", querida figura! 
Descanse em paz, que Deus o 
abençoe!

Ceres Fischer Muito es�mado 
colega!. Cumpriu com amor a sua 
missão...que sua Alma siga a 
trajetória na Luz em Paz!. Bênçãos e 
força à família nessa hora de pesar!

Marcelo Turela Nosso Senador!!!

Marilia Michaelsen Binz Com 
imensa tristeza recebo esta no�cia, 
grande colega.

Carmen Lúcia Dias Adeus 
Affonso!!!!! Descansa em PAZ!!!!!!!

Barbara Lenzi Nosso Dr. Cheiroso! 
Descanse em paz! Sen�remos 
saudades!

Jussara Leonardo Moura O maior 
respeito pelo valoroso colega 
Affonso! Chamado de 
"Desembargador" ; de "Senador", 
por sua imponente e carismá�ca 
figura. Possa agora seguir sua 
trajetória espiritual com muita 
proteção e amor.

Nilda Maria Fernandes Maurmann 
Grande perda, um colega raro, 
caráter reto aliado a uma 

personalidade sensível e 
extremamente nobre, fica bem meu 
amigo onde es�veres.

Alice Costa Minhas condolências.

Sheila Engel Lamentável perda do 
querido colega e amigo. Inesquecível 
sua alegria e entusiasmo pela vida! 
Minhas condolências aos familiares.

Eleonora Mascarenhas Mendonça 
Caldeira Caríssimo Dr. Affonso! Vá em 
paz! Vai fazer muita falta.

Jimenes Chimeli Meus sen�mentos 
aos familiares.

Jorge Pedro Galli Enorme falta fará. 
Pessoa carismá�ca, nobre e gen�l, 
grande colega e Defensor ímpar. 
Perdemos nosso Senador, fique em 
paz amigo.
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Atuou de 1999 a 2002 
como defensor 

público-geral

atural de Porto Alegre, formado pela UFRGS em 
1976, Guazzelli prestou concurso para o cargo 
de assistente judiciário em 1977, e tomou posse 
em 1980. Começou na 5ª Vara Criminal, 

atuando também em São Leopoldo, por meio de um 
convênio com a Unisinos, onde era professor, e depois na 7ª 
Vara Criminal. Coordenou a equipe penal da Assistência 
Judiciária no governo Pedro Simon, e após foi para o 
Tribunal de Jus�ça, onde permanece até hoje.

Na terceira gestão da Defensoria já criada, de 99 a 2002, 
exerceu o mandato de defensor-geral, período do qual 
muito se orgulha. “Um trabalho realizado em equipe, 
porque sozinho não se faz nada, com ar�culação polí�ca, 
que não é uma coisa feia, ao contrário, é a a�vidade mais 
interessante para a administração, um trabalho de sentar, 
conversar, discu�r. Aprendi com a vida, que a criação e a 
construção das ins�tuições, toda a obra humana, aliás, é 
sempre cole�va. Então a nossa história, da criação e 
consolidação da Defensoria Pública, é uma história de 
construção ins�tucional. O que significa que é um processo, 
que não é linear, que tem avanços e recuos, não está escrito 
nas estrelas que chegará sempre a bom termo, nem em que 
termos será isso. Nunca está pronto e é sempre necessaria-
mente cole�vo”, enfa�za.

Avanços e sensibilidade política

Há, segundo ele, um aspecto importante, e que mesmo 

agora, com a autonomia administra�va e orçamentária, não 
pode ser esquecido: nenhuma outra ins�tuição ligada ao 
sistema judiciário tem essa caracterís�ca tão acentuada 
como a Defensoria Pública, que é de que o seu avanço 
depende da sensibilidade polí�ca dos governantes. Assim, 
na sua visão, governos, administrações, parlamentos, que 
têm compromisso com a diminuição das desigualdades, 
com o fim da segmentação social, que surgem dos movi-
mentos populares, têm, também, maior sensibilidade para 
as defensorias, e com eles a ins�tuição cresce. “Governos 
conservadores, que querem manter o status quo, sempre 
vão entravar o desenvolvimento da Defensoria. Com ou 
sem autonomia administra�va. Porque embora seja 
autônoma perante outras ins�tuições, inclusive aquelas 
com as quais cumpre a função essencial da administração 
da jus�ça, ela não é autônoma em relação ao Estado. 
Sempre dependerá da maior ou menor sensibilidade dos 
órgãos centrais do poder para seu orçamento”, avalia. 

Um exemplo prá�co de sua tese é a resposta à seguinte 
questão: por que a Defensoria foi criada no Rio Grande do 
Sul, em 1994? Independente de toda a liderança que havia 
entre os defensores, Guazzelli acredita que se o governa-
dor Alceu Collares e seu par�do, o PDT, não fossem de 
centro-esquerda, a Defensoria não teria sido ins�tuída. 
“Isso é ilustrado no sen�do nega�vo do governo seguinte, 
e por isso a Maria da Glória é uma pessoa tão admirável. O 
projeto do governo Antônio Bri�o era neoliberal, advogava 
a  transferência  dos  serviços  de  assistência  judiciária  do 

EN
TR

EV
IS

TA

Carlos Frederico 
Barcellos Guazzelli 

Articulação política 
para uma obra 

coletiva
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Estado para os municípios, para inicia�va privada, para 
outros. Fui sondado duas vezes para ser defensor público-
geral naquela administração, e duas vezes recusei, porque 
sabia que não teria espaço. A Maria da Glória aceitou, teve 
coragem, e lutou pela providência essencial à Defensoria 
Pública depois de sua criação, sem a qual estaríamos muito 
atrasados”, recorda.

 Realizações coletivas 

Quando o governador Olívio Dutra se elegeu, Guazzelli foi 
escolhido defensor público-geral, resgatando três compro-
missos de campanha. Ações que, garante, não teriam sido 
possíveis se não houvesse compromisso do Execu�vo. Uma 
delas foi a realização do primeiro concurso público para 
defensor. “Tínhamos 95 vagas que foram sendo preenchi-
das, e outras abertas pelas aposentadorias dos colegas 
foram surgindo. Nomeamos mais de 150 defensores. Muita 
gente foi convencida a não se aposentar. E mesmo assim não 
conseguimos chegar a todas as comarcas do Estado, 
chegamos a atender 80%, muitas por deslocamento. Sem 
esses defensores novos – entre eles o atual defensor-geral – 
a Defensoria teria morrido pela aposentadoria, como 
ins�tuição estaria na precariedade”, afirma.

Outro compromisso cumprido foi a criação do estatuto. 
“Logo que a Defensoria foi criada �nhamos equiparação, e 
depois perdemos no governo Bri�o. O estatuto ins�tuiu 
duas gra�ficações: de acumulação e subs�tuição, que 
permitem justamente que o colega que atende no seu órgão 
e, além disso, tenha deslocamento, ganhe por isso. Antes 
trabalhava-se de graça. O projeto do estatuto estava 
dormitando na Casa Civil desde o governo anterior. 
Cons�tuímos uma comissão com representação da 
Associação, e trabalhamos um ano em cima do texto que era 
da Maria da Glória. Construímos um projeto, o governo 
aprovou e passou por 43 a zero na Assembleia em maio de 
2002”, conta. O terceiro item prome�do era a agilização das 
promoções.“Tinhamos quatro classes: inicial, intermediária, 
especial e final. Havia gente na classe especial, que eram os 
an�gos, e na inicial e intermediária, mas ninguém na final. 
Demos promoção para esse pessoal, para a classe final, e 
isso destravou a movimentação da carreira, que é con�nua. 
Deixamos uma Defensoria com gente, uma carreira renova-
da, e com uma estruturação jurídica”, completa.

Valorização da memória

Apesar dos avanços, recuos e dificuldades, para Guazzelli 
há uma con�nuidade no crescimento da Defensoria, e o que 
estabelece essa linha é a aspiração comum desses mais 

an�gos, concursados ou provenientes dos seus órgãos, que 
aderiram ao projeto. “Todos nós, independente das disputas 
internas, temos ainda esse desejo da construção da 
Defensoria, e é essa a con�nuidade. Nossos avanços 
dependem do trabalho ar�culado, cole�vo e de sensibiliza-
ção con�nua do centro de poder a par�r da legi�mação 
social que nós como defensores públicos ganhamos por 
nosso trabalho. A DPE não é o único mais é o mais eficiente, 
eficaz e efe�vo instrumento de acesso à jus�ça, de acesso do 
cidadão à solução dos seus conflitos e interesses”, considera.

Para ele, se não houver um trabalho de valorização da 
memória ins�tucional, não se saberá para onde ir. “Acho 
importante que não se naturalize muito as coisas, não são 
coisas da ordem natural, não caiu laptop, pendrive, subsídio, 
condições de trabalho, isso veio. Temos sim precariedades, 
nossa grande demanda é defensores, agora também cargos 
técnicos, mas nós que temos essa perspec�va histórica, do 
ponto de par�da de onde a Defensoria está hoje só se pode 
olhar com o�mismo”, conclui.

*Entrevista realizada em junho de 2012
Fotos: Arquivo ADPERGS 
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Desa�o de ampliar 
o foco sem autonomia 

orçamentária

Atuou como 
defensor público-geral 

de 2003 a 2006

Luiz Alfredo Schütz

atural de Ijuí mas porto-alegrense de criação, já 
que veio aos três anos para a Capital, Luiz 
Alfredo Schütz demorou para se convencer de 
que seu caminho era o Direito. Desejava, de 

início, seguir a carreira militar. Considerando seu talento 
para a área humana, acabou fazendo ves�bular para as 
Ciências Jurídicas, formando-se em 1975. Prestou concurso 
para assistente judiciário e, sem grandes expecta�vas, 
passou e não acompanhou o desenrolar das nomeações. 
Trabalhou no Tribunal de Jus�ça, como secretário, foi 
secretário da presidência do Tribunal de Alçada, depois de 
desembargador. Saiu do Tribunal e começou a advogar, até 
que um dia ficou sabendo por acaso da própria nomeação 
para a Assistência Judiciária. “Encontrei um colega que disse 
que havia saído no Diário Oficial do dia. Se ele não �vesse 
me falado, nunca saberia, não recebi nenhum comunicado, 
nada. Lembro que eu era advogado do Conselho Regional 
de Contabilidade, e era permi�do advogar também. Pensei 
que conciliaria as duas coisas, e assumi”, recorda.

Foi chamado a atuar na área criminal, embora com 
formação cível. Morava no Jardim Lindóia, onde até hoje 
vive, e �nha que atravessar a cidade para trabalhar no Fórum 
da Tristeza. “Lembro que pedi ao procurador que quando se 
instalasse o Fórum do Sarandi, que ficaria próximo, me 
colocasse lá. Mas por problemas burocrá�cos ele demorou 
muito para ser instalado. Então fui para Alvorada, que era 
uma comarca que precisava muito, e embora �vesse feito o 
concurso para Porto Alegre, ficava mais perto de casa. Nesse 

período, 1982, Alvorada já era uma comarca muito pesada, 
com muitas quadrilhas”, descreve. Lá ficou por dois anos, até 
finalmente se instalar no Sarandi.

O início das discussões institucionais 

Em Porto Alegre, mais próximo dos colegas, começou a 
perceber a pressão diante da crescente demanda de 
trabalho. Já não se conseguia mais atender escritórios 
par�culares, e era preciso dedicação exclusiva. “Lembro 
perfeitamente da Cleomir, que sempre foi uma figura 
comba�va e atuante. Nos conhecemos e começamos, 
primeiro dentro da Associação, onde fiquei como tesourei-
ro, as discussões ins�tucionais e do movimento. E assim, 
quando ela ficou coordenadora da Unidade de Assistência 
Judiciária, me convidou para ser seu sub. Era uma função 
gra�ficada, e depois dentro da própria unidade já havia 
trata�vas da implantação da Defensoria Pública”, conta.

Através da indicação da colega, Schütz recebeu a função 
de acompanhar os Processos Administra�vos Disciplinares 
(PADs), quando se tratasse de matéria relacionada aos 
defensores. Instalada a Defensoria, em 94, acabou sendo 
corregedor, por força da atribuição que já desempenhava. 
“Interessante que o cargo de defensor corregedor-geral 
�nha maior estabilidade que o próprio defensor público-
geral, que poderia ser demi�do pelo governador. O 
corregedor não. Para ser demi�do, precisava de aprova-
ções, votos do conselho. E como corregedor-geral, exerci o 
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primeiro mandato, e depois com a Maria da Glória como 
defensora-geral fui reconduzido”, lembra.

Foi na eleição do governador Rigo�o, em 2003, quando o 
cargo de defensor-geral ainda era priva�vo da classe 
especial, que Schütz foi procurado para receber a indicação. 
“Fiquei surpreso, não �nha pensado nisso, não �nha 
aspirações. Mas pensando bem, se me era oferecida a 
oportunidade, �nha até algumas ideias que poderia 
implementar”, relata.

Di�culdades e conquistas

Ao assumir o posto, o período era de dificuldades 
materiais, de orçamento. Uma diferença substancial que 
aponta na comparação com os dias de hoje é rela�va à 
autonomia, à inicia�va orçamentária. “Emagreci mais de 
cinco quilos só de preocupação. Na primeira semana houve 
uma convulsão no presídio de Charqueadas. Os presos 
estavam rebelados porque não havia ido o pessoal da 
Defensoria. Fui perguntar o mo�vo e soube que a equipe só 
�nha uma Kombi e que �nha fundido o motor. Não 
�nhamos carro, �nhamos um Opala com 400 mil km 
rodados, 20 anos de uso, queimava óleo. Tínhamos um ou 
dois outros carros velhos que o Tribunal �nha nos cedido, o 
único que prestava era um Tempra que era o de representa-
ção do defensor-geral. Precisávamos comprar um veículo, 
ao menos, urgente”, descreve. E aí se observa a importância 
da autonomia que a Defensoria hoje tem, porque para 
adquirir um carro, na época, o caminho era longo. “O 
expediente passava pela Casa Civil, que mandava para 
Secretaria da Fazenda, depois para a Secretaria do 
Planejamento, que encaminhava ao departamento de 
licitações... quase 20 idas e vindas e assinatura do governa-
dor para se comprar um único carro”, exclama.

Mesmo com entraves burocrá�cos e limitações 
financeiras, Schütz conseguiu implementar algumas ações 
que, considera, marcaram seu período à frente da DPE. 
Montou uma equipe para difundir a regularização fundiária, 
dando à inicia�va o nome de Projeto Usucapião. “Isso 
realmente encontrou uma repercussão na imprensa, 
importante para a DPE, que estava muito focada no direito 
de família e crime, quando exis�a essa grande gama que 
ficava de fora. Procurei aumentar o foco mostrando que 
fazemos mais do que defender bandido”, explica. Na sede 
da Defensoria organizou uma unidade de atendimento, no 
térreo e primeiro andar, com uma sala para crianças. Criou a 
divisão de Recursos Humanos para atuar especialmente nos 
flagrantes, com plantões de 24h abertos a todos os casos de 
urgência. Foi no final de sua gestão que se abriu a oportuni-
dade para eleição direta do próximo defensor-geral.

Igualdade com independência

A DPE derivou da assistência judiciária gratuita para uma 
ins�tuição que, através dos disposi�vos cons�tucionais, 
adquiriu um status e chegou a uma condição de excelência. 
“E avançou tanto que começa a encontrar barreiras, ou 
seja, começa a haver uma percepção de que a DPE tem uma 
importância que causa ciúmes em outras ins�tuições. Na 
verdade isso se conquistou, esse avanço ins�tucional, 
como algo natural, a Defensoria tem que ser mesmo um 
órgão independente. As prerroga�vas cons�tucionais dos 
defensores e a independência funcional são fundamentais 
para garan�r o interesse do assis�do”, avalia. Para Schütz, é 
delicado mas muito importante esse relacionamento de 
igualdade com os demais poderes e ins�tuições.

*Entrevista realizada em junho de 2012
Fotos: Arquivo ADPERGS 
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Preparação para a Aposentadoria 
ainda é uma lacuna na Defensoria Pública

Solidão, sensação de abandono ins�tucional, 
arrependimento e até depressão: palavras que, à 
primeira vista, não parecem combinar em nada com 
toda a aquela expecta�va de diversão e descanso, 
presente em quem está prestes a se aposentar, 
podem definir um processo di�cil pelo qual quem 
deixa de trabalhar sem preparo pode ter que 

enfrentar. Pensando nesta realidade, um grande número 
de organizações vem aderindo à prá�ca de implementação 
de Programas de Preparação para Aposentadoria (PPA), 
baseados em um modelo norte-americano iniciado em 
1950. No Brasil, a inicia�va pioneira par�u do SESC/SP, que 
desde 1970 vem desenvolvendo o PPA. No Rio Grande do 
Sul, uma das primeiras ações par�u da Corsan, que iniciou 
este trabalho em 1984 e vem servindo de modelo para 
outras ins�tuições. 

Embora prevista pela legislação em vigor - Leis 8.842/94 
(Cap. IV, art. 10, IV letra C) e 10.741/2004, o Estatuto do 
Idoso (Cap. VI, art 28, II) – a preparação para a 
aposentadoria ainda não é uma realidade tão presente 
quanto necessária no serviço público. Aqui no estado o 
programa já é realidade no Tribunal de Jus�ça (TJRS), 
Detran, Correios,  INSS, e Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre. Muitos outros órgãos vêm buscando consultoria 
junto à Corsan para implementação do programa. Na 
Defensoria Pública a aposentadoria ainda acontece sem 
nenhum preparo, embora, de acordo com a lista de 
an�guidade da ins�tuição, haja um bom número de 
profissionais já com tempo de serviço suficiente para o 
desligamento.

De acordo com a assistente social e especialista em 
saúde do trabalhador que orienta o PPA da Corsan há mais 
de 30 anos, Rosana Pozzobon, especialmente para quem   
já acumula muito tempo na mesma ins�tuição, é 
fundamental começar o quanto antes o debate em torno 
do afastamento do trabalho. “Esta atenção é o mínimo que 
se pode oferecer a este funcionário que se dedicou tanto e 
merece esse carinho. Inclusive implica em uma melhora da 
imagem ins�tucional”, pondera, destacando que não é 
necessário um grande número de par�cipantes para 
jus�ficar a criação do programa. “O ideal em casos de 
pequena quan�dade de pessoas é realizar o PPA em 
módulos. Não é preciso fazer um grande evento, mas iniciar 
trazendo palestras mensais, por exemplo, que abordem 
qualidade de vida, alimentação, a�vidade �sica, educação 
financeira. Até porque são temas de interesse de todos, 
portanto não importa se o indivíduo vai se aposentar 
apenas dali a um ou dois anos”, sugeriu. Entre os principais 

ganhos com a aplicação do programa, Rosana destaca a 
inserção e a iden�ficação com outros na mesma situação . 
“Vale a pena inves�r nesse preparo que diminui a sensação 
de abandono, de solidão e o temor do desligamento. As 
pessoas conseguem vislumbrar e solidificar um cenário de 
outras a�vidades após a aposentadoria”, completou.C
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Solidão, sensação de abandono ins�tucional, 
arrependimento e até depressão: palavras que, à 
primeira vista, não parecem combinar em nada com 
toda a aquela expecta�va de diversão e descanso, 
presente em quem está prestes a se aposentar, 
podem definir um processo di�cil pelo qual quem 
deixa de trabalhar sem preparo pode ter que 

enfrentar. Pensando nesta realidade, um grande número 
de organizações vem aderindo à prá�ca de implementação 
de Programas de Preparação para Aposentadoria (PPA), 
baseados em um modelo norte-americano iniciado em 
1950. No Brasil, a inicia�va pioneira par�u do SESC/SP, que 
desde 1970 vem desenvolvendo o PPA. No Rio Grande do 
Sul, uma das primeiras ações par�u da Corsan, que iniciou 
este trabalho em 1984 e vem servindo de modelo para 
outras ins�tuições. 

Embora prevista pela legislação em vigor - Leis 8.842/94 
(Cap. IV, art. 10, IV letra C) e 10.741/2004, o Estatuto do 
Idoso (Cap. VI, art 28, II) – a preparação para a 
aposentadoria ainda não é uma realidade tão presente 
quanto necessária no serviço público. Aqui no estado o 
programa já é realidade no Tribunal de Jus�ça (TJRS), 
Detran, Correios,  INSS, e Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre. Muitos outros órgãos vêm buscando consultoria 
junto à Corsan para implementação do programa. Na 
Defensoria Pública a aposentadoria ainda acontece sem 
nenhum preparo, embora, de acordo com a lista de 
an�guidade da ins�tuição, haja um bom número de 
profissionais já com tempo de serviço suficiente para o 
desligamento.

De acordo com a assistente social e especialista em 
saúde do trabalhador que orienta o PPA da Corsan há mais 
de 30 anos, Rosana Pozzobon, especialmente para quem   
já acumula muito tempo na mesma ins�tuição, é 
fundamental começar o quanto antes o debate em torno 
do afastamento do trabalho. “Esta atenção é o mínimo que 
se pode oferecer a este funcionário que se dedicou tanto e 
merece esse carinho. Inclusive implica em uma melhora da 
imagem ins�tucional”, pondera, destacando que não é 
necessário um grande número de par�cipantes para 
jus�ficar a criação do programa. “O ideal em casos de 
pequena quan�dade de pessoas é realizar o PPA em 
módulos. Não é preciso fazer um grande evento, mas iniciar 
trazendo palestras mensais, por exemplo, que abordem 
qualidade de vida, alimentação, a�vidade �sica, educação 
financeira. Até porque são temas de interesse de todos, 
portanto não importa se o indivíduo vai se aposentar 
apenas dali a um ou dois anos”, sugeriu. Entre os principais 

ganhos com a aplicação do programa, Rosana destaca a 
inserção e a iden�ficação com outros na mesma situação . 
“Vale a pena inves�r nesse preparo que diminui a sensação 
de abandono, de solidão e o temor do desligamento. As 
pessoas conseguem vislumbrar e solidificar um cenário de 
outras a�vidades após a aposentadoria”, completou.

Solidão, sensação de abandono ins�tucional, 
arrependimento e até depressão: palavras que, à 
primeira vista, não parecem combinar em nada com 
toda a aquela expecta�va de diversão e descanso, 
presente em quem está prestes a se aposentar, 
podem definir um processo di�cil pelo qual quem 
deixa de trabalhar sem preparo pode ter que 

enfrentar. Pensando nesta realidade, um grande número 
de organizações vem aderindo à prá�ca de implementação 
de Programas de Preparação para Aposentadoria (PPA), 
baseados em um modelo norte-americano iniciado em 
1950. No Brasil, a inicia�va pioneira par�u do SESC/SP, que 
desde 1970 vem desenvolvendo o PPA. No Rio Grande do 
Sul, uma das primeiras ações par�u da Corsan, que iniciou 
este trabalho em 1984 e vem servindo de modelo para 
outras ins�tuições. 

Embora prevista pela legislação em vigor - Leis 8.842/94 
(Cap. IV, art. 10, IV letra C) e 10.741/2004, o Estatuto do 
Idoso (Cap. VI, art 28, II) – a preparação para a 
aposentadoria ainda não é uma realidade tão presente 
quanto necessária no serviço público. Aqui no estado o 
programa já é realidade no Tribunal de Jus�ça (TJRS), 
Detran, Correios,  INSS, e Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre. Muitos outros órgãos vêm buscando consultoria 
junto à Corsan para implementação do programa. Na 
Defensoria Pública a aposentadoria ainda acontece sem 
nenhum preparo, embora, de acordo com a lista de 
an�guidade da ins�tuição, haja um bom número de 
profissionais já com tempo de serviço suficiente para o 
desligamento.

De acordo com a assistente social e especialista em 
saúde do trabalhador que orienta o PPA da Corsan há mais 
de 30 anos, Rosana Pozzobon, especialmente para quem   
já acumula muito tempo na mesma ins�tuição, é 
fundamental começar o quanto antes o debate em torno 
do afastamento do trabalho. “Esta atenção é o mínimo que 
se pode oferecer a este funcionário que se dedicou tanto e 
merece esse carinho. Inclusive implica em uma melhora da 
imagem ins�tucional”, pondera, destacando que não é 
necessário um grande número de par�cipantes para 
jus�ficar a criação do programa. “O ideal em casos de 
pequena quan�dade de pessoas é realizar o PPA em 
módulos. Não é preciso fazer um grande evento, mas iniciar 
trazendo palestras mensais, por exemplo, que abordem 
qualidade de vida, alimentação, a�vidade �sica, educação 
financeira. Até porque são temas de interesse de todos, 
portanto não importa se o indivíduo vai se aposentar 
apenas dali a um ou dois anos”, sugeriu. Entre os principais 

ganhos com a aplicação do programa, Rosana destaca a 
inserção e a iden�ficação com outros na mesma situação . 
“Vale a pena inves�r nesse preparo que diminui a sensação 
de abandono, de solidão e o temor do desligamento. As 
pessoas conseguem vislumbrar e solidificar um cenário de 
outras a�vidades após a aposentadoria”, completou.

A�vidades do PPA promovido pela Corsan em parceria com a 
Fundação Corsan, de previdência complementar, incluem até
passeio de barco pelas ilhas da Capital. 

Junto à equipe do Departamento de Saúde do Trabalhador da 
Corsan (DEAST), a assistente social Rosana Pozzobon já organizou
30 edições do PPA.

Trabalhadores par�cipam de a�-
vidades mul�disciplinares
que incluem a produção 
de cartazes com suas
principais expecta-
�vas para a apo-
sentadoria. 
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*Procurada diversas vezes pela comunicação da ADPERGS, a 
administração superior da Defensoria Pública não retornou, até o 
fechamento desta edição, nenhuma das respostas aos ques�ona-
mentos  encaminhados.



O presidente da ADPERGS, Felipe Lavarda, 
recebeu, no dia 15 de fevereiro, a visita da 
desembargadora Osnilda Pisa, para tratar de um 
tema muito próximo ao trabalho dos defensores 

públicos: as prá�cas colabora�vas interdisciplinares. 
Aposentada desde agosto do ano passado, Osnilda 
aproximou-se dos estudos envolvendo o tema por 
iden�ficação direta com seus resultados. “O que eu 
sempre gostei mesmo, no meu trabalho, não era simples-
mente de elaborar sentenças e decisões, mas sim daquilo 
que fazíamos nas salas de audiências: resolver a situa-
ção”, afirma. Assim, não foi di�cil para a magistrada a 
pronta iden�ficação com o conceito da advocacia 
colabora�va, que propõe justamente um novo paradig-
ma: a atuação do advogado como “resolvedor de confli-
tos” e cada vez menos como ajuizador de processos.

Para divulgar este novo cenário de possibilidades de 
atuação, diretamente relacionado à mediação, a Escola 
Superior da Magistratura da AJURIS está promovendo, no 
próximo dia 4 de março, uma palestra gratuita com a 
advogada colabora�va e mediadora de conflitos, autora 
da prá�ca vencedora do Prêmio Innovare 2013 na 
categoria Advocacia com o texto "Prá�cas Colabora�vas 
no Direito de Família" e diretora execu�va do Ins�tuto 
Brasileiro de Prá�cas Colabora�vas, Olivia Fürst. O painel é 
aberto a todos os atores do sistema de jus�ça, profissiona-
is da saúde e da área financeira (partes da equipe 
mul�disciplinar prevista para atuar neste formato de 
atendimento) e inicia às 19h no auditório da Escola 
Superior da Magistratura – Rua Celeste Gobbato, 229. No 
evento, será implantado o Núcleo de Estudos em Prá�cas 
Colabora�vas da Escola Superior da Magistratura do RS. As 
inscrições, gratuitas, podem ser feitas diretamente no site 
da Escola (www.escoladaajuris.org.br). 

Histórico

A advocacia colabora�va foi idealizada nos Estados 
Unidos pelo advogado Stuart Webb, ao constatar que, 
mesmo nos casos em que ob�nha êxito nas causas de seus 
clientes, percebia os efeitos desastrosos dos processos 
judiciais para o sistema familiar, em especial quando havia 
filhos envolvidos. Webb reformulou sua prá�ca de 

maneira simples e revolucionária: con�nuava a atuar 
como advogado, empenhando-se na defesa dos interesses 
de seus clientes, passando, porém, a focar exclusivamente 
na construção de acordos, renunciando assim à opção pelo 
li�gio. Outros advogados de família logo aderiram à ideia, 
ficando logo evidenciado que esse compromisso de não 
li�gância era a chave mestra para que se ob�vesse um 
ambiente efe�vamente colabora�vo. Mais tarde, a 
psicóloga Peggy Thompson agregou a atuação de profissio-
nais de outras áreas, possibilitando assim um trabalho em 
equipe com um enfoque mul�disciplinar. Assim, advoga-
dos, profissionais de saúde e consultores financeiros 
passaram a trabalhar em parceria e complementaridade 
na gestão dos conflitos familiares, dando início, ainda na 
década de 1990, às chamadas Collabora�ve Prac�ces 
(Prá�cas Colabora�vas).

Foto: Arquivo/ADPERGS
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Práticas colaborativas 
serão tema de encontro 
promovido pela 
Escola da AJURIS
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Foi tudo muito inovador: 
desde o traje esporte até a 
ideia de acolher as crianças, 
com direito a chegada de Papai 
Noel, presentes e cabine de 
fotos. Assim a ADPERGS ide-
alizou a confraternização de 

associados para o final de 2015, mas 
o resultado superou todas as expec-
ta�vas. A presença maciça e a 
felicidade das pessoas que desfruta-
ram deste evento foram os ingredien-
tes mágicos que trouxeram toda a 
diferença. Um total de 246 adultos e 
37 crianças fizeram transbordar 
energia do salão Rio Grande da 
Sociedade Libanesa, na noite de 21 
de novembro. Uma festa de sucesso 
que, sem dúvida, vai ficar na história. 

Desde as 19h, quando ainda era 
dia e começaram a chegar os primei-
ros convidados, até as 3h foram 
muitas surpresas. Teve Papai Noel, 
homenagem aos defensores que 
completaram 15 anos de posse em 
novembro e até valsa de debutantes. 
Na cabine de fotos, todos �veram a 

chance de registrar uma ou várias 
lembranças da noite. Quem levou os 
filhos pode ficar descansado, já que 
um grande espaço kids recebeu a 
garotada com a�vidades ininterrup-
tas de recreação, recolhendo ainda 
brinquedos para serem doados às 
crianças das ilhas, a�ngidas pelas 
fortes chuvas e inundações recentes. 
Tudo detalhadamente pensado e 
com o rigor na execução que é marca 
registrada da Roberta Pasquali, 
assessora em eventos que acompa-
nha a ADPERGS há cerca de cinco 
anos. “A festa de final de ano da 
ADPERGS foi uma oportunidade de 
inovar e dar um toque de descontra-
ção total! Consegui captar exatamen-
te o que a nova diretoria estava 
pretendendo e desenvolvi diversos 
detalhes para personalizar o evento. 
Sempre é muito gra�ficante estar em 
sintonia com o cliente. Certamente a 
festa de final de ano/2015 foi um 
marco e conseguiu reunir diversos 
públicos dentro de um mesmo 
evento com sucesso”, avaliou. 

Graduada em Relações Públicas pela PUCRS, Roberta 
soma cerca de 30 anos de experiência pessoal na realização 
de eventos. Seus primeiros trabalhos foram desenvolvidos 
no início da década de 80, junto a empresas de grande 
porte. Há 10 anos se fixou no mercado prestando especifi-
camente assessoria em eventos através de sua empresa, a  
Roberta Pasquali Eventos. “Organizo eventos sociais e 
corpora�vos e procuro estar muito próxima do meu 
cliente, tentando entender o perfil de cada realização, 
tratando-as como se fossem únicas, apesar de atender 

muitos clientes. Na verdade sou uma pessoa apaixonada 
pelo meu trabalho e procuro dar sempre um toque especi-
al,  valorizando os detalhes”, afirmou.

O primeiro trabalho para ADPERGS, realizado por 
Roberta, foi em 2011, quando ficou responsável pela 
organização da Festa dos 30 anos da en�dade. “Logo após 
fui contratada para prestar uma assessoria a todos os 
eventos da Associação, e foi com muita disposição que 
aceitei o desafio. Hoje me sinto muito gra�ficada com o 
convite do presidente Felipe Lavarda para con�nuar na 
sua gestão. Já são cinco anos de trabalhos diversos, 
maravilhosos e  alguns muito marcantes como o desfile e 
coffe break no Presídio Madre Pelle�er”, exemplificou. 
Para ela, todos os eventos são muito especiais. Por isso as 
festas, reuniões e confraternizações da ADPERGS vêm, a 
cada dia, recebendo mais comentários posi�vos dos 
associados. “Debates, posses, homenagens, coffee-
breaks, coquetéis, jantares, são sempre pensados e 
executados com profissionalismo e dedicação. Par�cipo 
pessoalmente de todo o planejamento, organização e 
execução de todos os eventos. Certamente o comprome-
�mento é o grande segredo do sucesso deste trabalho”, 
completou.

O segredo do sucesso das festas

Uma história de 
comprometimento
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ADVOCACIA
João Nonohay Advocacia S/S
(51) 3092.0154 | 
advjoaononohay@uol.com.br

AUTOMÓVEIS
Sun Motors Comércio de Veículos LTDA
(51) 3382.1600 | (51) 3338.2258

CÂMBIO
Cotação S/A
4002-1010, opção 4

CASA E DECORAÇÃO
Cia do Sono
(51) 3333.0723

CLUBES
AABB Porto Alegre
(51) 3243.1001

COACHING
RG Soluções Administra�vas
(51) 9664.9928 | (51) 9935.1610 | 
rosiane@rg.adm.br

CRÉDITO PESSOAL
SERVICOOP
(51) 3221.0044

CURSOS
Grupo Magaldi de Segurança
(51) 3223.2575
IMED Porto Alegre
(51) 3232.1800 | intensivos.poa@imed.edu.br
INEJE - Ins�tuto Nacional de Estudos Jurídicos e 
Empresariais
(51) 3388.8023 - Capital e Região Metropolitana
0800 602 0700 - Demais regiões
LFG Business Edições e Par�cipações Ltda.
(51) 3028.4500

ESTACIONAMENTO
Garagem Andrade Neves
(51) 3212.1810
Garagem Ladeira
(51) 3221.9926
Praia de Belas Deck Parking
(51) 3131.1780 | (51) 3131.1782

FUNERÁRIAS
Funerárias Reunidas
(51) 3223.2699 | (51) 3223.9976 -
adm@funerariasreunidas.com.br

HOTELARIA
Coral Tower
(51) 3014.3550
Grupo Verde Plaza Hotéis
Central de reservas - (55) 3242.9300 | 
carine@verdeplaza.com.br
Harbor Hotel Regent Suites

(51) 3025.3200 | 
regentsuites@harborhoteis.com.br
Hotel Con�nental
(51) 3027.1900
Hotel Con�nental Business
(51) 3027.1600 | 
reservas@hotelcon�nentalbusiness.com.br
Hotel Embaixador - Porto Alegre
(51) 3215.6600 | 
reservas@embaixador.com.br

INFORMÁTICA
Reminsul
(51) 3012.8069 | reminsul@yahoo.com.br

INVESTIMENTOS
Affare Inves�mentos
(51) 3511.3128 | 
contato@affareinves�mentos.com

LIVRARIAS
Central Livros
(51) 3311.6873 | (51) 9199.0767 | (51) 9387.5800
Livraria Saraiva
Confira ofertas especiais no site da ADPERGS
Lumen Juris Livraria & Editora
(51) 3211.0700

MEDICINA E SAÚDE
Dr. Flavio Hashimoto - Tratamento geral, da dor, e 
stress
(51) 3715.1785 | (51) 9699.3004 - conta-
to@clinicahashimoto.com.br
Hospital Mãe de Deus
(51) 3230.2504 | 
medicinapreven�va@maededeus.com.br
Juliana Massoterapia
(51) 3013.6339 | (51) 9652.8329
Psicóloga Rosângela Mar�ns
(51) 3225.1171 | (51) 8337.4242 | 
contato@rosangelapsicologa.com.br
Quiropraxia Drª Angela Ehms
(51) 9705.1329 | 
angelaehms@gmail.com
Saúde PAS
(51) 9120.3530 | 0800.541.6666
Suporte Atendimento em Psicologia
(51) 9957.3138 | 
olga.psico@hotmail.com
Unimed
(51) 3224.6282 | adpergs@adpergs.org.br
Secretaria da ADPERGS

MUDANÇAS
Fraga & Filhos Mudanças
(51) 3272.3999 | vendas@fragaefilhos.com.br

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Brasil Brokers Noblesse

(51) 8509.0295 | (51) 3327.1111ODONTOLOGIA
Marina Flores de Freitas - Odontologia 
Especializada
(51) 3407.5467
OdontoPrev
0800.702.9000 | 0800. 72221

RESTAURANTES
(51) 3018.1370 | (51) 9933.2407

SEGUROS
Previsul Seguradora
0800.709.8059
Tupinambá Corretora de Seguros de Vida
(51) 3062.2282 | (51) 3062.2283 | (51) 9269.3335

SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
2A Automo�va
(51) 3217.3490 (agendamento prévio)
CLINICAR Serviços Automo�vos Ltda
(51) 3336.9966 | 3339.0575 | 
clinicar@clinicars.com.br

TELEFONIA
Claro
(51) 3224.6282 | secretaria@adpergs.org.br
Secretaria ADPERGS
Vivo
(51) 3224.6282 | adpergs@adpergs.org.br
Secretaria ADPERGS

TURISMO
Bancorbrás
(51) 2108.0750
CityTour Viagens e Turismo
(51) 3388.1181 | citytour@citytour.tur.br
Consultur
(51) 3325.0057 |   
consultur@consulturturismo.com.br
Cygnus Travel Group
(51) 3093.3500
TAM Viagens
guilherme.silva@consulturturismo.com.br
andrews.cunha@consulturturismo.com.br
Turismo Brilhante
(51) 3224.5533 | (51) 3224.3098

VAREJO
Walmart Online
www.walmart.com.br/adpergs
Acesse e aproveite bene�cios exclusivos.
VESTUÁRIO
Open The Box
(51) 3093.3001
The Dress Casual e Party
(51) 3508.1248
VINHOS
VinhosWeb
(51) 3398.6701 | 
comercial@vinhosweb.com.br
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S Convênios: Con�ra a lista de empresas que 

oferecem facilidades para associados ADPERGS
Entre os bene�cios oferecidos a seus associados, a ADPERGS mantém convênios com empresas e 
prestadoras de serviços buscando disponibilizar descontos e condições especiais para defensores 
públicos. São dezenas de opções nas mais diversas áreas de comércio, atendimento e serviços com 
preços especiais. Para saber mais sobre as facilidades consulte o site da Associação.




