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Lisiane Zanette Alves

A 20ª edição do informa-
tivo da ADPERGS traz 
o balanço das ações 

desenvolvidas no primeiro 
ano da nossa gestão.  Além da 
tradicional publicação trimes-
tral, que aborda as atividades 
dos defensores públicos as-
sociados e da associação, o 
informativo apresenta uma 
prestação de contas dos nos-
sos 12 meses de atuação.

Temos orgulho em dizer que 
investimos na qualificação dos 
associados realizando diferen- 
tes cursos de capacitação, 

subsidiamos as apresentações de trabalhos científicos dentro e fora 
do Estado e incentivamos a produção de materiais que promovem a 
educação em direitos aos nossos usuários.

Os eventos institucionais organizados pela ADPERGS tiveram a 
aprovação integral do conselho fiscal, da tesouraria e dos departa-
mento da Diretoria. Creditamos esta aceitação ao bom senso e pon-
deração do uso dos recursos da entidade. Destacamos também a 
promoção de atividades, debates e eventos de integração do Departa-
mento de Aposentados da ADPERGS.

Na seara política, a ADPERGS comemora grandes feitos nesses 
doze meses de atuação dentro da Assembleia Legislativa e do Con-
gresso Nacional.  Protagonizada pela ANADEP, a promulgação da 
EC 80/2014 teve o apoio integral da associação gaúcha e a partici-
pação presencial dos membros da diretoria da ADPERGS em Brasília.  
Na Assembleia Legislativa, em julho deste ano foi aprovado o parecer 
favorável do PL 220/2013 (reescalonamento das classes), na Comissão 
de Segurança e Serviços Públicos.  O Plenário da Casa aprovou o  
PL 05/2014 (recomposição do quadro da Carreira de Defensor Público 
do Estado), em junho deste ano.  E fomos mais longe, em março deste 
ano, a ADPERGS e a ANADEP entregaram a carta, elaborada pelo 
Fórum da Questão Penitenciária, à Comissão Internacional de Direi- 
tos Humanos (CIDH), da Organização dos Estados Americanos (OEA), 
relatando as violações dos Direitos Humanos que ocorrem dentro do 
Presídio Central de Porto Alegre. 

A visão estratégica para investir na comunicação da ADPERGS ren-
deu bons resultados, neste primeiro ano de gestão. O desenvolvimen-
to da campanha nacional da ANADEP de 2013, no estado, aproximou 
a Associação da imprensa gaúcha e tornou a entidade fonte de infor-
mações para mídia. Já o consagrado Prêmio ADPERGS de Jornalis-
mo teve, em sua 3ª edição, o maior número de inscritos da história 
da premiação e pela primeira vez teve a presença de veículos inter-
nacionais. Norteamos a comunicação da ADPERGS para que tenha 
um contato contínuo com os associados. Estamos realizando, desde 
junho deste ano, a ronda. Ligações para todas as comarcas em busca 
de pautas relacionadas ao trabalho dos colegas.

Agora, iniciamos uma nova etapa. E por mais um ano seremos a voz 
dos associados dentro da Defensoria, na Assembleia Legislativa, no 
Congresso e na sociedade civil.  Contamos com a participação de 
cada associado, seja presencial ou não, para dar continuidade ao nos-
so trabalho e mais uma vez gerirmos a Associação dos Defensores 
Públicos do Estado do Rio Grande do Sul com respeito e democracia.
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GIRO POLÍTICO

Em julho último, o Projeto de Lei 
Complementar 220/2013 (rees-
calonamento das classes), que 
altera o artigo 55 da Lei Comple-
mentar n.º 11.795, de 22 de maio 
de 2002, teve o parecer - formula- 
do pelo deputado relator, Paulo 
Odone (PPS) - aprovado na comis-
são de Segurança e Serviços Públi-
cos e agora segue para comissão 
de Finanças, Planejamento, Fisca- 
lização e Controle.

Segundo a diretoria da ADPERGS,  
a entidade seguirá trabalhando 
pela aprovação do PL 220, que 
é uma das suas prioridades em 
virtude do impacto positivo para 
todos os associados, em especial 
para os que estão na classe inicial.

As conjunturas da ADPERGS 
no cenário estadual e nacional 
seguem produzindo bons resultados 
para a carreira 

Referente ao pleito de 2014, a ADPERGS 
está participando das edições da reu-
nião-almoço Tá na Mesa, realizadas 
pela FEDERASUL, para ouvir as propos-
tas e projetos, direcionados à Defenso-
ria Pública, dos candidatos ao governo 
estadual e ao Senado. Para a Diretoria, 
esta articulação tem reflexo direto nos 
futuros projetos da entidade na Assem-
bleia Legislativa e no Congresso Nacional.

No cenário nacional, a ADPERGS esteve 
presente na cerimônia de 30 anos da 
ANADEP. Para a Diretoria, a ascensão da 
entidade na esfera nacional e interna-
cional se deve ao trabalho conjunto das 
demais associações e a coordenação da 
presidente Patrícia Kettermann. Segun-
do Lisiane Alves, “a ANADEP torna-se 
a cada etapa um referencial forte para 
outras entidades e tem como resultado 
o reconhecimento e a deferência dos 
governos e da sociedade”.

Comissão de Segurança  
e Serviços Públicos Evento Tá na Mesa, na Federasul

O vice-presidente Rafael Pinheiro 
Machado na posse da AJUFERGS

Sabatina dos candidatos ao  
governo do Estado, na Federasul

Vice-presidente da ADPERGS  e coordenadora do da Comissão da Infância  
e Juventude da ANADEP, Marta Beatriz Tedesco Zanchi,  

durante a solenidade de 30 da ANADEP

Apolítica de articulação desempenhada pela Diretoria é pautada pelo bem comum da Defensoria Pública 
 e todos seus membros.
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DESTAQUE

ANADEP comemora 30 
com calendário atividades 
e lança livro

A ANADEP preparou uma série de eventos para comemorar os 30 anos da 
entidade.  Entre as atividades, os destaques são o lançamento do livro 
 Memorial da Defensoria Pública Brasileira e a sessão especial para 

homenagear os parlamentares que foram fundamentais para a aprovação da 
PEC Defensoria Para Todos. A ADPERGS participa dos eventos e ressalta o 
crescimento da instituição. 

A aprovação da PEC Defensoria para 
todos, que deu origem à EC 80/2014, 
foi apreciada em tempo recorde no 
Congresso Nacional. O reconhe-
cimento do ofício dos Defensores 
Públicos pelo maior órgão político 
do país fomentou o crescimento e o 
fortalecimento da Defensoria Públi-
ca em todos os estados. O trabalho e 
o prestígio da ANADEP junto ao Con-
gresso comprovou a imprescindibili-
dade da Defensoria como instituição 
que garante o acesso à Justiça. 
Como agradecimento, a ANADEP 
iniciou suas comemorações com 
uma sessão especial para home-
nagear os deputados que articu-
laram e defenderam a aprovação da 
PEC. O ato foi realizado no dia 5 de 
agosto, na Câmara dos Deputados, 
em Brasília. 

Presente na solenidade, a vice-presi- 
dente da ADPERGS, Marta Beatriz 
Tedesco Zanchi, destacou o mérito 
da Associação Nacional. “A ANADEP, 
hoje, é uma entidade amplamente 
difundida e reconhecida no meio 
político, não só pelo trabalho que re-
aliza no fortalecimento institucional, 
como também pela sua importante 
atuação em Direitos Humanos. A 
comemoração dos 30 da ANADEP 
reflete esta realidade. A presença e 
os discursos dos deputados Mauro 
Benevides, Alessandro Molon e  
Amauri Teixeira, bem como a fala do 
presidente do Congresso Nacional, 
Henrique Alves, traduzem o tamanho 
da ANADEP, que é o resultado dos 
esforços das associações estaduais 
sobre a presidência da nossa Patrícia 
Kettermann”, declarou. 

Para a presidente da ANADEP, os 30 
anos são comemorados dentro de 
um ano marcante para a entidade.  
“Estivemos à frente na luta pela 
aprovação da PEC Defensoria para 
todos, em que celebramos a vitória 
com um reposicionamento da nossa 
Instituição. A ANADEP participa e se 
insere neste cenário de mudanças 
que solidificam a Defensoria Públi-
ca, e pretende reforçar também sua 
imagem como ente político e repre-
sentativo da classe dos defensores 
públicos. Trata-se de uma impor-
tante conquista ao povo brasileiro, 
que, a partir da atuação preocupada 
e comprometida dos nossos parla-
mentares, contam agora com uma 
Instituição mais robusta e instru-
mentalizada para defender aguer-
ridamente àqueles que só podem 
contar com ela”, afirmou Patrícia 
Kettermann. 

Outra atividade dentro das comemo- 
rações dos 30 anos da ANADEP é 
o lançamento do livro Memorial da 
Defensoria Pública Brasileira. Or-
ganizado pela Assessoria de Apo-
sentados da ANADEP, a publicação 
tem o tema “Histórias e Estórias da 
construção da Instituição no Brasil”, 
e deve ser redigida pelos próprios 
aposentados, relatando seu trabalho 
em prol da Instituição. Os interessa-
dos em participar podem obter mais 
informações ou enviar textos para o 
e-mail: memorialdp@anadep.org.br 
até o dia 5 de novembro. 

Para a coordenadora da Assesso-
ria e diretora do Departamento de  
Aposentados da ADPERGS, Genice 
Selaimen da Silva, a proposta é co-
letar tanto os fatos históricos rela- 
cionados à criação da Defenso-
ria, contados a partir da visão de 
seus protagonistas, quanto rela-
tos pitorescos, com características 
próprias da época de atuação dos 
defensores. “O trabalho dos defen-
sores é anterior à própria criação 
da Defensoria Pública, poucas pes-
soas sabem disso, portanto precisa 
ser registrado, não pode se perder 
no tempo. É necessário deixarmos 
para a história o relato de nossa 
contribuição para a Defensoria e, in-
clusive, peculiaridades do processo 
que levou ao nascimento da Insti-
tuição, assim como a forma de tra-
balho da época, as ferramentas que 
tínhamos, tão diferentes dos me-
canismos disponíveis hoje”, argu- 
mentou a coordenadora.



 | 5  

DESTAQUE

A presidente da ADPERGS, Lisiane 
Zanette Alves, ressalta o momento 
que vive a Defensoria Pública após a 
promulgação da EC 80/2014. “Nada 
mais justo que um calendário de 
atividades para comemorar as tan-
tas vitórias da ANADEP. Vemos e 
ajudamos, como as demais asso-
ciações estaduais, a fomentar uma 
entidade pautada na transparência 
de seus debates e objetivos. A EC 
80 é a comprovação da seriedade 
do trabalho da ANADEP. Impossível 
deixar de ressaltar e parabenizar a 
liderança da nossa colega Patrícia 
Kettermann como protagonista nes- 
te momento ímpar que a Defenso- 
ria está vivenciando. Muitas vezes 
estivemos ao lado e nos bastidores 
desta luta que ocorreu nos movi-
mentados corredores do Poder em 
Brasília e podemos afirmar que 
ela é uma presidente incansável. 
A ADPERGS estará sempre a dispo- 
sição, porque sabemos que outras 
batalhas virão e outras vitórias tam-
bém”, afirma.

Além destas atividades, a ANADEP também lançou sua nova identidade 
visual, feita pelo publicitário gaúcho e membro da comunicação da  
ADPERGS, René Klemm. As demais ações alusivas aos 30 anos, que ocorrem 
ao longo do semestre, podem ser conferidas no site da ANADEP (anadep.org.br).

Presidente da ANADEP, Patrícia Kettermann, na solenidade dos 30 anos da entidades com os parlamentares homenageados.
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BALANÇO

Em junho, a atual Diretoria completou o primeiro ano de gestão na ADPERGS. O saldo das iniciativas, inves-
timentos e mudanças deste período resultaram em números positivos para Associação. Pautada em uma 
gestão participativa e transparente, a Diretoria traz um balanço destes 12 meses para os associados. 

O primeiro ano da gestão da chapa ADPERGS SIM foi marcado por atividades que promoveram uma interação cons-
tante entre a ADPERGS e seus associados. Entre as ações promovidas desde 2013, estão mudanças no âmbito  
orçamentário, campanhas, eventos, convênios firmados, cursos de capacitação e iniciativas na área de comunicação.

Diretoria comemora os números 
positivos do primeiro ano de gestão

O 20º informativo da ADPERGS traz um balanço dos 12 meses da nova gestão. Temas como eventos, campanhas, 
ações legislativas, comunicação, qualificação dos associados, entre outros são pautados na matéria

A atuação do Departamento dos 
Aposentados da ADPERGS na 

promoção de interlocução com os 
defensores inativos também trouxe 
bons resultados para Associação. 
Além dos tradicionais almoços en-
tre os defensores inativos, foram 
promovidas duas edições do Chá 
do Dia do Amigo, evento de confra-
ternização entre os associados que 
tem o objetivo de fortalecer a inte-
gração do grupo e debater questões 
pertencentes à carreira. Nas duas 
edições, foram promovidas ações 
sociais que arrecadaram dona-
tivos para instituições carentes.  

Departamento 
dos Aposentados 
da ADPERGS

“O Departamento de Aposentados 
se manteve ativo nas mais diversas 
propostas de atuação. Nossos en-
contros mensais foram realizados 
com regularidade no ano de 2013 e 
neste ano de 2014, nem tanto, em-
bora tenhamos realizado nosso XVII 
almoço no passeio que realizamos 

à cidade de Morro Reuter no mês de 
abril. Já no mês de junho aconteceu 
o 2º Chá do Dia do Amigo, no salão 
de chá do Hotel Plaza São Rafael, 
patrocinado pela Adpergs. Na es-
fera administrativa, apresentamos 
reivindicações ao Defensor Público- 
Geral que acolhem interesses dos 
defensores públicos aposentados 
que ainda estão pendentes de de-
cisão final. Estamos atentos à tra-
mitação da PEC 555/2006, que trata 
da extinção da contribuição previ-
denciária. Nosso mais recente pro-
jeto tem como finalidade a inclusão 
no mundo digital daqueles colegas 
que ainda encontram dificuldades 
em utilizar as ferramentas tecno- 
lógicas”, declara a diretora do  
Departamento de Aposentados, 
Genice Selaimen da Silva.

2ª edição do Chá do amigo do 
Departamento de Aposentados
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A Associação investiu na qualifi-
cação de seus associados por 

meio de promoção de diferentes 
atividades. Foram realizados dois 
cursos de tiro, onde os agentes ti-
veram aulas teóricas e práticas, e 
duas edições de Media Training, um 
treinamento específico para os de-
fensores atenderem a imprensa em 
distintas situações. 

A entidade também realizou o cur-
so de capacitação sobre violência 
obstétrica, atividade que fez parte 
da Campanha Nacional de 2014, da 
ANADEP.  A preleção reuniu cerca 
de 50 agentes de diferentes comar-
cas com o objetivo de fortalecer a 

iniciativa e preparar os defensores 
para identificar casos de violência  
obstétrica que chegam à Defensoria. 
Em 2013, a campanha institucional 
da ANADEP teve como propósito 
difundir as ações da Defensoria 
Pública. Cumprindo com o que foi 
proposto, a atual gestão divulgou 
amplamente o tema em todo o esta-
do, por meio da imprensa e investi-
mentos em publicidade e propagan-
da institucional. 

O incentivo aos trabalhos científi-
cos dos associados também é uma  
característica da atual gestão. 

A ADPERGS fomentou a divulgação 
das pesquisas realizadas pelos 
agentes no XI Congresso Nacional 
dos Defensores Públicos. A Car-
tilha Guia das Famílias, o Guia do 
Estagiário e o Gibi Cidadão, elabora-
dos pelos defensores da comarca 
de Caxias do Sul, Arion Escorsin de 
Godoy e Domingos Barros da Costa, 
também foram subsidiados pela  
Associação. O material tem por 
propósito orientar os destinatários 
sobre a atuação da instituição na 
área da família. Para a presidente 
da ADPERGS, Lisiane Zanette Alves, 
multiplicar conhecimento e instigar 
a educação em direitos são compro-
missos da diretoria.

Qualificação e investi-
mentos em trabalhos 
científicos
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Eventos institucio-
nais dão visibilidade 
à entidade

Os eventos institucionais apoia-
dos pela ADPERGS tiveram a 

aprovação dos associados, do Con-
selho Fiscal e da Tesouraria da 
entidade.  A premissa da Diretoria 
sempre foi realizar encontros res-
peitando os limites e o bom senso 
no uso dos recursos da entidade e 
proporcionar momentos de troca, 
interação e celebração entre os as-
sociados. Assim foi o 11º Congresso 
Estadual de Defensores Públicos do 
Rio Grande do Sul, o XI Congresso 
Nacional dos Defensores Públicos, a 
festa de Final de Ano, a posse da re-
condução do Defensor Público-Geral 
em 2014 e o 3º Prêmio ADPERGS de 
Jornalismo. 

Os 12 meses da atual gestão também 
foram marcados por iniciativas as-
sertivas no orçamento da ADPERGS. 
De acordo com o tesoureiro da Asso- 
ciação, Enir Madruga, o ano foi pro-
dutivo quanto ao objetivo de equilíbrio 
orçamentário. “Fizemos um trabalho 
aguerrido, firme e com seriedade 
nesse sentido. Trabalhamos para 
adequar o nosso orçamento aos 
eventos realizados, criando um teto 
de valores e buscando políticas de 
racionalização das despesas, como, 
por exemplo, a fixação de valores 
para ajudar na instalação de sedes 
da Defensoria no interior do estado.  
Isso tudo para alcançarmos, ainda 
nesta gestão, o objetivo da compra 
de uma nova sede para a entidade.  
A partir de agora, nosso objetivo é 
dar segmento a esse trabalho para 
que possamos chegar ao final da 
gestão com mais resultados positi-
vos”, relata o tesoureiro.

A ideia de proporcionar benefícios 
aos associados também é corrob-
orada pela firmação de convênios 
em diversas áreas de prestação de 
serviços. Desde junho de 2013, 20 
novos acordos foram assinados, 
oferecendo descontos e facilidades 
em viagens, saúde, lazer, vestuário, 
alimentação, entre outros.

Para a secretária geral da ADPERGS, 
Ana Carolina Sampaio Pinheiro de 
Castro, mais do que as ações pro-
movidas durante o primeiro ano 
de gestão, a entidade estabeleceu 
diálogo com os associados. “Tenho 
orgulho de fazer parte de uma As-
sociação que efetivamente trabalha 
para o seu associado, que é sensível 
às particularidades do dia a dia do 
defensor público, especialmente 
preocupada com a falta de tempo 
que nos assola. Essa preocupação 
permanente trouxe um crescimento 
desmedido no que tange ao diálogo 
com o associado”, relata Ana Carolina.

Premiados das cinco categorias da 3ª edição do Prêmio ADPERGS de Jornalismo com a presidente Lisiane Zanette Alves
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Na seara política, a diretoria foi atu- 
ante na Assembleia Legislativa e 

no Congresso Nacional. No legislativo 
gaúcho, tramitaram projetos de interesse 
da classe, como o PL 220/2013 (rees-
calonamento de classes), aprovado 
na Comissão de Segurança e Serviços 
Públicos em julho deste ano, seguin-
do agora para analise da Comissão de 
Finanças Planejamento, Fiscalização 
e Controle da Casa, e o PL 5/2014 (re-
composição do quadro da Carreira de 
Defensor Público do Estado), aprovado 
em junho deste ano. O grande projeto 
da ANADEP, de levar a Defensoria para 
todas as comarcas do Brasil, culminou 
na promulgação da EC 80/2014. Duran-
te todo transcorrer do processo, a dire-
toria da ADPERGS esteve em Brasília 
para fomentar e ampliar o diálogo direto 
com deputados e senadores, explican-
do o quão transformadora de realidade 
social seria a aprovação do proje-
to.  Segundo o vice-presidente, Rafael  
Pinheiro Machado, esta gestão é pautada 
pela luta aguerrida dos interesses dos 
defensores públicos e pela interlocução 
com os associados. “O ano que passou 
está marcado pela defesa intransigen-
te dos interesses da classe, com forte 
atuação legislativa nos cenários esta- 
dual e federal. Além disso, a partici- 
pação dos associados é marca da 
gestão atual da ADPERGS, capitaneada 
pelas incansáveis colegas Lisiane Alves 
e Marta Zanchi”, afirma.

A atuação da ADPERGS 
na Assembleia e no  
Congresso Nacional

Para a vice-presidente, Marta Beatriz 
Tedesco Zanchi, a divulgação do que 
é a Defensoria Pública, quais são as 
atribuições dos defensores e o alcance 
da Instituição foi o norte do trabalho 
político, realizado no estado e em 
Brasília. “A distribuição de outdoors pela 
cidade durante a campanha nacional 
de 2013, a participação da ADPERGS 
na Jornada contra Violência e Explora- 
ção Sexual de Crianças e Adolescentes 
em parceria com a Secretaria da Justiça 
e dos Direitos Humanos do Rio Grande 
do Sul, a divulgação do trabalho dos 
Defensores Públicos, com incentivo na 
participação de eventos e realização 
de parcerias, fortalecem a Instituição e 
repercutem em reconhecimento, como 
o foi na aprovação histórica da EC 80. 
Um momento de grande representa-
tividade para a Associação foi a entrega 

da carta, elaborada pelo Fórum da 
Questão Penitenciária, ao Comissio-
nado Felipe Gonzáles, da Comissão 
Internacional de Direitos Humanos 
(CIDH), da Organização dos Esta-
dos Americanos (OEA), em março 
deste ano, na cidade de Washington.  
Agenda esta que teve a presença 
da presidente da ANADEP, Patrícia  
Kettermann. Aqui no Estado, a apro- 
ximação entre as entidades associa-
tivas nos permite o trabalho conjunto 
para o encaminhamento de projetos 
em comum, com resultados positi-
vos. O fortalecimento da Instituição, 
a manutenção da paridade entre as 
carreiras do sistema de justiça e a 
atenção aos nossos associados são 
as nossas metas, vamos continuar 
trabalhando”, conclui. 

Presidente e vice da ADPERGS no Congresso Nacional,  
ao lado da presidente da ANADEP, Patrícia Kettermann
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Em 2013, a equipe de comuni-
cação desenvolveu a Campanha 
Nacional da ANADEP no estado.  
“A metodologia do trabalho 
começou pela formatação do 
projeto com base no tema que a  
ADPERGS escolheu, que foi a edu- 
cação. A partir disto, desenvolve-
mos peças publicitárias (folders, 
spots, outdoors, front light) e a 
Assessoria de Imprensa os textos. 
Colocamos 23 outdoors em luga- 
res estratégicos de Porto Alegre 
(dez foram investimento próprio 
e treze foram bonificações),  na 
Estrada do Mar usamos um front 
light e divulgamos o material nas 
rádios. A Diretoria da ADPERGS 
ousou e investiu para ter os bons 
os resultados da comunicação”, 
explica o publicitário René Klemm. 

Esta iniciativa abriu as portas 
para Comunicação fazer um tra-
balho ostensivo com os veículos 
do interior do estado. “Com o ma- 
terial da campanha em mãos, 
entramos em contato com todas 
as regiões do RS e obtivemos  
espaços positivos na mídia de dife- 
rentes cidades. A proposta da  
Assessoria sempre foi transfor-
mar a ADPERGS em fonte de infor- 
mação tanto para a imprensa 
regional, como nacional. Conse-
guimos alcançar nosso objetivo e 
no Natal de 2013 a capa do jornal  
O Globo trazia a pauta de educa- 
ção elaborada pela Associação”,  
relata a assessora de comunicação 
Rita Barchet. 

A situação caótica do Presídio 
Central de Porto Alegre e a limi-
nar protocolada pela Comissão In-
ternacional de Direitos Humanos 
(CIDH), da Organização dos Esta-

ADPERGS é destaque 
na imprensa nacional 
e internacional

dos Americanos (OEA), apontaram to-
dos os interesses da imprensa  para o 
Fórum da Questão Penitenciária, no iní-
cio de 2014. “O Central se tornou pauta 
nacional e mundial. Como a Associação 
é signatária do Fórum, aproveitamos 
este momento de exposição para, es-
trategicamente, posicionar a entidade 
na imprensa brasileira e estrangeira. 
A ADPERGS concedeu entrevista para 
a rede de televisão Al Jaazera, parti- 
cipou de um documentário da emissora 
francesa Arte TV e teve visibilidade em 
grande parte das matérias que aborda-
vam o assunto aqui no Brasil”, explica a 
jornalista.  

A comunicação interna da ADPERGS 
passa por processos constantes de 
modificações, a fim de promover uma 
sintonia na interlocução com os defen-
sores. “Colocamos nossa assessoria ao 
total dispor dos associados indepen-
dentemente da cidade. A partir de junho 
de 2014, o setor começou a realizar as 
rondas, que são ligações para todas 
as comarcas. A proposta é destacar as 
ações realizadas em todas as Defenso-
rias. Outra novidade que apresentamos 
recentemente é o envio do Diário Oficial 
do Estado aos associados diariamente”, 
relata a presidente.

O já consolidado Prêmio ADPERGS de 
Jornalismo, em seu 3º ano superou os 
números das edições anteriores e ino-
vou com a participação da imprensa 
estrangeira. “Creditamos o sucesso do 
prêmio à divulgação ostensiva do evento. 
A comunicação usou todos os métodos 
para entrar em contato com jornalistas 
do interior, da capital, região metropo- 
litana e de outros estados. Para o nossa 
surpresa, a meta foi ultrapassada e pela 
primeira vez tivemos a participação de 
jornalistas estrangeiros: um represen- 
tando a BBC Brasil e outro a AL Jaazera. 

O número de inscrições ultrapas-
sou as já bem sucedidas edições”, 
relata a vice-presidente. 

As ações da comunicação conver-
tidas em números somam o mon-
tante de R$ 518.751,00 (quinhen- 
tos e dezoito mil, setecentos e 
cinquenta e um reais) para a Asso- 
ciação em mídia espontânea. “Mídia 
espontânea é veiculação gratuita 
de uma marca na imprensa. Toda 
vez que o nome da ADPERGS apa-
rece no jornal, na rádio, na tv ou 
em sites de notícias, é mensurado 
o valor dessa aparição. Um exem- 
plo: a presidente concede uma en-
trevista  na televisão. Para  conta- 
bilizar isso em dinheiro, é preciso 
levar em consideração qual é a 
emissora, o número de expecta- 
dores,  o horário de veiculação e 
o tempo de duração. Disso tudo, é 
possível chegar no valor comercial 
do espaço ocupado pela entrevista 
da presidente em valores”, explica 
a assessoria de imprensa da Asso- 
ciação.  Segundo a presidente, o 
código de normas para a política 
de patrocínio da Associação, criado 
em 2014, é pautado nesta premissa 
da força e do cuidado da ADPERGS 
como marca. 

O informativo também passou por 
modificações. Além de a Asso- 
ciação abrir espaço para anunci-
antes, os associados também po-
dem escolher entre receber a ver- 
são impressa ou somente acessar 
a digital. As iniciativas têm o obje- 
tivo de reduzir custos e diminuir uso 
desnecessário de papel. Com esse 
propósito, as tiragens do mate- 
rial também foram reduzidas em 
200 exemplares.

As modificações e investimentos na área da comunicação da  
 ADPERGS atraíram visibilidade e números inéditos para a 

ADPERGS.
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No próximo dia 26 de setembro acontecerá as eleições para nova com-
posição do Conselho Superior da Defensoria Pública (CSDPE). Mantendo 
sua política de divulgação, a exemplo do realizado durante o período 
de eleições para Defensor Público-Geral, a ADPERGS disponibilizou espaço  
nesta edição do informativo para que cada concorrente fizesse uma defesa de 
sua candidatura. Os textos a seguir foram produzidos pelos próprios defen-
sores e não sofreram interferência ou edição.

Eleições CSDPE: conheça os 
candidatos e suas propostas

Classe Especial

ADRIANA HERVÉ CHAVES BARCELLOS

Concorro ao Conselho Superior como representante da classe especial, 
encontrando-me atualmente classificada junto a 4ª Defensoria Pública 
Criminal do Tribunal de Justiça. Pretendo integrar um CSDPE forte, 
autônomo, transparente, e que priorize uma Defensoria de todos e para 
todos os Defensores, trazendo à pauta e ao debate as demandas pre-
mentes como o incremento nos critérios de atendimento, ao que deverá 
corresponder a devida e necessária contrapartida da melhoria de nossas 
condições de trabalho, critérios mais específicos para as promoções por 
merecimento, solução para a questão dos deslocamentos, paridade com 
as demais carreiras jurídicas, lutando pelo implemento definitivo de 
nosso teto remuneratório, dentre outros anseios da classe. 

Quero emprestar minha experiência de atuação à formação do novo CSDPE independente e isento, mas 
sensível às demandas administrativas, priorizando o interesse dos Defensores, nossas prerrogativas, e forta- 
lecendo a Defensoria Pública como verdadeira Carreira Jurídica de Estado.

Para tanto, conto com o teu apoio e o teu voto!
Abraço fraterno.

Adriana Hervé Chaves Barcellos 
adriana.barcellos@terra.com.br, adrianabarcellos@dpe.rs.gov.br,  

cel (51) 99796323



 | 13  

ELEIÇÕES CSDPE

JUSSARA ACOSTA

Prezados colegas, novamente pretendo contribuir com a nossa Institui- 
ção. Concorro ao CSDPE, pela classe especial. Sou natural de Alegrete 
e graduei-me na UFPel, em Pelotas. Iniciei minha trajetória na Asses- 
soria Jurídica da Secretaria de Educação de Alegrete, em 1980. 
Em 1982 fui admitida na PGE, no cargo de Assistente Judiciário. 
Em 1995 tomei posse no cargo de Defensora Pública, atuando em 
Alegrete. Em 2003 removi-me para Porto Alegre, onde passei a atuar 
na UCAA e no JEC junto à AJURIS. Atuei nos Foros Regionais (Sarandi, 
Restinga, Partenon, Tristeza e Alto Petrópolis), bem como em di-
versas Câmaras Cíveis do TJRS. Na Administração da DPERS exerci 
os cargos de dirigente do Núcleo de Tutelas de Saúde (2008) e coor- 

denadora da Regional II (2008/2010). Tive a honra de ser Defensora Pública-Geral no biênio 2010/2012. 
No CSDPE atuarei em prol de uma Instituição menos burocratizada, que tenha o foco na defesa dos direi- 
tos e garantias fundamentais do assistido e das prerrogativas dos agentes. Por fim, entendo que não seja 
oportuna a modificação e a ampliação dos critérios de atendimento sem que haja um aumento do número 
de agentes. Conto com o teu voto.

Atenciosamente Jussara Acosta.

MIGUEL SEADI JR.
Colegas, sou do 1º Concurso, concorro pela classe especial e estou classi- 
ficado na 3ª Def. do 4º Distrito em POA. Atuei em todas as áreas, seja 
no interior, no júri itinerante ou em sustentações orais no pleno do Tri-
bunal. Participei de programas de TV, rádio e em matérias de jornais.  
Fui dirigente do Núcleo de Processo, do Núcleo Penal e do NUDECRIM; 
coordenador das Casas Prisionais, da Regional II, da Regional I e da Re-
vista da DPE. Fiz parte de várias comissões. Sou professor universitário 
e da FESDEP.

Não sou pessimista. Acredito na razão, na tolerância, na empatia, na 
generosidade, na humanidade, na igualdade de direitos e que somos 
parte da mesma Família. Devemos estar sempre bem para poder atender 
bem o próximo. Para isso é essencial uma Instituição organizada e um 

Conselho que priorize a sua viabilização.

Se escolhido quero propor novas Defensorias, diminuir deslocamentos, critérios para as promoções, medi-
das de valorização dos colegas e lutar pela igualdade entre as carreiras jurídicas (temos direito ao mesmo 
teto, ao mesmo período de férias, etc)

Quero ser um interlocutor qualificado e aguerrido para as nossas demandas. Peço teu voto.
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JOSÉ PATRÍCIO DOS SANTOS TEIXEIRA 
Natural de Cachoeira do Sul, bacharel em direito pela FISC, atual UNISC, 
Santa Cruz do Sul. 

Trabalhou na ASCAR/EMATER-RS, Servidor do Judiciário e Advogou. 

Defensor há 10 anos, ingresso na Instituição pelo 1º Concurso.

Atuou nas comarcas de Rio Pardo, acumulando Encruzilhada do Sul; 
Porto Alegre (varas criminal da Restinga, Tristeza e 11ª Criminal, atuou 
em varas cíveis do Foro Central); atualmente titular da Defensoria Públi-
ca de Encruzilhada do Sul.

Foi Defensor-Corregedor no primeiro mandato da Corregedora-Geral 
Dirce Dione Bravo Martins, simultaneamente acumulando a 11ª Vara 
Criminal do Foro Central.

Foi Chefe de Gabinete e Coordenador das Casas Prisionais na gestão da Dra. Jussara Acosta como DPGE.

Objetivos: Atuar em prol da Instituição; Dialogar sempre, com total respeito aos colegas;
Colocar a Instituição DPE acima de quaisquer interesses pessoais. As pessoas passam, mas a Instituição 
deve permanecer; Fazer do CSDPE um foro de debates e decisões em favor da Instituição, abstraindo even-
tuais planos pessoais e divergências com o Defensor Público-Geral ou outros membros da Administração 
Superior; Apresentar proposta para adoção de critérios objetivos às promoções. A Instituição tem cargos 
vagos nas classes superiores com a recente promulgação de criando cargos nas classes final e especial. 
Mas, as promoções estão suspensas pela ausência de critérios; Adoção de critérios para avaliação também 
dos quadro de servidores.
Compromissos: Manter a conduta de lealdade e respeito para com os Defensores Públicos e servidores que 
sempre nortearam minhas ações; Trabalhar para criar mecanismos impondo tempo máximo para que os 
Defensores permaneçam na Adminsitração de DPE.

EDUARDO MARENGO RODRIGUES

Eduardo Marengo Rodrigues, 45 anos, natural de Tupanciretã, graduado 
em Direito pela Universidade de Cruz Alta, é defensor público oriundo do 
1º concurso da Instituição e titular da 3ª Defensoria Pública em Bento 
Gonçalves. Já atuou, por classificação, nas comarcas de Panambi, Ben-
to Gonçalves e Giruá. Em substituições e júris, já atuou nas comarcas 
de Porto Alegre, Flores da Cunha, Farroupilha, Guaporé, São Sebastião 
do Caí, Carazinho, Santa Bárbara do Sul, Santo Ângelo, Três de Maio e  
Guarani das Missões.

Foi conselheiro suplente no biênio 2010/2012.

Desiderato de atuação no CSDPE: 
- atuação autônoma e independente de ingerências internas ou externas; 

- permanente atuação fiscalizadora dos atos de gestão; 
- atuação focada no tripé Assistido/Defensor/Instituição, sempre alvitrando o crescimento da Defensoria 
Pública, nos seus limites legais de atuação e com atenção à responsabilidade fiscal e orçamentária; 
- busca de recomposição da configuração dos quantitativos das classes, aumentando-as nas últimas, 
de modo a viabilizar que o Defensor Público exerça, pelo mínimo, seus últimos cinco anos na Especial; 
- atuação apartidária e desvinculada de políticas externas, de modo criterioso nas deliberações.

Classe Final
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TATIANA KOSBY BOEIRA
Prezados Colegas:

Sou Defensora Pública da Classe Final, atualmente classificada na 6ª Defenso-
ria Pública Especializada do Júri de Porto Alegre. Há alguns anos venho sendo 
uma voz de oposição, não às pessoas, mas aos modelos de gestão escolhidos. 
Contudo, o amadurecimento que sobreveio aos dois anos de mandato como Con-
selheira me fizeram perceber que é possível aliar os meus ideais aos melhores 
interesses da Instituição. Busco a recondução para o Conselho Superior da De-
fensoria Pública com a intenção de continuar o trabalho até então desenvolvi-
do, empenhando esforços para assegurar a publicidade e a impessoalidade que 
devem permear os atos da Administração, brindando os saudáveis debate e 
dialética, sempre com o intuito de extrair a solução mais favorável aos colegas 

Defensores, sem descuidar do interesse  público.

Nesta caminhada pude relatar alguns expedientes com notável interesse institucional, como por exemplo o projeto 
de Regimento Interno da Defensoria Pública, optando, por primeiro, em oportunizar o debate sobre o tema, sendo 
da minha iniciativa o envio de consulta aos colegas. Ainda há muito o que fazer. Temas de extrema relevância estão 
prestes a serem submetidos ao Colegiado, tais como critérios de promoção, regulamentação do sigilo das votações 
e outros. Gostaria muito de seguir dando a minha contribuição e,  para tanto, conto com o apoio e o voto de vocês.

Abraço. 
Tatiana Kosby Boeira

Classe Intermediária

ERNANI RIBOLDI DAL PUPO
Colegas,

Decidi concorrer a uma vaga no Conselho Superior da Defensoria Pública por 
compreender que sua missão é relevante e imprescindível para a consolidação 
institucional. O caminho a ser percorrido no âmbito normativo e a imparcial-
idade nas áreas judicante e consultiva são reflexos desse entendimento, pau-
tando minha conduta.

Meu compromisso, portanto, se fundamenta na responsabilidade no trato dos 
assuntos institucionais e na ponderação na tomada de decisões, princípios que, 
agregados com diálogo e capacidade de interlocução, nortearão minha atu-
ação e contribuirão para sedimentar a autonomia que o colegiado deve ter.

Sou egresso do 2º concurso e fui empossado em maio de 2007, junto com mais 
38 valorosos colegas. Atualmente, estou classificado na 1ª DPE de Ijuí, com atribuição criminal, tribunal do júri, je-
crim e violência doméstica. 

Coloquei meu nome à disposição na eleição anterior, oportunidade em que obtive 122 votos, ficando como suplente. 
Reitero o pedido de voto aos colegas que depositaram em mim a confiança naquele pleito, assim como peço aos de-
mais a mesma confiança recebida por parcela significativa dos defensores.

Concorro pela Classe Intermediária. Um forte abraço! 
Ernani Riboldi Dal Pupo
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SAMARA WILHELM HEERDT

Apresento-me como candidata pela classe intermediária. Muitos são os 
desafios que terão de ser enfrentados pelo CSDPE no próximo biênio com 
repercussão direta nos rumos da Instituição e na realidade diária dos 
Defensores. Ciente da relevância dessas decisões e comprometida com o 
debate isento, transparente e responsável, coloco meu nome à disposição 
dos colegas. Pretendo agregar ao debate institucional a necessidade de 
se priorizar a atenção para o Defensor, não se podendo aumentar o volu- 
me de trabalho e ampliar os critérios de atendimento sem a melhoria da 
atual realidade. Defensora Pública desde outubro de 2006, iniciei minha 
trajetória em Santiago. Já atuei em Encruzilhada do Sul, Sapiranga,  
Sapucaia do Sul e Canoas. No interior, vivenciei a angústia dos desloca-
mentos. Estou classificada atualmente na 6º DPE da Infância em Porto 

Alegre. Em 2007, participei da criação do Projeto Acolher, na área da violência doméstica, selecionado 
no Prêmio INNOVARE (2008). Integrei o Núcleo de Violência Doméstica da DPERS (2009) e atuei como 
Secretária-Geral da Comissão Especial de Promoção e Proteção dos Direitos da Mulher do CONDEGE.  
Sou coautora do livro Lei Maria da Penha Comentada em Uma Perspectiva Jurídico-Feminista (Lumen 
Juris, 2011).

RODRIGO NOSCHANG

Caro(a) Colega,

Desde que ingressei na carreira, em janeiro de 2007, sempre busquei 
exercer na plenitude o mandato constitucional que nos é conferido, valo- 
rizando sobremaneira o atendimento aos assistidos e a atuação extra-
judicial e judicial, assim como diversas atividades de interesse da nossa 
DPE.

Outrossim, entendo que um Conselho Superior forte e proativo é essen- 
cial ao processo de crescimento e sedimentação institucional, que per-
passa, atualmente: (1) pela adequada regulamentação dos critérios para 
promoção por merecimento; (2) pelo planejamento estratégico da Insti-
tuição; (3) pela adoção de critérios técnicos para a criação de Defenso-

rias Públicas e fixação de suas atribuições, evitando-se deslocamentos; (4) pela gradual e oportuna desvin-
culação da OAB; (5) pela regulamentação dos critérios de atendimento com pleno respeito à independência 
funcional e garantia de condições dignas de trabalho ao Defensor Público; entre outros temas de crucial 
relevância.

Pretendo exercer todas as competências conferidas ao Conselho Superior com seriedade, comprometi- 
mento e eficiência, observando, de forma irrestrita, nossas garantias e prerrogativas funcionais.

Para tanto, conto com o teu voto!

Rodrigo Noschang
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ANDREY RÉGIS DE MELO
Caros colegas,
Sou natural das Missões. No ano de 1996, ingressei na então Faculdade de 
Direito de Santo Ângelo. Em 2004, conclui o curso de Direito. No período de 
1998/2008, fui capitão da BM.
Sou defensor público desde 2009. Durante minha carreira na DPE, atuei nas 
comarcas de Três Passos, T. Portela, Crissiumal, Júlio de Castilhos e Tupanciretã. 
Por ora, atuo na 2ª DPE de Santa Maria.
Nos anos de 2009/2014, fui integrante do Núcleo de Defesa dos Direitos Hu-
manos. No biênio 2011/2013, fui vice-presidente da ADPERGS. 
Durante a carreira, fomentando a visibilidade institucional, contribui com arti-
gos para diversos periódicos. Em Santa Maria, acompanhamos diuturnamente 
todos os desdobramentos da triste tragédia da boate Kiss. 
No tocante à família, sou casado com a colega Manuela e pai da Valentina, 2 anos.

Há tempos tenho pensado sobre uma candidatura para o CSDPE. No entanto, esperei o momento da  
maturidade profissional e, hoje, me sinto seguro para discutir, no próximo biênio, os grandes temas que permeiam o 
colegiado.
Pretendo pontuar minha atuação com muita transparência e responsabilidade.
Conto com a tua confiança.

CLÁUDIO LUIZ COVATTI
Estimados e estimadas colegas, sou candidato ao Conselho Superior da Defen-
soria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, pela CLASSE INICIAL.
Sou Defensor Público há aproximadamente 06 (seis) anos, sendo que já atuei 
nas Defensorias Públicas de Erechim, Santo Augusto, Campo Novo,  Espumoso, 
Tapera, Ronda Alta, Sobradinho, Carazinho, Ibirubá, Não-Me-Toque, Soledade e 
Caxias do Sul, algumas delas em regime de substituição.
Fui membro do Núcleo de Direitos Humanos, no período de 2009/2014, 
dando ênfase às tarefas executivas. Atualmente sou titular da 1ª Defenso-
ria Pública de Caxias do Sul, com atuação perante a 1ª Vara Criminal (Tri-
bunal do Júri), carga dos processos do JECRIM e júri itinerante. Curso 
Mestrado em Direito Ambiental pela Universidade de Caxias do Sul (UCS).
Na condição de Defensor Público, já atuei em plenários do tribunal do júri nas 
seguintes Comarcas: Cachoeirinha, Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Coronel 
Bicaco, Erechim, Espumoso, Getúlio Vargas, Horizontina, Itaqui, Marau, Mon-
tenegro, Palmeira das Missões, Pelotas, Novo Hamburgo, Santa Rosa, Santiago, 

São Jerônimo, São Leopoldo, Taquara, Torres e Uruguaiana.
Entendo que tenho plenas condições de fazer parte do Conselho Superior, espaço de debates onde acredito que sempre 
estarão – acima de tudo – os interesses e o futuro da instituição.
Pretendo, se eleito for, lutar pela implementação das seguintes propostas: 1) Democratizar o Conselho Superior da 
Defensoria Pública, com a realização de pelo menos 03 (três) sessões públicas, compreendido o período anual, em  
outras regiões do Estado do RS, como forma de permitir que os colegas que atuam nas comarcas mais distantes de 
Porto Alegre possam participar e levar seus pleitos diretamente ao Conselho Superior; 2) Definir um plano estratégico 
para os próximos 10 (dez) a 20 (vinte) anos da Defensoria Pública. É um assunto primordial, que tem entrado em voga 
nos períodos eleitorais e após é substituído pelas necessidades imediatas. É fundamental estabelecermos metas para 
a construção de uma Defensoria Pública cada vez mais forte; 3) Sistematizar os principais entendimentos do Conse-
lho Superior da Defensoria Pública, com a edição de súmulas e estabelecer parâmetro e quórum específico para suas 
respectivas revisões; 4) Regulamentar os critérios de ordem objetiva para a aferição de merecimento dos membros da 
instituição, para o fim de promoções, com a realização de “Encontro Institucional” e a convocação de todos os Defen-
sores Públicos para que, em plenárias, todos possam opinar acerca dos critérios de ordem objetiva e, assim, pacificar 
esta questão que está pendente de solução.
Trabalharei, nobres colegas Defensores (as) Públicos (as), por uma Defensoria Pública forte e pelo respeito às prerro- 
gativas de todos os seus membros.

Classe Inicial

Um missioneiro abraço! 
Andrey Melo, Defensor Público.
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MATEUS MASSIA SANFELICE 

Prezado(a) Colega,

Sou candidato ao Conselho Superior representando a Classe Inicial.

No atual momento de nossa instituição é fundamental e imperativa uma 
atuação firme e coerente do Conselho a fim de garantir os anseios da 
classe.

Oriundo do segundo concurso, ingressei na Carreira em 2008, tendo  
atuado em diversas comarcas do interior e em todas as áreas. Minis-
trei aulas de legislação institucional em curso preperatório e sou Conse-
lheiro Suplente.

Tais circunstâncias me permitem conhecer a realidade da Defensoria 
Pública, bem como os desejos dos colegas.

A diminuição dos deslocamentos, a resolução acerca dos critérios de atendimento e a adoção de diretrizes 
claras e compatíveis com a realidade da Defensoria para promoção por merecimento, constituem, dentre 
outras, questões de suma importância, que devem receber a máxima atenção do Conselho. Além disso, caso 
eleito, me colocarei sempre à disposição dos colegas para debater as matérias postas em pauta.

Conto com o teu apoio para, juntos, construirmos uma Defensoria capaz de  ampliar e fortalecer ainda 
mais nossa atuação na sociedade, bem como assegurar nossas prerrogativas no plano interno e perante 
às demais instituições.

DÉBORA DE OLIVEIRA DIAS TORRES 

Colegas, tive a honra de ser eleita Conselheira Superior em 2012 e me  
candidato a reeleição, pela classe inicial, por acreditar que a experiência 
adquirida nesses dois anos só tem a acrescentar ao exercício do cargo  
eletivo pleiteado.

Durante meu mandato, estive presente em todas as reuniões do CSDPE,  
firmando posicionamentos e defendendo os interesses dos colegas, visando 
garantir o crescimento institucional.

Empreendi esforços para poder desempenhar a função com SERENIDADE, 
de forma INDEPENDENTE E TRANSPARENTE, sempre dando atenção aos 
anseios da classe. Com coragem, ideias firmes e autênticas trabalhei em prol 
dos Defensores Públicos, garantindo um Conselho Superior forte e plural.

Muitos foram os desafios e outros tão importantes já estão surgindo. Pretendo dar continuidade ao trabalho 
já iniciado, com o amadurecimento necessário, ciente da relevância das decisões desse importante órgão da 
administração e agregando a experiência já conquistada.

PEÇO O TEU VOTO DE CONFIANÇA, com a certeza que poderão contar com uma Defensora aguerrida e combativa.

Um forte abraço,  
Débora de Oliveira Dias Torres. 

Contatos: 51-9626-1976, email funcional e facebook.
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Candidatos ao governo do Estado 
falam sobre seus projetos 
para a Defensoria

Nesta edição, a ADPERGS cede espaço para os candidatos ao governo do 
Estado que melhor pontuam nas pesquisas de intenção de voto. Nos textos, 
os postulantes deveriam discorrer sobre as propostas e projetos de gestão 
voltados à Defensoria Pública. Para cada candidato, foi oferecido, igualita- 
riamente, uma página inteira para texto e foto, ficando ao critério dos pos-
tulantes usar integral ou parcialmente o espaço cedido. Acompanhe agora 
os artigos dos candidatos Ana Amélia Lemos (PP), Vieira da Cunha (PDT),  
José Ivo Sartori (PMDB), Roberto Robaina (PSOL) e Tarso Genro (PT).
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Por uma Defensoria Pública fortalecida

Não existe democracia sem cidadania plena e não existe ci-
dadania plena sem uma Defensoria Pública forte e atuante. 
Acompanho a bonita história da Defensoria Pública no Rio 

Grande do Sul desde suas origens na segunda metade década de 60, 
através dos chamados “advogados de ofício”, passando pela criação 
da Defensoria Pública do Estado, em 1994, como determinava a Cons- 
tituição de 1988, até o amplo trabalho desenvolvido hoje em 146 
comarcas gaúchas por mais de 390 agentes, sendo uma instituição 
consolidada e presente no cenário  estadual.

 O  alcance social do trabalho dos defensores públicos é inestimável, 
tanto  na orientação jurídica, como na promoção dos direitos hu-
manos e na defesa dos direitos individuais e coletivos aos necessita-
dos, de forma integral a gratuita.

Com satisfação tenho participado das atividades que a instituição 
promove para a sociedade, num convívio enriquecedor com a classe 
dos defensores e, da mesma forma, tive orgulho em destacar na tri-
buna do Senado uma ação que aproximou ainda mais a atividade da 
Defensoria das comunidades mais carentes. O destaque foi para o 
Projeto Defensoria Pública Itinerante que garantiu acesso gratuito à 
Justiça a inúmeras famílias, ação realizada diretamente nos bairros 
das cidades gaúchas em forma de mutirão. Com isso a iniciativa 
pode atender um grande número de cidadãos em um curto espaço 
de tempo, resolvendo questões que o assistido não consegue resol-
ver sozinho. Tais ações demonstram claramente o comprometimen-
to jurídico e social da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, ao 
atender uma camada da população que tanto precisa do auxílio dos 
defensores públicos.

Agora, a Defensoria Pública começa a viver uma nova etapa, com a promulgação pelo Congresso Nacional da Emenda  
Constitucional 80, decorrente da PEC das Defensorias, que estabelece o prazo de oito anos para que a União, os estados 
e o Distrito Federal dotem todas as comarcas de defensores públicos. Trata-se de uma conquista, fruto de muitos anos de 
lutas da categoria, e um avanço no sentido da prestação de assistência a quem mais precisa. Devemos saudar também 
a ampliação do conceito de Defensoria Pública, constitucionalizada como instituição autônoma e instrumento do regime 
democrático e da paridade com as demais carreiras do sistema de Justiça.

Com a clara compreensão da importância do papel da Defensoria Pública e seus agentes, associada ao propósito de valo-
rização dos servidores públicos, nosso compromisso vai no sentido de fortalecer ainda mais  a instituição e trabalhar pela 
aplicação integral da Emenda 80 em nosso Estado. Todas as comarcas gaúchas, com defensores públicos efetivos, deve ser 
o objetivo que juntos construiremos. O Plano de Governo da coligação Esperança que Une o Rio Grande, que uma equipe de 
técnicos está elaborando, vai aprofundar essa questão.

Esse é um dos desafios que precisamos enfrentar, mas para termos um processo em permanente evolução, como preconi-
zamos para o Estado e suas instituições, é preciso buscar novas soluções diante das crescentes demandas que chegam ao 
governante. O mais importante é não perder de vista o cidadão e, com isso, reafirmo que somarei esforços com a Defensoria 
Pública para buscarmos, juntos, as melhorias dos procedimentos, incluindo prazos, decisões, acessos às informações dos 
processos e a agilidade nas respostas a quem busca a reparação de um direito.

No caso da Defensoria Pública não faltam experiências inovadoras e comprometimento com causa, assim como uma equipe 
focada nos seus objetivos, garantias de um atendimento qualificado e eficaz na defesa de cada cidadão que procura a sua 
acolhida.

Ana Amélia Lemos

Ana Amélia Lemos - Candidata a governadora  
pela coligação Esperança que Une o Rio Grande
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- Candidato Vieira da Cunha - 

Em 1988, nossa Constituição consagrou algumas instituições 
como pilares do Estado Democrático de Direito. E uma destas 
instituições é a Defensoria Pública. 

Entretanto, não basta prever no texto constitucional o direito e a 
instituição. É preciso dar a este direito efetividade. Assim, de nada 
adianta o art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição  dizer que todos os 
brasileiros e brasileiras que não tiverem recursos para pagar um 
advogado particular têm direito à assistência jurídica integral e 
gratuita se não há um órgão devidamente estruturado para fazer 
valer este direito. 

Por isso, quando fui deputado estadual, tive a honra de aprovar uma 
Proposta de Emenda à Constituição que deu autonomia financeira e 
orçamentária à Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul.

De lá para cá, vocês sabem, foram inegáveis os avanços desta impor-
tantíssima instituição. 

E foi com muita alegria que pude participar, também, como líder do 
PDT na Câmara dos Deputados, da luta para que, em nível nacional, 
nós tivéssemos uma Emenda Constitucional que garantisse a pre-
sença de defensores em todas as unidades jurisdicionais, como prevê 
a EC 80, outro grande avanço no fortalecimento da instituição. 

Estive, com muito orgulho, na linha de frente desta exitosa batalha, 
juntamente com a diretoria da Associação dos Defensores Públicos 
do Estado do Rio Grande do Sul (ADPERGS) e da Associação Nacional 
dos Defensores Públicos (ANADEP).  

Na minha trajetória política, sempre estive e sempre estarei ao lado das lutas dos defensores públicos. Com as suas vitórias, 
triunfam os direitos da nossa população mais carente. 

Como governador do Estado, não vai ser diferente. As portas do Palácio Piratini estarão sempre abertas às demandas da 
ADPERGS para que tenhamos, cada vez mais, uma instituição fortalecida para bem servir à população carente do Estado. 
Para levar acesso à justiça a todos os rincões do nosso Rio Grande, contem comigo!

Carlos Eduardo Vieira da Cunha

Candidato a Governador – Coligação “O Rio Grande Merece Mais” 
(PDT-PSC-DEM-PV-PEN)

Carlos Eduardo Vieira da Cunha - Candidato 
a governador  pela coligação O Rio Grande 
Merece Mais (PDT/PSC/DEM/PV/PEN)
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José Ivo Sartori - Candidato a governador 
pelo PMDB e coligação O Novo Caminho 
para o Rio Grande

A modernização começa com o reaparelhamento da administração. Vamos investir em máquinas, em softwares, vamos 
utilizar ao máximo o potencial das tecnologias digitais e virtuais. Elas mudaram a cara do mundo, devemos acompanhar e 
mudar a cara de nossa administração com o uso das ferramentas mais contemporâneas e eficientes. Isso vai, certamente, 
facilitar e agilizar muito o trabalho de vocês. Precisamos de eficácia, de agilidade, do novo, se quisermos ser competitivos e 
capazes de atrair investimentos para o Rio Grande. 

Nossa luta por inovação vai além. Vamos modernizar o conceito de Rio Grande. Governaremos sem passadismos, sem olhar 
para trás, sem acusações, sem revanchismos. Nosso foco único vai ser a construção de um futuro melhor para todos os 
gaúchos. Chega deste negócio de lamúria, de acusação, isto é o velho e o Rio Grande precisa do novo.

Quanto à dívida, vamos lutar por uma renegociação favorável com a União e por uma reforma tributária que devolva aos 
estados e municípios os 10% do total das receitas que nas últimas décadas foram transferidos para a União. Temos uma 
União rica e estados e municípios morrendo à míngua, isto precisa mudar. Mas sabemos que o fim da sangria passa também 
pelo desenvolvimento e crescimento econômico. Precisamos investir em infraestrutura, o Rio Grande deve ser atraente para 
investidores. Vamos ser inovadores também nesta frente. Buscaremos financiamentos internacionais, com ou sem a EGR, 
cuja utilidade vamos avaliar.

E estaremos abertos a outras formas de financiamentos, como as PPPs, sem qualquer preconceito político ou ideológico e 
buscando apenas soluções que sejam úteis, eficazes e de baixo custo para os cidadãos. E é assim que construiremos O Novo 
Caminho para o Rio Grande. Mais que isso, o que ofereço é a certeza de que a nossa proposta, do PMDB e de nossa coligação, 
é a melhor para o Estado. Nós temos experiência administrativa, excelentes quadros técnicos e uma visão clara e coerente 
das necessidades do Rio Grande.

Os gaúchos estão prontos a apoiar a quem se disponha a enfrentar o desafio das mudanças e da modernização, sem espírito 
de seita, sem promessas irresponsáveis ou personalismos midiáticos. Para isso oferecemos o compromisso com os interesses 
do Rio Grande que o PMDB gaúcho e os partidos coligados têm mantido ao longo de sua história.

Vamos juntos construir o novo.

José Ivo Sartori, candidato a governador 
pelo PMDB e coligação O Novo Caminho 
para o Rio Grande.

Quero cumprimentar todos os associados da ADPERGS e todos 
defensores públicos pela recente promulgação da EC 80, que 
representa realmente um grande avanço para o desenvolvi-

mento das atividades profissionais de todos vocês. Temos grande 
simpatia pela defensoria pública como instituição, pela coragem 
e determinação dos defensores no apoio a todos os desassistidos.

Vocês, perguntam o que eu, eleito governador, realizarei para trans-
formar a EC 80 em realidade. Minha resposta é simples: tudo o que 
estiver ao alcance do governo, cumprindo a lei e dentro das nossas 
possibilidades financeiras.

Precisaremos de mais defensores, precisaremos de instalações em 
novas localidades. Teremos que conseguir recursos para tudo isso 
num estado com as finanças muito abaladas, com uma dívida es-
timada de 47,1 bilhões de reais e um constante déficit anual. E é 
indispensável acabar com esta sangria para realizar tanto as as-
pirações de vocês quanto as outras categorias de servidores e de 
todos os gaúchos.

Quando eu assumir, marquem um encontro, vamos sentar, discutir 
alternativas e possibilidades, vamos juntos achar um caminho para 
transformar este sonho em realidade. Nossa proposta de governo é 
sanear as finanças públicas e modernizar o estado. Vou fazer um 
governo focado no novo, de olho no futuro. E eu conto com o apoio 
dos senhores para estas tarefas gigantescas.
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Roberto Robaina - Candidato a governador 
pela Frente de Esquerda (PSOL/PSTU)

O Brasil já verificou a importância dos defensores públicos em um momento recente de nossa história. Nas Jornadas de 
Junho de 2013, os defensores se fizeram presentes, acompanhando as manifestações a fim de preservar direitos, atuando 
de forma exemplar, mesmo sem contar, na época, com as prerrogativas da emenda constitucional recentemente aprovada. 
Pensamos que foi da efetividade de sua atuação neste processo que adveio o real impulso para que o Congresso aprovasse 
por unanimidade a emenda.  

Pensamos que a distinção entre a defesa privada e pública, que chega de forma atrasada e gozando de uma estrutura 
ainda precária, tem sua origem em uma ordem social essencialmente injusta, que historicamente confere acesso à Justiça 
de forma desigual a ricos e pobres, em detrimento dos últimos. Por isso, para nós da Frente de Esquerda (PSOL/PSTU), é 
preciso atacar a origem dessa desigualdade estrutural para que em um futuro não muito distante possamos contar com um 
sistema de Justiça que ofereça para todos iguais condições de respeito aos direitos. É preciso que a Defensoria Pública atue 
objetivamente pela garantia de direitos sociais como saúde, educação, habitação, segurança para a população, a partir de 
uma compreensão de justiça integral. Também oriente sua atenção contra as distorções legais que têm levado a juventude 
negra a lotar os cárceres do país. A política para os jovens infratores deve ser pautada pelos princípios estabelecidos no 
ECA e pelas Nações Unidas. O caminho não é criminalizar a juventude, os protestos ou desatender os mais vulneráveis, 
mas desenvolver ações preventivas e inibir o predomínio do internamento compulsório e da vingança como princípios da 
prática corretiva adotada de forma indiscriminada por uma parcela do judiciário. A Defensoria Pública é, sem dúvida, uma 
conquista neste sentido, e contará com todo o nosso apoio nas mais diversas esferas de atuação política.

Defensoria Pública, por mais direitos! 
Por Roberto Robaina

A aprovação da PEC 80, em maio deste ano, é uma conquista 
pela democratização do direito e da Justiça, precisamente 
para aquela parcela da população que mais necessita de 

proteção no Brasil: os trabalhadores e o povo. É revoltante que 
essa decisão tenha levado mais de vinte anos para ser tomada pelo 
Congresso Nacional e que, atualmente, apenas 28% das comarcas 
brasileiras contem com defensores públicos, segundo o Instituto de 
Pesquisa Aplicada (IPEA). 

Ao estabelecer uma meta de oito anos para superar a baixa cober-
tura de defensores disponíveis no país, a emenda aprovada dá cur-
so à determinação da Constituição de 1988 e amplia sua definição 
ao classificar a Defensoria Pública como instituição permanente 
e instrumento do regime democrático. Nós pensamos que cabe ao 
governo do Estado apoiar a Defensoria, para que o Rio Grande do 
Sul tenha uma cobertura no total de seus municípios em um tempo 
mais curto possível. 

A emenda aprovada também confere à Defensoria a relevante 
função de defesa e a promoção dos direitos humanos, tanto indi-
viduais quanto coletivos, pela via judicial ou extrajudicial. Com a 
emenda, todos os princípios assegurados ao juízes, que já eram 
garantidos ao Ministério Público, passam a ser prerrogativas do 
defensor público. Ao mesmo tempo, a Defensoria também contará 
com os princípios da unidade, indivisibilidade e independência fun-
cional, que poderão facilitar o cumprimento de suas funções sociais 
de promoção da Justiça, principalmente para os mais pobres. Em 
um momento em que há tanta insatisfação popular, a Defensoria se 
reveste de uma importância ainda maior na defesa da democracia 
e dos direitos cidadãos.
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A Defensoria Pública é uma instituição que prezamos profun-
damente e tratamos com muito respeito sua autonomia e in-
dependência. Durante a primeira gestão da Unidade Popular 

pelo Rio Grande, que tenho a honra de conduzir, a instituição foi 
reconhecida e tratada como autônoma em todas as iniciativas do 
Poder Executivo, como ocorre na discussão do orçamento público e 
no tratamento previdenciário.

O Poder Executivo tem uma postura de respeito e diálogo com a  
instituição para garantir suas funções institucionais, e mantém 
sua prerrogativa de garantir a responsabilidade fiscal do Estado em 
relação aos gastos de pessoal.

Neste sentido, buscaremos contribuir no atendimento da Emenda 
Constitucional nº 80, promulgada em 4 de junho de 2014, que orien-
ta a presença da Defensoria Pública em todas as unidades jurisdicio-
nais, priorizando territórios com maior concentração populacional 
e de exclusão social.

Durante minha gestão a partir de 2011, foram sancionadas as leis 
de iniciativa da Defensoria Pública criando cargos para seus serviços 
auxiliares e ordenando seus quadros de cargos comissionados e de 
funções gratificadas, o que beneficiou a organização interna. Desta-
cando-se a Lei Complementar nº 14.130, de 19 de novembro de 2012, 
que dispôs sobre a organização da Defensoria Pública do Estado, que 
aperfeiçoou sua estrutura.

O Poder Executivo, por meio da Lei nº 14.116, de 29 de outubro de 
2012, alterada pela Lei nº 14.389, de 30 de dezembro de 2013, ob-
teve autorização para contratação de operação de crédito, até o 
limite de R$ 40 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES), a serem aplicados em projetos que 

visem à melhoria da gestão geral e patrimonial da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, no âmbito do Pro-
grama de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações 
Estaduais (PMAE).

Registro que na Lei complementar nº 13.758, de 15 de julho de 2011, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência 
Social do Estado do Rio Grande do Sul e institui o Fundo Previdenciário – Fundoprev, os/as membros da Defensoria são 
tratados/as nos mesmos termos dos demais Poderes.

Relembro que o primeiro concurso público para provimento do cargo de Defensor Público da Classe Inicial da Defensoria 
Pública do Estado do Rio Grande do Sul ocorreu somente em 1999, durante o governo de Olívio Dutra, meu companheiro de 
partido, demonstrando o reconhecimento e apoio a este órgão de defesa da cidadania.

Houve avanços significativos nas funções públicas do Estado a partir de 2011, após sermos eleitos no primeiro turno para 
superar um período de fragilização dos serviços públicos.

Avançamos em todas as áreas como saúde, educação, segurança, desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, meio 
ambiente, agricultura e desenvolvimento rural, relações internacionais, cultura, proteção e garantia dos direitos humanos, 
com respeito e valorização do serviço público.

Estabelecemos um novo padrão de relacionamento entre a sociedade e o Estado, assentado no diálogo, na participação e 
na cooperação, criando as condições para a formulação de uma estratégia de desenvolvimento baseada no pluralismo, na 
inclusão social e produtiva e na universalidade do crescimento.

O papel do Estado como indutor do desenvolvimento econômico e social foi resgatado com um conjunto de iniciativas que 
colocou o Rio Grande em novo patamar de desenvolvimento, integrado ao processo de transformação em curso no Brasil, 
desde a vitória de Lula em 2003. Hoje, podemos afirmar que, assim como o país, o Estado não é mais o mesmo e queremos 
prosseguir com muito diálogo, governando para todos os gaúchos e gaúchas.

Tarso Genro - Candidato a governador 
pela Unidade Popular pelo Rio Grande



Estamos torcendo 
para que você participe.

I Torneio de Tênis entre  
associações e WimBelemDon

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

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

Campeonato dia 01/11, às 9 horas
Local: Sede Campestre da AJURIS

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

Inscrições até dia 24/10.  
Informações: imprensa@adpergs.or.br | 51.3224.6282

Conheça o Projeto:  
wimbelemdon.com.br

Associações Participantes:  

ADPERGS - AJUFERGS - AJURIS - AMATRA - AMP - APERGS
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2ª edição do Chá do Dia do Amigo 
realiza ação solidária

A 2ª edição do Chá do Dia do 
Amigo, organizado pelo Depar- 
 tamento de Aposentados da 

ADPERGS, foi realizada em julho 
no hotel Plaza São Rafael. Cerca de 
30 pessoas participaram do evento, 
entre defensores públicos e acom-
panhantes, que tem como intuito 
fortalecer a integração do grupo e 
debater questões pertencentes à 
carreira. Os participantes também 
entregaram donativos para a Escola 
de Educação Infantil Tia Beth. 

A diretora do Departamento de Apo-
sentados, Genice Selaimen da Silva, 
destacou a importância de agregar o 
grupo. “A ADPERGS fomenta cons- 
tantemente a integração dos defen-
sores inativos com as novas deman-
das da carreira que têm reflexo nos 
aposentados. Atuamos ativamente 
nestas e em outras questões da Asso- 
ciação estadual e agora também na 
ANADEP”, ressaltou. A diretora tam-
bém informou o novo mecanismo 
de comunicação do Departamento.  
“A ADPERGS disponibilizou uma 
linha exclusiva para o Departamen-
to de Aposentados. Quem precisar 
de informação pode ligar para (51) 
9778-3716. Estou à disposição em 
tempo integral.” 

A presidente da ADPERGS, Lisiane 
Zanette Alves, esteve presente 
na confraternização e destacou o 
apreço e a importância do Departa-
mento. “Além de ser um ambiente 
excelente para troca de ideias e in-
formações, o departamento sem-
pre incorpora uma ação social para 
ajudar alguma entidade carente. O 
trabalho dos aposentados é muito 
valioso para a Associação”, relatou. 

Os participantes da 2ª edição do 
Chá do Dia do Amigo doaram 
cerca de 200 litros de leite in-
tegral, além de bolachas e out-
ros mantimentos para as crian- 
ças da Escola de Educação Infan-
til Tia Beth. Também participaram 
do encontro a secretária geral da 
ADPERGS, Ana Carolina Sampaio 
Pinheiro de Castro, e a secretária 
executiva da Associação, Maria de 
Lourdes Ferreira da Rosa Ribeiro.

Diretoria da ADPERGS prestigia  
o Chá do dia do Amigo

Departamento promove integração 
entre aposentados

O evento reuniu mais de 30 partici-
pantes e arrecadou donativos



CONCURSO

(51) 9652 8329

Juliana Massoterapia
Novo convênio com a ADPERGS

descontos de até 30% para associados

Pilates 
aula experimental grátis e mais
50% de desconto na primeira mensalidade!*
R$ 199,00 mensalidade para duas vezes por semana

Massoterapia
Banho de Ofurô grátis para quem comprar o pacote

com 10 sessões de Massoterapia!*
R$ 290,00 para o pacote com 10 sessões

Rua General Andrade Neves, 90, Conjunto 83
Centro, Porto Alegre - RS
Fones: (51) 3013 6339 ou (51) 9652 8329
* Válido até 30/10/2014

Ao lado da sede da ADPERGS!

O Diário Oficial do Governo 
do Estado do Rio Grande 
do Sul publicou, em julho 

deste ano, o edital de abertura 
e instruções especiais para o IV 
Concurso Público de Provas e 
Títulos para ingresso à carreira 
de Defensor Público do RS. En-
tre as inovações desta edição do 
concurso, o destaque é a reserva 
de vagas para a população negra 
e indígena. 

Executando a política de igual-
dade racial e social, das 28 vagas 
para o cargo de defensor público, 
três (3) foram reservadas às pes-
soas com deficiência, quatro (4) 
à população negra (considerados 
os negros e os pardos) e uma (1) 
será reservada à população indígena.

Edital renovado - IV Concurso Público 
de Provas e Títulos para ingresso 
à carreira de Defensor Público do RS 
apresenta inovações

A presidente da Associação dos Defen-
sores Públicos (ADPERGS), Lisiane Za-
nette Alves, destaca a importância do 
concurso para o trabalho da entidade. 
“Atualmente, temos um déficit de agen-
tes no estado, especialmente depois 
da aprovação do PL 05/2014, que criou 
mais 44 vagas. A publicação deste edi-
tal é bem-vinda e estava sendo muito 
aguardada pela Associação”, relata.

O presidente da Comissão do IV Con-
curso para Ingresso na Carreira de De-
fensor Público do Estado do Rio Grande 
do Sul, Jaderson Paluchowski,  abor-
da as modificações que o 4º concurso 
apresenta. “Esta é a primeira vez que 
o concurso para o cargo de defensor 
público tem reserva de vagas para a 
população negra (considerando negros 
e pardos) e indígena. Outra alteração 
que este edital apresenta é o tempo de 
comprovação de atividade jurídica de 2 
para 3 anos, nos moldes da EC 80/2014.  

A Banca Examinadora este ano  
será composta exclusivamente 
por defensores públicos do Esta-
do do Rio Grande do Sul,  o que 
também é uma inovação”, explica.  
Também compõem a Comissão 
do IV Concurso,  os agentes Fer-
nanda Pretto Fogazzi Sachotene, 
Alessandro Genaro Soares Lema 
e André Castanho Girotto. 

As inscrições já foram encerra- 
das, no entanto a legislação 
aplicável ao Concurso Público, 
assim como a composição da 
Banca Examinadora, o conteúdo 
programático das Provas e toda 
e qualquer informação adicional 
sobre o certame poderão ser 
obtidas no endereço eletrôni-
co da Fundação Carlos Chagas 
(www.concursosfcc.com.br), 
a qual prestará apoio operacional 
a este Concurso.
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A violação dos deveres morais, éticos e legais com ações 
que contrariam os preceitos constitucionais que asseguram 
a integridade do cidadão é uma prática comum aos órgãos 
de polícia no Brasil. O debate sobre a violência policial é uma 
preocupação de muitos setores ligados aos Direitos Humanos 
e de parte da sociedade civil. 

Violação dos Direitos Humanos - 
Violência policial nas prisões 
em Flagrante em Porto Alegre

No Rio Grande do Sul, a de-
fensora pública Silvia Brum 
realizou a pesquisa “Violên-

cia Policial nas prisões em flagran-
te na cidade de Porto Alegre” após 
constatar repetidas agressões 
contra os presos que chegavam 
na 2ª Delegacia de Pronto Aten-
dimento de Porto Alegre (DDPA), 
onde era plantonista. O caso que 
mais chamou atenção da defen-
sora, e originou o tema do seu 
trabalho científico, foi um rapaz 
que entrou de cadeira de rodas 
na delegacia. Segundo a asso-
ciada, o homem teria um coágulo 
de sangue na sua bolsa escrotal, 
o que lhe impedia de caminhar, 
além de muitas lesões no rosto 
e corpo. Os policiais contaram 
que a prisão foi em flagrante e 
recaia sobre ele a acusação de 
tentativa de homicídio contra a 
guarnição. Quando questiona-
dos sobre o motivo pelo qual o 
preso estava tão machucado, os 
agentes da polícia disseram que 
ele havia caído de um muro na 
sua tentativa de fuga. Silva Brum  
concedeu uma entrevista para 
ADPERGS revelando os números 
da violência policial e traçando um 
perfil do preso agredido. Acompanhe.

Como nasceu a pesquisa sobre esse 
assunto?

Eu trabalhava como plantonista na área 
judiciária e comecei a observar aquela 
profusão de pessoas chegando agredi-
das na 2º DPPA. Surgiu o interesse de 
saber se existia um perfil do preso agre-
dido. Meu questionamento é se exis- 
tiam pessoas que apanhavam mais que 
outras. É uma pesquisa quantitativa 
(porque foram usadas informações for-
necidas pela Secretaria de Segurança 
Pública) e qualitativa.

Conversei com o delegado responsável 
pela sistematização de dados e pas-
sei minha diretriz: quero saber quem é 
e como é o preso em flagrante no mu-
nicípio do Porto Alegre.  Ele foi extrema-
mente solícito e compilou todos os dados 
necessários para formar esse perfil. O 
trabalho dele durou cerca de oito meses. 
Isto nos levou a outra observação impor-
tante, o fato de que o estado não sabe 
quem é este preso.  

Qual o perfil deste preso agredido?

O perfil geral não foge do perfil do Di-
reito Penal como um todo, mas este 
é focado na pesquisa. São pessoas de 
baixa escolaridade, extremamente vul-
neráveis, homens, jovens entre 20 e 30 
anos, brancos (com base no Censo do 

Rio Grande do Sul e na auto declaração 
de raça na entrevista feita no ato de 
prisão na DPPA), pessoas com fracos 
ou inexistentes vínculos familiares, 
solteiros, sem profissão definida, a 
maioria dos acusados é natural de Porto 
Alegre, 99% com antecedentes crimi-
nais, e comete crime patrimonial.

A chegada de presos agredidos era uma 
constate na DPPA?

Sim. Todos os dias chegavam pessoas 
com marcas de agressões ou narrando 
a ocorrência destas. A prática da violên-
cia policial é algo que se perpetuou no 
tempo. Nem todas as pessoas denunci-
am. Eles estão numa situação onde não 
tem voz e nem espaço, porque naquele 
momento ele está sendo acusado de 
um crime. O preso tem a certeza de que 
a sua palavra não tem valor. A socie-
dade civil apoia e estimula as torturas 

PERFIL DO PRESO AGREDIDO
Sexo: masculino
Idade: entre 21 e 30 anos
Raça: branco
Cor dos Olhos:castanhos
Tipo Físico: magro
Estado Civil: solteiro
Escolaridade: Ensino fundamental
Profissão: não declarada
Antecedentes: indiciado
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sofridas pelos detidos. Já o policial que 
agride não é visto como um criminoso.  
É um ambiente muito hostil, é difícil 
uma pessoa inserida nesse cenário 
querer denunciar este tipo de crime. 
E muitos têm medo de retaliação. Não 
eram poucos que falavam “quando esti-
ver na rua de novo posso encontrar esse 
mesmo policial, então não vou denun-
ciar”.  Dos 2539 presos no ano de 2010, 
apenas 259 denunciaram violência poli-
cial, mas não significa que apenas estes 
10% foram agredidos, é tão somente a 
porcentagem de quem teve coragem de 
declarar. Existem também aqueles que 
são agredidos pelas vítimas na hora da 
prisão (com consentimento policial), 
mas 54% são hostilizados pelos agen-
tes da polícia.

Mulheres presas também são agredidas?

Certamente, elas representam 5% dos 
presos que sofrem com a brutalidade 
policial. E há relatos de que as policiais 
mulheres são, muitas vezes, mais vio-
lentas do que os policiais homens.

Na tua pesquisa, podemos ler que as 
agressões são visíveis. Podemos cons- 
tatar que não há, por parte da polícia, 
sequer uma preocupação de camuflar 
as lesões?

Muitas lesões têm marcas, algumas 
não, por exemplo, o tapa, não fica mar-

cado. Alguns deixam severos ferimen-
tos. A justificava é quase sempre a 
mesma: resistência à prisão. Eles am-
param a violência numa circunstância 
que muitas vezes não tem testemunha, 
é a palavra deles contra a do preso.  
Quando o detido apresenta ferimentos, 
obrigatoriamente, é levado para aten-
dimento médico, porque o presídio não 
recebe pessoas machucadas. Qualquer 
complicação de saúde que o preso ti-
ver dentro da instituição gera um dano 
estatal e eles precisam comprovar que 
ele já veio com essa enfermidade da 
rua.  No entanto, estas agressões nun-
ca ocorrem dentro da DPPA, porque 
desde os anos 90 a Defensoria Pública 
está presente na entidade e eles sabem 
que nós iremos denunciar qualquer tipo 
de violação.

Segundo tua pesquisa, porque os poli- 
ciais batem?

98% das pessoas que declararam ter 
sofrido agressões já tinham sido pre-
sas antes. No momento que alguém é 
preso, a polícia estabelece uma comu-
nicação com a central para informar os 
dados do detido. A partir do momento 
que a informação da reincidência che-
ga, é como se estivesse autorizada a 
agressão, porque tudo o que preso  
disser não terá valor algum. Por ele 
ser considerado um problema social, 

o policial acredita que tem legiti-
midade para espancar. E ninguém 
fará nada contra ele, que estará 
respaldado não só pela chefia in-
stitucional, como pela sociedade e 
senso comum de que bandido bom 
é bandido morto, ou no mínimo 
bem machucado.

Existe um cenário apropriado para 
discutir essa questão?

Quando relato para o Juiz, no pro-
cesso, que houve agressão, ele res- 
ponde que ali não é o lugar para 
falar de violência policial, e sim 
de julgar o crime pelo qual o réu 
é acusado. Discutir isso na Cor-
regedoria da Brigada Militar é 
ainda mais complexo, porque será 
uma denúncia contra um poli-
cial, analisada por outro policial 
e ainda o agredido precisa ir até 
lá, uma situação surreal. Das 20 
denúncias encaminhadas para a 
Corregedoria da BM, apenas cinco 
tiveram resposta: dois inquéritos 
policial militar foram instaurados 
e uma denúncia encaminhada para 
a Justiça Militar, que é o caso do 
rapaz da cadeira de rodas. Mas é 
algo que não deve ser ignorado e 
nem aceito, muito menos por nós 
defensores públicos.
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O referido convênio teve origem 
na discussão sobre a redução da 
maioridade penal no Congresso 
Nacional, ocasião em que a 
vice-presidente da ADPERGS e 
coordenadora da Comissão da In-
fância e Juventude da ANADEP, 
Marta Beatriz Tedesco Zanchi, 
conversou com Heloisa Helena 
Silva de Oliveira, administradora 
executiva da Fundação ABRINQ. A 
partir de então o contato passou a 
ser constante, por meio de troca 
de informações e de pareceres, 
bem como mediante atuação con-
junta na Comissão Especial para 
as Medidas Socioeducativas da 
Câmara dos Deputados.

Também em agosto deste ano, a 
Comissão Especial da Infância e 
Juventude da Associação Nacio-
nal dos Defensores Públicos da 
ANADEP e a Fundação ABRINQ 
emitiram nota contra projetos de 
lei que buscam substituir a edu-
cação infantil (vaga em creche) – 
dever constitucional – por valores 
em dinheiro, “auxílio-creche”.  Um 
dos exemplos é o Projeto de Lei nº 
166 de 2014, “Primeiro Passo”, do 
Município de Salvador, Bahia, cuja 
finalidade é disponibilizar auxílio 
financeiro de R$ 50,00 (cinquen-
ta reais), por mês, às crianças de 
zero a cinco anos de idade (primei-
ra infância), para as quais não haja 
vagas disponíveis na rede pública 
de ensino infantil no local onde 
residem.

Convênio ANADEP e 
Fundação ABRINQ na defesa 
da proteção integral para  
crianças e adolescentes

A nota pública, divulgada nos sítios das 
entidades, teve mais de duas centenas 
de compartilhamentos. A Defensora 
Pública da Bahia, Gisele Aguiar, da 
Comissão da Infância da ANADEP, en-
tregou a nota a autoridades de Salvador, 
para o fim de alertar sobre a evidente 
inconstitucionalidade do projeto de lei. 
A matéria tem repercussão nacional, 
uma vez que a prática de substituir va-
gas em creche por auxílio em pecúnia 
vem se disseminando nas Câmaras 
de Vereadores do país, segundo infor-
mações da Fundação ABRINQ.

As entidades também trabalham con-
juntamente no Projeto de Lei nº 7197, 
do deputado Carlos Sampaio, que 
se encontra na Comissão Especial 
para as Medidas Socioeducativas da 
Câmara dos Deputados. O projeto al-
tera o Estatuto para aumentar o prazo 
de internação, tornando-a obrigatória 
nos casos de atos infracionais hedi-
ondos e institui a medida de segurança 

sem prazo determinado, den-
tre outras previsões. A ANADEP 
elaborou uma série de aponta- 
mentos encaminhados ao relator 
e, junto com a Fundação ABRINQ, 
tem conversado com os Deputa-
dos sobre a inconstitucionalidade 
de vários pontos do projeto.  

Por fim, a ANADEP foi convidada a 
participar da elaboração do Cader- 
no Legislativo da Infância e Juven- 
tude ABRINQ 2015, juntamente 
a outras entidades da rede de 
proteção. A primeira reunião so-
bre o caderno já ocorreu na sede 
da entidade em São Paulo, com 
a participação da vice-presidente 
da ADPERGS. “Colaborar na reali- 
zação do Caderno Legislativo da 
Infância e Adolescência ABRINQ 
com pareceres de Defensores Pú-
blicos é uma grande oportunidade. 
A publicação, que será lançada na 
Câmara dos Deputados e na sede 
da ABRINQ, em São Paulo, é um 
instrumento de consulta para par-
lamentares”, disse Marta.   

A Comissão da Infância e Juven-
tude da ANADEP tem realizado 
uma série de encaminhamentos 
no âmbito legislativo. A próxima 
reunião da Comissão da Infância e 
Juventude da ANADEP será no dia 
9 de outubro do ano corrente, na 
cidade de Florianópolis, em Santa 
Catarina. A sessão é aberta a to-
dos os interessados em discutir a 
matéria.

A ANADEP e a Fundação ABRINQ firmaram convênio, em agosto deste ano, para que o monitoramento das leis, 
a elaboração de pareceres e a cooperação em geral nas matérias atinentes à proteção e garantias de crianças 
e de adolescentes se deem de forma conjunta.

Marta Zanchi em reunião com admi- 
nistração executiva da ABRINQ
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IBDFAM 2014 - A Defensoria Pública 
e o Direito das Famílias

Para Domingos, a Defensoria 
Pública é um instrumento de 
mediação e solução de conflitos 
familiares. O defensor explicou 
que, para resolver as divergên-
cias familiares, não basta envolver 
apenas os integrantes da família. 
Ele acredita que para reestrutu-
rar essa unidade familiar é preci-
so uma rede de profissionais que 
também inclui os profissionais do 
Direito. “Algumas das funções a 
serem concretizadas pela Defen-
soria é a solução prioritariamente 
extrajudicial de conflitos e o fo-
mento da educação em direitos. 
Nossa instituição deve romper 
com o modelo judicializante para 
estabelecer novas balizas de atu-
ação. É o que nos parece bem 
mais eficaz em termos de pacifi-
cação social”, disse.

Arion relatou que, atuando como 
defensor, passou a observar a 
relação da Defensoria com o Di-
reto das Famílias, tanto no que 
diz da atuação pré-processual, 
quanto no que tange à processual. 
O associado destacou o protago- 
nismo da Defensoria em proje-
tos relacionados ao Direito das 
Famílias. “No âmbito extrajudi-
cial, criou-se o ‘Dia do Consenso’, 
que visa aproximar as partes em 
busca de soluções autocompos-
itivas para seus conflitos. Esta-
beleceu-se, ainda, o programa 
‘Defensoria nos bairros: a cidada-
nia bate à sua porta’, a partir do 

qual se realizaram dois mutirões 
em comunidades carentes. No 
plano da educação em direitos, 
foi elaborada a ‘Cartilha Cidadã: a 
Defensoria Pública e as Famílias’, 
o ‘Guia do Estagiário’ e o ‘Gibi Ci-
dadão: a Defensoria Pública e as 
Famílias’, este voltado para as cri-
anças. Com o nosso trabalho, pre-
tendemos reverter a natureza da 
relação da população com o Es-
tado, que é baseada em histórico 
assistencialismo. Damos acesso 
à Justiça e não somente ao Judi-
ciário”, explicou.

O VI Congresso do Mercosul de Direito de Família ocorreu nos dias 5 e 6 de agosto, no Plaza São Rafael, em  
Porto Alegre.  A temática deste ano foi “O papel de cada um nos conflitos familiares e sucessórios”. Os associados  
Arion Escorsin de Godoy e Domingos Barroso da Costa ministraram a palestra “A atuação da Defensoria 

Pública, enquanto instituição de transformação subjetiva, social e política a partir do direito das famílias”, oportuni-
dade em que  apresentaram os materiais didáticos que a entidade produz para subsidiar a educação em direitos.  
O evento foi realizado pelo IBDFAM/RS - Instituto Brasileiro de Direito de Família -, Seção do Rio Grande do Sul,  
e teve apoio da ADPERGS.

Ao longo dos dois dias, acadêmi-
cos e profissionais das áreas do 
Direito, Serviço Social, Psicologia, 
Medicina e Pedagogia participa- 
ram de conferências, mini-cursos 
e apresentações de propostas com 
o escopo de debater temas atuais, 
entre eles, alienação parental, 
abandono afetivo e bioética. O 
evento realizado pelo  IBDFAM/RS 
buscou consolidar o debate e a 
promoção efetiva  de um novo am-
biente jurídico no Mercosul, bus-
cando adequar as necessidades 
à realidade da sociedade contem-
porânea.

Defensores Públicos palestram no evento que tratou de  
“O papel de cada um nos conflitos familiares e sucessórios”
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A assessoria dos aposentados da ANADEP quer conhecer um 
pouco da atuação e trajetória dos defensores públicos inativos de 
todo o Brasil. Participe! Escreva relatos históricos ou conte fatos 
pitorescos e envie para o email memorialdp@anadep.org.br  
até o dia 5 de novembro.

Para informações acesse: 
www.anadep.org.br

Histórias e Estórias da construção  
da Instituição no Brasil

Memorial da  
Defensoria Pública  
Brasileira

Participação aberta a todos os  
defensores públicos aposentados.


