
A Defensoria Pública é 
a 1ª instituição estadual no 
ranking de credibilidade  
dos gaúchos

Fonte: Pesquisa PROMÁXIMA - 23/06 a 05/08/2014. Pergunta 28: Quanto você confia nos órgãos Públicos?
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Vigiar e punir ou legalizar?  
O juiz paulista Marcelo Semer fala 
sobre a legalização da maconha

Projeto de lei sobre Audiência de 
Custódia pretende diminuir a  
superlotação dos presídios e coibir 
a violência policial
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Rafael Pinheiro Machado, 
vice-presidente

O ano que se encerra 
está marcado, no âm-
bito da ADPERGS, pelo 

fortalecimento do Departa-
mento de Aposentados, pelo 
incremento dos convênios, 
pelo apoio e participação in-
tensos nas atividades asso-
ciativas em âmbito nacional, 
pela forte atuação legislativa, 
entre outras. O vital, no entan-
to, é a conquista da Emenda 
Constitucional n.º 80/2014, 
fruto de intensa dedicação 
e atuação da ANADEP, com 
a (necessária) participação 
das entidades estaduais.

Trata-se de  importante conquista da Defensoria Pública e da  
democracia, em que a Instituição restou alçada ao papel fun-
damental de promotora dos direitos humanos. O alcance de tal  
assertiva, por certo, amplia as atribuições da Instituição a limites 
ainda indefinidos, mas que estão em consonância com aquilo que 
os necessitados e os vulneráveis de nosso país dela esperam.

A alteração do texto constitucional é de tal magnitude que suas 
consequências e implicações ainda não estão, por evidente, de-
limitadas de forma definitiva e completa, mas algumas delas já 
são passíveis de aplicação imediata. Ampliam-se as atribuições, 
consolidando-se a atuação coletiva, no mesmo passo em que se 
ampliam as prerrogativas.

É nesse contexto que a ADPERGS, comprometida com seus asso-
ciados e com a consolidação da Defensoria Pública, tem atuado, 
a par da constante presença agregadora no Legislativo Gaúcho. 
Nessa senda, tem-se o requerimento administrativo formulado ao 
e. Conselho Superior para que reconheça, de forma isonômica às 
carreiras da Magistratura e do Ministério Público, o vitaliciamento 
do agente pelo transcurso do período de estágio probatório de 02 
(dois) anos. O pedido, que é decorrência da EC 80/2014, alcança, 
desde já, aproximadamente 1/3 da carreira, bem como privilegiará 
os futuros agentes que ingressarão ao término do certame em curso.

Outras tantas possibilidades estão postas, com todos os desafios 
que se somam (paridade remuneratória, em todo seu alcance; 
férias remuneradas de 60 (sessenta) dias; prerrogativa de foro, 
etc.). A ADPERGS, como tem feito, estará atenta ao reclamos e 
anseios dos associados, convicta de que a via Administrativa é a  
adequada – por competente – para o trânsito da maioria dos pleitos 
que virão.

Encerra-se o ano, portanto, com muitos desafios no horizonte, 
mas com a certeza de que a consolidação da Defensoria Pública, 
enquanto instituição permanente e essencial à função jurisdicio-
nal do Estado, é imperativo constitucional e caminho sem volta.
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GIRO POLÍTICO

Em 2014, a Diretoria da Asso-
ciação cumpriu uma extensa 

agenda de compromissos insti-
tucionais e legislativos.

Em julho último, o Projeto de Lei 
Complementar 220/2013, que alte- 
ra o artigo 55 da Lei Complementar 
no 11.795, de 22 de maio de 2002, 
contou com parecer favorável for-
mulado pelo deputado relator, 
Paulo Odone (PPS), na Comissão 
de Segurança e Serviços Públicos. 
Em 2013, na Comissão de Cons- 
tituição e Justiça, o relatório do 
deputado Marlon Santos (PDT), de 
igual forma, havia sido favorável.

O giro político traz as articulações 
da ADPERGS em âmbito estadual 
e nacional.

Entrega do convite para a sessão 
solene de posse da diretoria e do 
conselho de representantes da  

Associação do Ministério Público.

A presidente da ADPERGS recebeu 
do vice-presidente administrativo 

da AJURIS, Gilberto Schäfer, 
o convite para o Seminário AJURIS 
70 anos – A Liberdade de Expressão 

na América Latina.

Presidente da ADPERGS com o relator do PLC 220, João Fischer (Fixinha),  
na Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle  

da Assembleia Legislativa.
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Na Assembleia Legislativa, no último trimestre, a ADPERGS seguiu acompa- 
nhando a tramitação do PLC 220 (reescalonamento das classes) na Comissão 
de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle. O projeto contou com 
parecer favorável do deputado Fixinha (PP). Os projetos similares, de nos 218/13 
e 221/13 oriundos do Tribunal de Justiça e do Ministério Público, respectiva-
mente, que tramitavam na mesma Comissão também não foram votados e 
precisarão ser reapresentados na próxima legislatura.
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Outro projeto que se apresentou 
com alguma viabilidade e contou 
com a atuação próxima da Adpergs 
foi o PL 258/2012, que altera a Lei no 
13.546, de 02 de dezembro de 2010, 
que estava na CCJ. Referido proje-
to também contava com parecer 
favorável, ainda pendente de lei-
tura do relator, o deputado Edson 
Brum (PMDB), que, no dia 09 de 
dezembro, se encontrava em via-
gem oficial ao Peru. Houve pedido 
de vista por parte do deputado 
Frederico Antunes (PP), dos pro-
jetos sobre o mesmo tema do 
Ministério Público e do Tribunal de 
Justiça. Todas proposições legis-
lativas referente à automaticidade 
precisarão ser reapresentadas na 
próxima legislatura.

A vice-presidente da ADPERGS, 
Marta Beatriz Tedesco Zanchi,  

em reunião com a deputada federal 
Luiza Erundina e o assessor legisla-
tivo da ANADEP, Enrico Ribeiro, para 

discutir sobre o PL 554/2011 (au-
diência de custódia) e um possível 
Projeto de Lei para a vedação da 
revista vexatória nas unidades 

de internação.

C
ré

di
to

: G
ab

in
et

e 
Fe

de
ra

l L
ui

za
 E

ru
nd

in
a



4  |  INFORMATIVO

GIRO POLÍTICO

Nessa linha, cumpre destacar que 
o trabalho foi realizado sempre em 
conjunto com a AJURIS e a AMP/
RS pelo fortalecimento do sistema 
de justiça. O vice-presidente Rafael 
Pinheiro Machado participou da úl-
tima reunião das entidades asso- 
ciativas na sede da AJURIS para 
tratar de interesses legislativos co-
muns das categorias. 

A tramitação do PLC 196/2014, que 
altera a Lei Complementar no 9.230, 
de 06 de fevereiro de 1991, que cria 
a Defensoria Pública do Estado do 
Rio Grande do Sul, recebeu espe-
cial atenção da Associação em sua 
tramitação junto à CCJ. O projeto foi 
distribuído ao deputado Raul Carrion 
(PCdoB) presidente da Frente Parla- 
mentar de Apoio à Defensoria Pública.

Além do acompanhamento dos pro-
jetos de lei de interesse da Defen-
soria Pública, a ADPERGS, por meio 
de sua presidente, Lisiane Zanette 
Alves, participou da solenidade de 
entrega do Relatório Anual 2014  
da Defensoria Pública gaúcha, na 
Assembleia Legislativa. 

A ADPERGS também cumpriu agendas 
sociais, como o Seminário AJURIS 70 Anos 
– A Liberdade de Expressão na América 
Latina, ocorrido em outubro deste ano, e a 
posse da diretoria e do conselho de repre- 
sentantes da Associação do Ministério  
Público do RS. 

No âmbito nacional, a ADPERGS participou das assembleias gerais e cumpriu 
agenda paralela no Congresso Nacional, pela aprovação de projetos de inte- 
resse da carreira e, igualmente, pela promoção de pauta afeta às garantias e 
direitos da população. Em outubro deste ano, a vice-presidente da ADPERGS, 
Marta Beatriz Tedesco Zanchi, se reuniu com a deputada federal Luiza Erundi-
na (PSB/SP) e o assessor legislativo da ANADEP, Enrico Ribeiro, com o fim de 
reforçar a necessidade de aprovação do PL 554/2011 (audiência de custódia) 
e articular possível projeto de lei para a vedação da revista vexatória nas uni-
dades de internação. A pauta também foi discutida com a deputada Maria do 
Rosário (PT/RS) e o senador Paulo Paim (PT/RS). 

Entrega do Relatório de Atividades de 2014 da Defensoria Pública, 
na Assembleia Legislativa.

O vice-presidente Rafael Pinheiro Machado 
em reunião com entidades associativas 

debatendo pautas em comum.

Diretoria da ADPERGS e  
da ANADEP deliberaram sobre 
assuntos institucionais com o 

deputado federal Vieira da Cunha.

A vice-presidente da ADPERGS 
participou da atividade ANADEP 

itinerante, em Florianópolis,  
Santa Catarina.
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Na última assembleia geral da Asso- 
ciação Nacional Defensores Públi-
cos de 2014, foi definida a campanha 
nacional do ano de 2015, com lança- 
mento em maio próximo, cujo tema 
será a “Tutela Coletiva”. O tema foi 
aprovado por unanimidade.

Por fim, a ADPERGS ainda recebeu 
em sua sede a visita do deputado 
federal Vieira da Cunha (PDT/RS), 
associado honorário, que sempre 
se dedicou ao fortalecimento da  
Defensoria Pública e teve papel fun-
damental na aprovação da Emen-
da Constitucional no 80 de 2014. 
Participaram da reunião, além da 
presidente e da vice da ADPERGS, 
a presidente da ANADEP, Patrícia 
Kettermann. 

Envie sua colaboração para  
imprensa@adpergs.org.brESTE INFORMATIVO TAMBÉM É SEU!



Queremos que 2015 seja ainda melhor. Um ano onde vamos 

unir forças mais uma vez para defender os direitos de todos os 

gaúchos. Nossa luta para fortalecer a Defensoria Pública vai 

continuar. Assim como nossa busca por realizações ainda maiores 

perante a sociedade. Um Feliz Natal e um Ano Novo com muita 

paz, saúde e prosperidade. São os nossos sinceros votos.



6  |  INFORMATIVO

DESTAQUE

A cidade escolhida para sedi-
ar o 12° Encontro Estadual 
dos Defensores Públicos, 

em 2014, foi Pelotas.  Com o tema 
“20 Anos de Defensoria Pública: 
Parâmetros de Atuação Institucio-
nal” e com base na Emenda Cons- 
titucional 80, o evento debateu os 
critérios que definem o trabalho 
dos defensores gaúchos. A ativi-
dade ocorreu nos dias 27 e 28 de 
novembro.

A presidente em exercício da  
ADPERGS, e representante da 
ANADEP, Marta Beatriz Tedesco 
Zanchi, fez o discurso de abertura 
e ressaltou que o tema do encontro 
é pertinente, vez que a instituição 
ainda não conta com a estrutu-
ra e o número de agentes ideais 
para o atendimento pleno de to-
dos os seus destinatários e poten- 
ciais destinatários: “Partindo deste 
pressuposto, temos que levar em 
consinderação que as estratégias 
de priorização desenvolvidas pela 
Defensoria Pública, infelizes exi- 
gências deste momento histórico 
em que ainda não temos o tamanho 
que deveríamos e que iremos ter, 
devem levar em conta que há inte- 
resses políticos gigantescos obser-
vando atentamente todos os nossos 
movimentos e nos ameaçando diu-
turnamente com o retrocesso, mas, 
sobretudo e essencialmente que 
há pessoas em situação de multi- 
vulnerabilidade que sequer se 
reconhecem como titulares de di-
reitos, ou seja, que nem imaginam 
a existência da nossa instituição 
como sua garantia ao direito a ter 
direitos”, declarou.

De acordo com a presidente, a ins- 
tituição deve sempre trabalhar 
na valorização das pessoas que 
utilizam o trabalho da Defenso-
ria Pública. “Atendemos cerca de 
82% da população brasileira e há 

Pelotas sedia o 12º Encontro Estadual 
dos Defensores Públicos

72% de comarcas sem defensores. Em 
nome dos nossos destinatários e da 
independência funcional de cada um 
dos nossos associados, a ADPERGS 
garante, com a legitimidade de quem 
participa de um movimento nacion-
al de mobilização  junto ao Condege e 
aos Defensores Públicos Gerais, que 
será intransigente na defesa das de-
liberações que aqui serão tomadas. A 
Defensoria Pública, dentro do sistema 
de justiça, é quem difere pessoas de in-
divíduos e, dentro deste olhar humanis-
ta e emancipatório, temos que priorizar 
as pessoas mais vulneráveis, para além 
de um cálculo matemático” concluiu. 

Durante o evento, o Defensor Público- 
-Geral Nilton Leonel Arnecke Maria, 
enfatizou que o momento é de cons- 
trução e fortalecimento. “A proposta 
deste evento é ampliar os debates prio- 
ritários da nossa instituição. Queremos 
discutir de maneira coesa e democrática 
os parâmetros de atuação dos defenso- 
res de todo o estado”, afirmou.

Segundo Felipe Kirchner, Dirigente do 
Núcleo de Defesa do Consumidor, o obje- 
tivo do encontro foi colher as sugestões 

dos defensores para que o Conselho 
Superior possa decidir as diretrizes 
com maior propriedade. Ele explica 
que a atividade não teve caráter delibe- 
rativo. “É preciso ter presente que a 
redefinição da vulnerabilidade já está 
posta na lei, nós estamos apenas regu- 
lamentando isso. A discussão não é 
mais se nós devemos ou não, mas sim 
a forma como  faremos, de que modo 
vamos encarar isso”, comentou.

O defensor público também relata 
como o trabalho foi executado nas ofi-
cinas, onde os agentes discutiram a 
priorização de atendimento, e ressalta 
que a vulnerabilidade econômica vai 

Marta Zanchi fez o discurso de abertura do 12º Encontro Estadual 
dos Defensores Públicos

Defensores gaúchos no 
encontro estadual
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continuar sendo o norte da Defensoria 
Pública. “Em cada oficina eram cinco 
grupos, então foram mais de 20 grupos 
trabalhando concomitantemente. O que 
se fez foi colher mais elementos para 
discutir essas diretrizes. A vulnerabili-
dade econômica vai continuar sendo a 
perspectiva da Defensoria Pública. Isso 
é uma questão inegável. Esse continua 
sendo o critério prevalente do nos-
so atendimento. A lei nos coloca outra 
perspectiva, que é o fato de que para 
as pessoas na nossa sociedade  - mas-
sificada, liquida, veloz, complexa  - , a 
vulnerabilidade não advém só da po-
breza, ela vem de outras fontes, como 
a questão social, a questão cultural, a 
questão étnica, a questão do pertenci-
mento à comunidade. Estes grupos hoje 
são considerados vulneráveis pela lei, 
isso não é novidade nenhuma: os idosos 
são considerados vulneráveis, a criança 
e o adolescente são considerados vul-
neráveis, a mulher vítima de violência 
doméstica é considerada vulnerável, os 
indígenas são considerados vulneráveis, 
de modo que a vulnerabilidade não se 
restringe ao critério econômico e isso é 
legal e constitucional. Agora, claro que 
essa continua sendo uma das vulnera-
bilidades prevalentes. O que vai se fazer 
é regulamentar esse outro contexto. Em 
que situações um idoso, uma criança 
ou adolescente, uma mulher vítima de 
violência doméstica, podem procurar a 
Defensoria Pública. Se for pegar a lei, 
a Defensoria deveria atender todos os 
idosos em qualquer situação, o que na 
verdade seria impossível pela nossa 
situação de escassez de recursos hu-
manos e materiais. O que estamos fa-
zendo é regulamentando as formas de 

acesso dessas pessoas à DPE. Não se 
trata de uma ampliação nos critérios, 
mas sim de uma redefinição da própria 
instituição e de quem ela vai atender, 
em conformidade com os parâmetros 
legais hoje vigentes. Essa é a perspecti-
va. A definição de vulnerabilidade e o di-
reito de tais grupos à Defensoria Públi-
ca não é uma opção, tão pouco passível 
de um recorte por norma de cunho 
meramente administrativo. O  grande 
documento que nós temos sobre o tema 
são as “100 regras de Brasília”, que foi 
feito pela cúpula do poder judiciário  
ibero americana. Votado à unanimi-
dade. O documento é absolutamente 
contundente quanto ao fato de a vul-
nerabilidade não estar restrita a falta de 
recursos financeiros”, concluiu. 

Conferências
O palestrante Luiz Alberto David Araújo, 
doutor em defesa das liberdades, gru-
pos vulneráveis e minorias, abordou o 
tema “A proteção constitucional das 
pessoas: espaço de atuação da Defen-
soria Pública”, na abertura do evento. Já 
durante a sexta-feira (28), os defenso- 
res públicos participaram do painel do 
professor Doutor José Ricardo Cunha, 
da Universidade Estadual do Rio de Ja-
neiro, que falou sobre o tema Direitos 
Humanos, vulnerabilidade e Defensoria 
Pública.
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Empossados os membros eleitos para o 
Conselho Superior – biênio 2014-2016

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul empossou os novos membros de seu Conselho Superior, em 
outubro deste ano. O órgão integra a administração da Instituição e tem, dentre suas competências, a definição do  
 plano de atuação da Defensoria Pública.

Representando os conselheiros 
eleitos, o defensor público Miguel 
Seadi Jr. discursou aos presentes 
e destacou que este é o momento 
da instituição apresentar proativi-
dade. “É importante destacar o que 
é ser ativo e proativo. O ativo toma 
iniciativas, mesmo que seja reagin-
do a uma situação. O proativo está 
propenso a agir em situações in-
certas, por tanto arrisca. Por isto, o 
ativo age mais no universo conhe- 
cido, enquanto o proativo precisa 
lidar com o novo, o desconhecido e 
o incerto. O ativo faz, o proativo faz 
acontecer, porque de certo modo 
antecipa o futuro desejado. O ativo 
se adapta e o proativo protagonista 
da transformação”, declarou.

Em sua explanação, o presiden-
te do Conselho Superior, Nilton 
Leonel Arneck Maria, deixou uma 
mensagem de otimismo para os 
conselheiros empossados. “Eu 
quero crer que todos nós faremos 
o melhor possível para que con-
sigamos romper e ultrapassar os 
obstáculos. Nós não vamos, com 
o nosso biênio, fortalecer a De-
fensoria Pública para o resto da 
vida, mas a ideia é que a adminis-
tração e a gestão desse Conselho 
Superior consigam fortalecer um 
pouco mais a instituição frente à 
sociedade civil e frente aos demais 
atores do sistema de justiça”, afir-
mou.

Para a presidente da ADPERGS, 
Lisiane Zanette Alves, que na ceri-
mônia também representava a 
ANADEP, o Conselho Superior é 
fundamental para fortalecer e am-
pliar a democracia dentro da insti-
tuição. “A importância deste órgão 
colegiado é vital para a instituição, 
especialmente, nas oportunidades 
em que desempenha seu poder 

normativo, nos moldes do que dispõe a 
LC 132. Sob o ponto de vista associativo, 
trata-se de um órgão democrático, por 
natureza, em vista das eleições que são 
realizadas. Todos os empossados po-
dem sempre contar com a ADPERGS.” 
declarou.

A defensora Naira Regina Stefani 
Sanches foi membro do Conselho Su-
perior no biênio de 2012/2014 e fez 
sua avaliação dos anos de trabalho no 
órgão: “Ao longo deste biênio, avança-
mos no que se refere à edição de diver-
sas resoluções, algumas revisando e 
atualizando regramentos que tratavam 
de temas de relevo, como residência 
fora da comarca de atuação, regimen-
tos internos de nossos órgãos superi-
ores, dentre outros, imprescindíveis ao 
regular exercício da atividade do de-
fensor público. Também, nessa gestão 
foram publicados editais de concursos 
públicos para servidores e defensores 
públicos, que exigiram e exigirão atua- 
ção permanente dos conselheiros. Cer-
tamente que muitos anseios nossos 
restaram frustrados, mormente no que 
tange a avanços estruturais e remunera- 
tórios, porquanto a Defensoria é uma 
instituição que, sabidamente, vem re-
cepcionada com insuficientes recursos 
orçamentários para fazer frente a seus 
grandes desafios”, contou. Tatiana Kosby 
Boeira também analisou sua atuação 
como membro do Conselho no mesmo 
biênio. “Avalio com satisfatório o biênio 
em que atuei como Conselheira Supe- 
rior, eleita representando a Classe Final 
da carreira. Tenho que, a despeito das 
dificuldades enfrentadas, muitas delas 
oriundas de conflitos políticos e de di-
ficuldades de diálogo, várias conquistas 
no campo da luta pela publicidade e im-
pessoalidade na gestão administrativa 
foram alcançadas. Destaco o desafio 
de convidar os colegas a opinar acerca 
das questões de maior relevo, a luta in-
transigente pela publicidade dos atos, 

dentre outras. Tenho a convicção de que 
logrei êxito em representar o que en-
tendo ser o adequado, buscando sem-
pre conciliar os interesses dos colegas 
com a melhor solução para o cresci-
mento institucional”, pontuou. 

Antônio Augusto Korsack Filho, que 
também deixava o Conselho, após com-
por a gestão 2012-2014, destacou que 
o aprimoramento do órgão depende de 
uma mobilização conjunta. “O Conse-
lho pode ser melhor e mais importante, 
mas isso depende de todos os Defen-
sores Públicos. O Conselho Superior 
da Defensoria Pública do Rio Grande do 
Sul é um órgão importantíssimo, mas 
que não recebe o devido respeito e não 
é tratado com a importância que lhe é 
devida. Um exemplo disso é que ainda 
não temos um plano estratégico para a 
Defensoria, que é atribuição do Conse-
lho. Sei que os seis colegas eleitos pos-
suem grande conhecimento jurídico, 
mas a política - e o Conselho também é 
um órgão político - institucional requer 
mais do que isso. Astúcia, flexibilidade e 
boa-fé, deverão ter de sobra” afirmou o 
defensor público.

Para Eledi Amorim, que atuou no órgão 
na gestão anterior, o período foi mar-
cado por alterações em quase todas as 
atribuições das Defensorias, tendo em 
vista a nova realidade frente à conquista 
do subsídio. “Orgulho-me de ter apre-
ciado todas as alterações de atribuições 
sempre com prévio e amplo debate com 
os Defensores titulares das Defenso-
rias. Todas as votações contavam com 
a prévia ciência dos interessados. Essa 
foi a grande mudança, o novo Colegiado 
priorizou o respeito e a valorização do 
Defensor Público”, avaliou.

Reeleita, Débora de Oliveira Dias Torres 
acredita que cabe ao Conselho Superior 
aprovar o Plano de Atuação da Defen-
soria Pública, o qual deve ser elabora-
do com o intuito de nortear as ações da 
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Gestão que está à frente da Defensoria 
para os próximos anos. “É fundamen-
tal que o Planejamento Estratégico 
estabeleça as metas e prioridades que 
atendam as necessidades da Instituição 
de maneira geral, assim como da so-
ciedade civil”, disse. A agente também 
defende a ampliação da publicidade das 
reuniões do órgão. “Acredito que as re-
uniões do CSDPE devam ser públicas, 
inclusive com a transmissão das ses-
sões via internet, resguardadas apenas 
as questões sigilosas, conforme deter-
mina a lei. Inclusive, no último manda-
to (biênio 2012-2014), no qual também 
exerci o cargo de Conselheira eleita, foi 
feito pedido nesse sentido. Penso que 
existam várias formas de se trabalhar 
para que seja dada maior publicidade, 
a fim de democratizar as atividades do 
Conselho Superior. Nesse sentido, é 
possível dar ampla e prévia informação 
sobre as suas sessões, com as respecti-
vas pautas, franqueando a participação 
a todos os membros da Defensoria 
Pública e, após ampla publicização das 
deliberações, das atas, resguardados o 
sigilo nas hipóteses legais. Importante 
esclarecer, que isso nem sempre vem 
sendo feito”, declarou. 

Adriana Hervé Chaves Barcello, que 
compõe o atual Conselho Superior, 
ressaltou as adequações do órgão em 
relação à Lei Complementar 80. “Penso 
que não só o Conselho Superior, mas a 
Defensoria Pública como um todo, deve 
ser vista como uma Instituição em cons- 
tante processo de adaptação e ade-
quação às novas realidades que o dia 
a dia nos impõe, ainda mais diante dos 
sucessivos avanços conquistados na 
implementação definitiva da carreira, 
de modo que a luta deve ser constante 
no sentido de se construir um Conse-
lho forte, independente, capaz de bem 
auxiliar a administração da instituição”, 
relatou.

Segundo Andrey Régis de Melo, a atua- 
ção do defensor público, especialmente 
quando voltado à parcela da população 
que é produto de um histórico processo 
de pauperização, desagrada aos deten-
tores do poder. “Sempre o caminho da 
Defensoria Pública será mais árduo, 
não se pode deixar de reconhecer que 
o fortalecimento da nossa instituição 
desafia os donos do poder. Mas exercer 
o papel de contrapoder é essencial à 
construção de uma sociedade mate-
rialmente mais igualitária. Para tanto, 

de exclusão social e adensamento 
populacional como critérios objeti-
vos. No que tange à sociedade civil 
organizada, destaca-se a neces-
sidade de se pensar a atuação da 
Defensoria Pública buscando o am-
plo engajamento com os movimen-
tos sociais, a fim de firmar metas 
conjuntas para a efetiva transfor-
mação social. Caberá, portanto, ao 
Conselho Superior definir através 
do plano de atuação metas e dire-
trizes que busquem a efetiva iden-
tificação da instituição com a rea- 
lidade social de cada localidade, a 
fim de concretizar a efetiva atuação 
democrática”, revelou a defensora 
que compõe a gestão atual. 

Além dos seis membros represen-
tantes da classe, o Conselho é com-
posto por membros natos, que são 
o Defensor Público-Geral, pelo Sub-
defensor Público-Geral Institucional 
e pela Corregedora-Geral da Defen- 
soria Pública. Para o biênio 2014/2016 
foram eleitos na classe espe- 
cial Adriana Hervé Chaves Barcellos 
e Miguel Seadi Júnior, na classe  
final Eduardo Marengo Rodrigues, 
na classe intermediária Samara 
Wilhelm Heerdt e na classe inicial 
Andrey Régis de Melo e Débora de 
Oliveira Dias Torres. Também esti- 
veram presentes na cerimônia, o 
Ouvidor-Geral da Defensoria Públi-
ca do Rio Grande do Sul, Bruno Pinto 
de Freitas; a Corregedora-Geral da  
Defensoria, Yara Nasario; e o Diretor- 
-Geral do órgão, Flávio Fulginiti.

a construção de um plano de atuação, 
que é uma das atribuições do Conse-
lho Superior – art. 16, III, da Lei Estadual 
nº 14.130/12, deve ser permeado por 
um agir estratégico, é fundamental que 
o plano seja transcendental ao biênio 
do Defensor Público-Geral. Ali estará 
o sumo da política institucional e res- 
ponderá a seguinte pergunta: Qual a 
Defensoria Pública que a sociedade 
gaúcha quer na próxima década? É pre-
ciso um planejamento em longo prazo 
para driblar a sede de manutenção de  
status quo”, afirmou.  Melo ainda res-
salta que com o advento da EC 80/14, 
ajustes legislativos serão necessários, 
bem como a revisão das resoluções vi-
gentes. “Penso que é urgente e primor-
dial um novo Estatuto dos Defensores 
Públicos (Lei Estadual nº 11.795/02), para 
que realmente possamos consolidar o 
primado da simetria insculpido na re-
cente Emenda Constitucional. Além dis-
so, entendo que o princípio da unidade 
depende da implementação de alguns 
convênios com as Defensorias Públi-
cas de outros Estados e com a própria 
Defensoria Pública da União”, concluiu 
o defensor, que foi escolhido na última 
eleição como membro do órgão.

Para Samara Wilhelm Heerdt, dentro 
das metas atinentes a Administração 
Superior, a Emenda Constitucional 
80/14, que determinou que o número 
de defensores públicos na unidade ju-
risdicional deverá ser proporcional à 
efetiva demanda pelo serviço da Defen-
soria Pública e à respectiva população, 
deverá ser atendida em sua integral-
idade. “O plano deverá levar em con-
sideração, prioritariamente, os índices 

Posse dos Conselheiros Superiores na sede da Defensoria Pública  
reuniu agentes e servidores. O evento ocorreu em outubro.
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Ao longo da história da Defen- 
soria Pública as atribuições e  
 as competências do Conselho 

Superior são motivos de debates 
entre os associados. O ex-Corre-
gedor-Geral e ex-Defensor Públi-
co-Geral da Paraíba, Elson Pessoa 
de Carvalho, contou que algumas 
alterações na Lei Orgânica Nacio-
nal precisam ser feitas para es-
clarecer o papel dos Conselhos. 
“Estamos discutindo isso na Comis- 
são da ANADEP de reforma da LC 
80. Existem algumas lacunas na lei 
que deverão ser corrigidas. Mas, 
ainda assim, na forma em que se 
encontra regulamentado, a ele, tudo 
cabe dentro da lei. O Conselho Supe-
rior deve exercer o seu papel como 
órgão normativo da instituição. Suas 
decisões, baseadas na autono-
mia plena da instituição, são auto- 
-executáveis e de máxima eficácia.  
Dessa forma, cabe aos seus mem-
bros exercerem seu papel em toda 
sua extensão. Desde a fiscalização 
da administração superior até a 
edição de normas para o aprimora-
mento da Defensoria”, afirmou.

Para Maria de Fátima Záchia Palu-
do, que foi Defensora Pública-Geral 
e Corregedora da Defensoria, o Con-

selho não se limita ao poder normati-
vo, mas também é de competência do 
órgão a fiscalização da gestão. “Enten-
do que a lei é bem clara em relação ao 
poder e à competência do Conselho. É 
preciso que os conselheiros se deem 
conta que o poder não é apenas o de 
normatização, mas também o de fis-
calização. Deles que parte a decisão do 
que é certo ou errado para a instituição, 
é preciso assumir esse papel. Se a che-
fia administrativa entende que não vai 
aplicar nenhuma decisão do Conselho 
deve colocar no papel e assumir o ônus 
da negativa. O que não se sustenta é 
ficar no habitual empurra- empurra”, 
pontuou.

Maria de Fátima destacou que os conse-
lheiros possuem o poder de fiscalização, 
mas o principal é a normatização, que 
deve ser exercida nos termos em que 
a lei confere. “Em 2012 houve um voto, 
cujo relator foi o colega André Girotto, 
com aprovação unânime dos Conse-
lheiros, onde se firmou o entendimento 
de que o conselho não poderia deliberar 
quando o assunto envolvesse questões 
orçamentárias com impacto financeiro. 
Quero aqui deixar claro, que discordo 
frontalmente deste entendimento e que, 
embora integrasse o Conselho com a 
cadeira de Conselheira mais votada, 

estava em viagem, com ausência jus-
tificada, mas na ata não citaram isso, 
só os nomes dos membros presentes. 
Não vejo a manutenção deste entendi-
mento como possível ou desejável para 
o crescimento da Instituição, essa é 
uma decisão que deixa o Defensor Pú-
blico-Geral numa posição confortável. E 
para ocupar a chefia institucional tem 
que ter enfrentamento, correr riscos, 
porque este é o ônus, a Defensoria 
Pública é instituição autônoma, inde-
pendente, há muito tempo não somos 
mais um órgão do poder executivo. Eu 
fui Defensora-Geral, tomei várias de-
cisões e se for necessário respondo por 
todas elas. O conselheiro não precisa ter 
necessariamente coragem, precisa en-
tender seu poder e ter a compreensão 
de que o cargo vai também envolver 
decisões com repercussão financeira. 
Tudo tem impacto financeiro, sem ele, 
há um importante esvaziamento nas 
atribuições do Conselho. As promoções 
não tem repercussão financeira? Tem!  
O que observo é que o Conselho não exer- 
ce suas atribuições com a dimensão 
que a lei determina e isso fragiliza não 
só o órgão, mas a Instituição como um 
todo”, revelou.

Poder normativo do Conselho Superior
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A Convenção Americana Sobre Direitos Humanos 
(Pacto de San Jose da Costa Rica), ratificada pelo 
Brasil em 1992, dispõe que “toda pessoa detida 
ou retida deve ser conduzida, sem demora, 
à presença de um juiz ou outra autoridade  
autorizada pela lei a exercer funções judiciais”.

Projeto de Lei determina a realização 
da Audiência de Custódia em 24h 

Em setembro de 2011, o senador 
Antonio Carlos Valadares (PSB/
SE) apresentou o Projeto de Lei do 

Senado (PLS) 554/2011, que prevê a al-
teração do artigo 306 do Código de Pro-
cesso Penal. Atualmente, a lei determi-
na que em caso de prisão em flagrante, 
devem ser comunicados o juiz com-
petente e a família do preso, ou outra 
pessoa por ele indicada, o mais breve 
possível. O mesmo artigo ainda dispõe 
que sejam enviadas cópias do auto de 
prisão para o juiz, para o Ministério Pú-
blico, para a família do preso, ou outra 
pessoa que ele indicar, e ainda ao advo- 
gado ou, em não havendo advogado 
constituído, para a Defensoria Pública.

O PLS 554, com atual redação dada pelo 
substitutivo apresentado pelo senador 
João Capiberibe, tem por finalidade 
principal regulamentar a audiência de 
custódia (prevista no Pacto de San Jose 
da Costa Rica, art. 7, ratificado pelo 
Brasil em 1992, que já integra o orde-
namento jurídico brasileiro com status 
de norma supralegal), e, em síntese, 
passa a determinar que a apresentação 

do preso seja feita no prazo máximo de 
24 horas, após a prisão em flagrante, à 
autoridade judiciária com vista às me-
didas dispostas no artigo 310 do Código 
Penal e para que se verifique se estão 
sendo respeitados seus direitos funda-
mentais. Nesta audiência, é obrigatória 
a presença do Ministério Público e de 
defensor constituído ou da Defensoria 
Pública. A ouvida do preso na referi-
da audiência será registrada em autos 
apartados e não poderá ser utilizada 
como meio de prova.

Atualmente, a legislação se restringe a 
remessa do auto de prisão para que o 
juiz competente avalie a legalidade e a 
necessidade da manutenção do encar-
ceramento. Pelo atual sistema, o en-
contro da pessoa presa com o juiz pode 
demorar meses para acontecer, tal pro-
cedimento tende a gerar uma série de 
fatores que prejudicam não apenas os 
direitos básicos do indivíduo, mas tam-
bém o regular andamento do processo 
penal. Um dos objetivos da audiência 
de custódia é inibir atos de tortura e 
tratamento degradante aos detidos, 

práticas que não são excepcionais 
na realidade de quem atua diaria-
mente neste meio. Mas, para além 
de assegurar a integridade física e 
mental da pessoa, a audiência de 
custódia, na medida em que permite 
a análise imediata da legalidade da 
prisão, também repercutirá em re-
dução significativa da população 
carcerária.

O Projeto de Lei de autoria do 
senador Antonio Carlos Valadares, 
cuja redação foi ampliada pelo subs- 
titutivo apresentado pelo senador 
João Capiberibe (PSB/AP), ainda 
tramita no Congresso. O texto já foi 
aprovado nas comissões de Direitos 
Humanos e de Assuntos Econômi-
cos, e aguarda votação na Comissão 
de Constituição e Justiça, sob a re-
latoria do senador Humberto Costa 
(PT), com parecer favorável. Autori-
dades ligadas ao Governo Federal, 
como a ministra-chefe da Secretaria 
de Direitos Humanos da Presidência 
da República, Idelli Salvati, declara-
ram apoio ao projeto.
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A ANADEP emitiu nota técnica 
ao Senado Federal, ratifican- 
 do seu interesse na aprovação 

integral do texto substitutivo ao PLS 
554/2011. Nesta linha, defende a 
ANADEP que a ratificação de trata- 
dos internacionais posiciona a au-
diência de custódia como norma 
supralegal no ordenamento jurídico, 
impondo-se a sua regulamentação 
como forma de garantir o direito à 
integridade física e mental do preso, 
bem como forma de aferir a legali- 
dade da sua prisão o que, reitera- 
-se, trará como impacto positivo a 
redução da população carcerária no 
país. 

O trabalho associativo vai além da 
publicação da nota, importa igual-
mente na presença de Defensores 
na defesa da aprovação do PLS no 
Congresso Nacional e na mobili-
zação de colegas de todo o país na 
construção de uma estratégia para 
propositura de ações e recursos 
com redação uniforme impondo o 
respeito à audiência de custódia 
em plano nacional. Dentro desse 

Nota Técnica e Grupo de Trabalho
grupo de trabalho, a defensora pública 
gaúcha Mariana Py Muniz Cappellari 
representa a ADPERGS. Mariana res-
salta a importância do Projeto de Lei. 
“Penso que a aprovação do PLS 554/2011 
possui muitos benefícios, pois reafirma 
e dá eficácia aos Direitos Humanos.  
A apresentação imediata do flagrado ao 
Juiz encontra assento no artigo 7º da 
Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos, documento internacional 
ratificado pelo Brasil, o qual se obrigou, 
nos termos dos seus artigos 1º e 2º, 
a respeitar os direitos e as liberdades 
nela reconhecidos, bem como de adotar 
disposições de direito interno, nesse 
sentido. Portanto, o PLS 554/2011 tem o 
condão de adequar a legislação interna 
brasileira ao disposto na Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos, 
sob pena, inclusive, acaso não se realize 
tal medida, de condenação do Estado 
Brasileiro na esfera internacional, já 
que o Brasil reconhece a jurisdição da 
Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos, o que também já ocorreu em 
outros casos. Mas, para além disso, 
o PLS permite não só o controle da le-
galidade da prisão e das práticas de 

violência, através da tortura, o que se 
visualiza quando das apreensões reali- 
zadas, na maior parte das vezes, mas 
também da necessidade desta prisão 
provisória, ou seja, a sua permanên-
cia, tendo por norte a sua excepciona-
lidade, o que já descreve a legislação 
vigente, permitindo a sua manutenção 
apenas quando presentes os seus  
requisitos e fundamentos e atentando 
para a garantia constitucional e humana 
do estado de inocência e da própria 
duração razoável do segrego cautelar 
e do processo”, afirmou Mariana. Para a 
associada, a aprovação do PLS também 
será uma alternativa para abrandar a 
superlotação nos presídios brasileiros.  
“Com toda evidência, penso que o PLS 
poderá auxiliar em termos de desencar-
ceramento, dada a realidade do siste-
ma prisional hoje vigente na sociedade 
brasileira, que também já foi objeto de 
relatórios produzidos pela ONU e pela 
Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos recentemente, os quais apon-
tam para uma cultura autoritária por 
parte do Estado Brasileiro, que ainda vê 
na prisão um combatente eficaz contra 
a criminalidade, dado o fato de contar 

Nos dias 16 e 17 do mês de ou- 
tubro, a Associação Nacio-
nal dos Defensores Públi-

cos (ANADEP), em parceria com 
a Escola Nacional dos Defenso- 
res Públicos (ENADEP) e a Associa- 
ção dos Defensores Públicos do Rio 
de Janeiro (ADPERJ), promoveram 
o painel  “A Urgência da Audiência 
de Custódia no Processo Penal 
Brasileiro PL 554/2011 e estratégia 
de atuação em nível nacional”. O 
evento contou com palestra do pro-
fessor Gustavo Badaró, doutor em 

ANADEP e ADPERGS mobilizadas 
para aprovação do PLS 554

direito penal e livre-docente na Facul- 
dade de Direito da USP. A iniciativa reuniu 
defensores públicos a fim de formarem 
uma linha de atuação em nível nacional 
em relação ao projeto.

Uma das propostas firmadas foi a de que 
a Associação Nacional se encarregaria 
de articular uma audiência pública no 
Senado para discutir o projeto. No dia  
18 de novembro, a vice-presidente da 
ADPERGS, e diretoria jurídica adjunta da 
ANADEP, Marta Beatriz Tedesco Zanchi, 
se reuniu com parlamentares para de-

bater os aspectos positivos do PLS 554, 
bem como esclarecer a necessidade de 
sua regulamentação, vez que o ato já in-
tegra o sistema legal por meio da ratifi-
cação do Brasil a Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos. Marta conver-
sou com a senadora Ana Rita (PT/ES), 
com o senador Paulo Paim (PT/RS) e 
com o autor do projeto e seus asses-
sores, Senador João Carlos Valadares 
(PSB/SE). Além destes, também esteve 
reunid com a deputada federal Maria 
do Rosário (PT/RS), e com a assessoria 
da deputada Luiza Erundina (PSB/SP).
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com mais de 40% de presos provisórios, 
sem condenação, do total da população 
carcerária”, declarou Mariana.

Para a presidente da ADPERGS, “a regu- 
lamentação da audiência de custódia 
se impõe, a matéria já integra a legis-
lação brasileira, sendo inadmissível que 
permaneça a omissão do Estado quanto 
a sua regulamentação. A nossa Asso-
ciação tem como premissa a defesa dos 
direitos humanos e está integralmente 
comprometida com a aprovação deste 
projeto”, afirmou Lisiane Zanette Alves.

Com o objetivo de entender melhor a 
audiência de custódia, e quais as mu-
danças que ela pode levar para a Defen-
soria Pública, a ADPERGS conversou 
com Carlos Weis, que é defensor públi-
co e membro do Núcleo Especializado 
de Cidadania e Direitos Humanos da 
Defensoria Pública de São Paulo. Confira:

Do ponto de vista da Defensoria Pública, 
qual o principal benefício que a aprovação 
do PLS 554/2011 pode trazer?

Os benefícios serão de duas ordens. 
Diretamente, haverá uma potenciali- 
zação das atividades defensorias, dado 
o contato imediato do preso com um(a) 
defensor(a), possibilitando a coleta de 
informações relativas ao fato imputa-
do, poucas horas após sua ocorrência. 
Especialmente no campo das provas, 
será facilitado o trabalho de localizar 
testemunhas ou mesmo de acompan-
har o inquérito policial em determina-
dos casos, sendo que muitas vezes é 
nessa esfera que se define o rumo do 
futuro processo criminal. Ainda aqui, 
será possível requerer as medidas cau-
telares diferentes da prisão na presença 
do preso, com maior chance de suces-
so. Por fim, surgirá uma nova faceta do 
nosso trabalho, que é o de garantir a 
não ocorrência de tortura, ou a de re-
querer imediatamente ao juiz a tomada 
de uma série de medidas de proteção 
e de investigação, tais como a reali- 
zação de exame de corpo de delito, a 
remoção do preso para outro local que 
não aquele em que foi seviciado, a aber-
tura de investigação para apurar os fa-
tos, etc. E, tão importante quanto isso,  
a pessoa presa terá a certeza de que  
existe alguém lutando pelos seus direitos.

Segundo o projeto, além de reduzir os 
riscos de agressão e tortura aos detidos, a 
realização da audiência de custódia em 24 
horas pode diminuir o número de prisões 
desnecessárias. O PLS também pode ser 
uma alternativa para abrandar a super-
lotação nos presídios brasileiros?

Creio que sim, em parte. Isso porque 
cerca de 40% dos presos brasileiros 
são provisórios, ainda aguardando jul-
gamento, sabendo-se que uma fração 
destes responde presa a processos 
cuja pena poderá ser substituída por 
restritivas de direitos, sursis ou cum-
primento em regime aberto, se houver 
condenação. Diante dessa situação, 
o/a Colega que participar da audiên-
cia de custódia poderá, desde logo, 
fundamentar seu pedido de liberdade 
provisória nessas circunstâncias. As-
sim, embora haja outros aspectos mais 
determinantes para a superlotação 
carcerária, a audiência de custódia cer-
tamente cumprirá importante papel 
para a redução desse renitente proble-
ma nacional.

Normalmente, as iniciativas pró-direitos 
humanos, direcionadas à população 
carcerária, sofrem resistência dos seto-
res conservadores da sociedade civil e do 
Congresso Nacional. O mesmo pode ocorrer 
com este projeto?

 Sem dúvida, mas de uma maneira in-
direta, sob a possível alegação de que 
os delegados de polícia já realizam a 
oitiva do preso com todas as garantias 
e imparcialidade – o que a prática des-
mente, ressalvadas a exceções de praxe 
-, ou que, por ser o Brasil um país de 
grandes dimensões, será difícil cumprir 
o prazo da lei em Estados com carência 
de juízes ou comarcas de grande área 
e/ou de difícil acesso. Mas certamente 
contaremos, como já ocorre, com o 
apoio de importantes seguimentos 
do universo jurídico e político, dada a 
justeza da nossa causa e os evidentes 
benefícios para a melhoria do sistema 
de Justiça, com reflexos até mesmo nas 
finanças estatais. Ou seja, a audiência 
de custódia beneficiará não só a pessoa 
presa, mas a sociedade como um todo.

O prazo de 24 horas é suficiente para que 
o poder judiciário da Comarca onde o deti-
do estiver consiga organizar a audiência de 
custódia?

Creio que seja suficiente na grande 
maioria das comarcas, em espe-
cial nas cidades de médio e grande 
porte, onde acontece a maioria dos 
crimes e onde os órgãos de Justiça 
estão bem estruturados. Nas outras 
isso tem que ser criado, pois se tra-
ta de uma questão ligada à privação 
da liberdade do ser humano ou à sua 
dignidade fundamental, com o que 
não se transige. Infelizmente ainda 
existem comarcas no Brasil em que 
há muitos presos que aguardam 
meses, ou até anos, para que se faça 
a audiência de instrução criminal, 
quando finalmente são soltos. Essa 
lei terá o efeito salutar de corrigir 
essa trágica realidade, aliviando o 
sofrimento inaceitável de milhares 
de pessoas, ao tempo em que levará 
a uma maior racionalização do uso 
de recursos estatais, com evidente 
economia de recursos.

A aprovação da Emenda Constitucion-
al nº 80/2014, que estipula o prazo de 
8 anos para que as Comarcas de todo o 
país tenham pelo menos um defensor 
público, facilitaria o cumprimento da au-
diência de custódia?

Sem dúvida. Vejo ambos os textos 
legais como mutuamente virtuosos, 
tendo como resultado o fortaleci-
mento do efetivo direito de defesa 
na esfera penal. Ou seja, enquanto 
a audiência de custódia reclamará 
a presença de Defensores, pres-
sionando para o cumprimento da 
EC 80, a instalação de unidade da 
Defensoria Pública em uma comar-
ca levará a que as ilegalidades rel-
ativas aos presos sejam objeto de 
demanda por tutela judicial. E isso 
comprova que a nossa Instituição 
tem um papel muito relevante para 
o aperfeiçoamento de todo o sistema 
de Justiça brasileiro, cujo resultado 
direto é a concretização dos direit-
os dos destinatários da nossa atu-
ação, sobretudo dos grupos sociais 
vulneráveis. Felizmente, vemos que 
isso já está começando a acontecer.
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O relatório elaborado pela 
Comissão Nacional da  
Verdade, e entregue no dia 
10 de dezembro para a 
presidente Dilma Rousseff, 
contém, entre suas reco- 
mendações, a consolidação 
das Defensorias Públicas 
do país. Conforme o docu-
mento, a instituição é uma 
das principais garantido-
ras dos direitos humanos.

Comissão Nacional da Verdade 
recomenda fortalecimento da 
Defensoria Pública

O defensor público gaúcho Carlos Frederico Guazzelli se disse satisfeito com a recomendação feita pela Comissão  
Nacional da Verdade. “Faz parte de uma orientação de relacionar os fatos do período ditatorial com práticas mantidas 
até hoje em algumas leis, rotinas e ideologias autoritárias e incompatíveis com a democracia, a exemplo da mili-

tarização das polícias e da tortura institucionalizada. Essa orientação também foi seguida por nós. Seguindo essa mesma 
linha, de remover os entulhos autoritários que permanecem e reforçar os instrumentos de efetivação da democracia, como 
é o caso da Defensoria Pública, é preciso também olhar para outras instituições, como o Ministério Público, os Conse-
lhos Tutelares e as outras formas de organização da sociedade civil”, destacou Carlos Guazzelli, que foi o coordenador da 
Comissão Estadual da Verdade no Rio Grande do Sul (CEV/RS). Guazzelli comentou a importância de relacionar os fatos 
do período dos governos militares com os métodos que permanecem nos dias atuais. “Infelizmente, as práticas foram 
mantidas, não mais tendo por alvo os que eram considerados subversivos, mas outros setores oprimidos, como jovens  
negros e de periferia, população indígena e quilombola, etc. Os alvos são outros, mas as práticas são as mesmas”, concluiu.

Em novembro de 2011, a Comissão Na-
cional da Verdade foi criada para exami- 
nar e esclarecer as violações de Direitos 
Humanos cometidas por motivações 
exclusivamente políticas entre os anos 
de 1946 e 1988. Para auxiliar os tra-
balhos do órgão nacional, foi instituída 
a Comissão Estadual da Verdade a fim 
apurar casos da mesma natureza, ocor-
ridos nos limites do Rio Grande do Sul. 
A Comissão Estadual da Verdade se de-
bruçou sobre fatos ocorridos entre 1961 
e 1988, para abranger o período do Movi- 
mento da Legalidade até o momento da 
nova Constituição Federal.

A CEV/RS encerrou oficialmente suas 
atividades na quinta-feira (4) de dezem-
bro, quando apresentou o Relatório Fi-
nal de Atividades ao governador Tarso 
Genro, que pode ser conferido no site 
www.comissaodaverdade.rs.gov.br. 

Carlos Guazzelli, que foi cedido pela De-
fensoria Pública para coordenar os tra-
balhos da Comissão Estadual, realizou 
uma prestação de contas do que o gru-
po conseguiu apurar no período sobre 
o qual pesquisou. Ao todo, foram cole-
tados 81 depoimentos, feitos na sede 
da Comissão, em audiências externas  

Comissão 
Estadual da 
Verdade ouviu  
depoimentos 
de gaúchos 
torturados 
na Ditadura
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(a CEV realizou nove audiências públi-
cas) e até na residência de algumas 
testemunhas. “Tivemos que ter essa 
sensibilidade de ouvir alguns depoentes 
em outros lugares, alguns em audiên-
cia pública e outros na própria sede 
da Comissão. O ex-deputado estadual  
Carlos Araújo, por sua condição de 
saúde, foi ouvido em sua casa”, contou 
Guazzelli. Ele avaliou ainda o que julga 
ser a grande contribuição da Comissão 
da Verdade no Estado. “Entre novas e 
antigas informações, o grande mérito 
é organizar isso de forma documental. 
Embora algumas histórias sejam inédi- 
tas, esses relatos não são exatamente 
descobertas nossas, porque muita coisa 
já se sabia. Nós pegamos esse conhe- 
cimento disperso, que estava espalhado 
na academia, nos arquivos públicos, nos 
acervos particulares e, principalmente, 
na memória dos que participaram, seja 
como testemunha ou como vítima, e 
até como autores dessas violações, e 
o compilamos. Esse é o grande legado 
que estamos deixando, a criação desse 
saber em cima de verdades que foram 
submetidas à política do esquecimento”, 
concluiu.

Carlos é filho do advogado Eloar Guaz-
zelli,que se notabilizou por ter sido 
um dos advogados que mais defendeu 
presos políticos no estado, alguns bas-
tante conhecidos, como os atualmente 
deputados estaduais Raul Pont (PT) e 
Raul Carrion (PC do B). Também inte-
gram a lista o governador Tarso Genro 
(PT), Carlos Araújo (PDT), Beno Orlando 
Brumann (pai do deputado estadual 
Gerson Burmann (PDT), além de mili-
tantes de outras correntes, como Ignez 
Maria Serpa Ramminger, a “Martinha”, 
e membros de grupos como a Vanguar-
da Popular Revolucionária (VPR), entre 
eles, Félix Silveira Rosa Neto, que liderou 
a tentativa frustrada de sequestro do 
embaixador americano Curtis Cutter, 
em abril de 1970, em Porto Alegre. O 
defensor público cresceu dentro do es-
critório de seu pai, onde também tra-
balhou como estagiário, e o ambiente 
foi uma das inspirações de Guazzelli 
para atuar na abertura da caixa da 
história recente do Brasil.

 Caso das Mãos 
Amarradas

 
A morte de Manoel Raymundo Soares 
teve grande repercussão no Rio Grande 
do Sul. Conhecido como o “caso das 
mãos amarradas”, o fato chamou aten- 
ção pela vítima ser um membro do  
Exército. “É um acontecimento conhe-
cido, que aparece em livros de história 
e em outros registros, mas para nós, 
que somos uma comissão criada para 
apurar os fatos que ocorreram na Dita- 
dura Militar, não é possível que não 
documentemos o caso mais grave, mais 
dramático e mais chocante que ocorreu 
aqui no estado, durante o período. Inclu-
sive trouxemos o Araken Vaz Galvão, que 
foi uma das lideranças do Movimento 
dos Sargentos, um grupo que era mui-
to ligado às reformas de base dentro do 
exército, e que passa a ser perseguido 
quando é instaurado o Golpe, e que de-
pois de 1964, articulou o Movimento Na-
cionalista Revolucionário, que contou 
com financiamento de Leonel Brizolla. 
Durante a investigação do “caso das 
mãos amarradas”, descobrimos que o 
Manoel Raymundo Soares era membro 
do Movimento dos Sargentos e já havia 
sofrido punições disciplinares em 1963, 
tendo sido preso em março do mesmo 
ano. Na época, quando o corpo dele 
apareceu boiando no Guaíba, com as 
mãos amarradas para trás, não se sabia 
que era um militar que havia sido preso 
e torturado porque estava organizando 
uma insurgência. O caso foi investiga-
do pela então chamada de Delegacia de 
Segurança Pessoal, e quando a esposa 
reconheceu que era ele, não havia mais 
como abafar o acontecimento. O pro-
motor que investigou a morte concluiu 

que havia sido um “acidente de tra-
balho”: a corda que segurava Manoel 
Raymundo, enquanto os oficiais o  
torturavam, na beira do Guaíba,  
possivelmente se rompeu.

O depoimento do Araken deu uma 
luz nova para o caso. Ficou claro 
que o Manoel foi torturado na ten-
tativa de obter informações sobre os 
guardas que o deixaram passar seis 
cartas para sua esposa. Que eram 
cartas maravilhosas e de rasgar o 
coração, mas por onde ele dava in-
formações para sua mulher. Nessas 
cartas, continham instruções que 
auxiliaram no seu pedido de Habeas 
Corpus (HC). O Supremo Tribunal 
Militar começou a desconfiar da 
precisão das peças apresentadas 
pelo advogado de Manoel, e passou 
para o Comando do Exército. No ter-
ceiro HC impetrado, simularam sua 
soltura, mas na verdade ele foi tor-
turado e morto no Rio Guaíba.
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Algo que chama atenção é que an-
tes de o Golpe ser anunciado, órgãos 
como o Departamento de Ordem 
Política e Social (DOPS), já estavam 
sob administração militar. O esque-
ma da comunidade de segurança e 
informação fora montada desde o 
começo, e não como resposta aos 
guerrilheiros, como foi mentiro-
samente contado. Para citar um 
exemplo, o tenente-coronel Paulo 
Malhães (torturador confesso, en-
contrado morto em abril de 2014) 
teve preparação como torturador 
na Escola das Américas em 1959. 
Há também relatos de marinheiros 
torturados por oficiais que tinham 
treinamento em segurança nacional 
e tortura na Carolina do Norte, e em 
países como a Argélia e a França”.

Militares 
e policiais 

subversivos  
também  

perseguidos 
Ao contrário do que o senso comum 
dissemina, muitos militares e polici-
ais também foram caçados durante 
o período da Ditadura. “Os oficiais 
da aeronáutica, por exemplo, foram 
punidos institucionalmente, porque 
tiveram seus brevês (autorização 
para pilotar aviões) cassados. Quan-
do saíram da Força Aérea, foram 
procurar trabalho em empresas 
de aviação civil, e como retaliação 
a isso, o governo decidiu que eles 
perderiam também as autorizações 
para este tipo de aeronave. Isso tam-
bém os atingiu de modo econômico, 
porque foram obrigados a procurar 
outros empregos com rendimentos 
aquém dos que tinham antes”.

 

Relatos  
emocionados,  
superação e  
os olhos de 

Bacuri
 

Carlos Guazzelli destacou a coragem 
das mulheres depoentes e a riqueza de 
detalhes dos seus relatos. Um dos que 
mais lhe marcaram foi o de Ignez Maria 
Serpa Ramminger, a “Martinha”, que fi-
cou detida no DOPS, e mesmo depois de 
ser levada para a Penitenciária Femi- 
nina Madre Pelletier, foi alvo de diver-
sos tipos de tortura. “Ela falou na au-
diência pública Mulheres na resistência 
à Ditadura Militar e em depoimento na 
sede da Comissão. “Martinha” contou 
que sofreu violência sexual de forma 
sistemática por seus torturadores, e 
que isso gerou traumas em sua vida 
íntima e afetiva, o que foi superado so-
mente anos depois, quando ela já havia 
casado novamente”. Guazzelli revelou 
que os depoimentos das mulheres 
foram muito importantes para mostrar 
como a questão do gênero era diferen-
ciada na repressão. 

“O motivo de Martinha ter sido sub-
metida a sessões de tortura mesmo 
após ser levada do DOPS, foi que os 
grupos com os quais ela tinha ligação 
ainda eram alvo de investigação. O te-
nente-coronel Paulo Malhães veio do 
Rio de Janeiro para tentar obter infor-
mações sobre as ações da Vanguarda 
Popular Revolucionária (ou VPR, gru-
po de oposição armada que nasceu da 
fusão de outros grupos políticos, entre 
os quais estava a VAR Palmares, do qual 
Martinha fez parte). Em sua passagem 
pelo estado, Malhães ensinou técnicas 
de tortura para oficiais gaúchos. Nas 
aulas, colocavam ratazanas nos órgãos 
genitais dos presos, e mostrando onde 
deveriam inserir os instrumentos de 
tortura. E a Martinha e seu namorado 
na época foram usados como mode- 
los. O rapaz, inclusive, não aguentou 
os traumas e, dez anos depois, se jo-
gou do décimo andar do apartamento 
onde morava. Um dos métodos mais 
comuns de tortura era a “maricota”. A 
invenção do diabo. Uma ferramenta que 
opera associando alta voltagem e baixa 
amperagem, causando dor, desmaio, 
perda dos sentidos, mas que não leva a 
morte, a menos que a vítima tenha um 
problema pré-existente. O Raul Carrion, 
que na época era estudante de química, 
explicou o funcionamento da “maricota” 
em seu depoimento. Dez dias depois, eu 
estava ouvindo a Voz do Brasil, quando 
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deu a notícia de que o Ministério Pú-
blico do Rio de Janeiro denunciou os 
policiais que participaram da morte do 
Amarildo, (pedreiro desaparecido em 
julho de 2013, quando foi levado para a 
UPP na favela da Rocinha, cujo corpo 
nunca foi encontrado), que foi causada 
por uma sessão de tortura com “mari-
cota”. Como ele tinha epilepsia, duran-
te a tortura engoliu a língua e morreu 
asfixiado. É por essas e por outras, que 
entre as recomendações está a desmi- 
litarização das policias.

O relato que mais me comoveu foi o 
do Ubiratan de Souza, o “Bira”. Eu já o  
conhecia porque fomos colegas de  
governo na década de 1990. Ele foi uma 
das últimas pessoas a ver o Eduardo 
Collen Leite, ou “Bacuri”, como era  
conhecido por seus companheiros, vivo.

O “Bacuri” foi membro de diversas orga-
nizações de oposição ao regime, entre 
elas a Ação Libertadora Nacional (ALN). 
Ele tinha olhos claros muito bonitos. Foi 
o homem mais massacrado na Opera- 
ção Bandeirante (OBAN), e um dos que 
por mais tempo foi submetido à ses-
sões de tortura. Quando o “Bira”, que 
foi da VPR, e era braço direito do Carlos 
Lamarca, nos contou essa história, ele 
travou. Foi bem emocionante. 

Ele foi preso pela polícia paulista e, 
quando chegou ao DOI-Codi, foi levado 
para as celas e lá encontrou o “Bacuri”, 
que estava atirado em um canto e san-
grando. Estava deitado porque tivera as 
pernas quebradas durante a tortura. 
Nem comer sozinho mais ele conse-
guia. Um dia, um policial militar pas-
sou para eles uma edição da Folha da 
Manhã (hoje Folha de São Paulo), onde 
a manchete era que o perigoso subver-
sivo “Bacuri” havia fugido da polícia. A 
matéria dizia que o preso estava sendo 
transportado para depor em outro local 
quando um grupo de guerrilheiros o 
resgatou em uma ação. A matéria não 
havia sido publicada ainda, ou seja, es-
tavam preparando para executar ele, e 
já tinham planejado a forma como iriam 
mentir sobre seu desaparecimento. O 
nome do “Bacuri” estava entre os que 
seriam soltos em troca da libertação 
do embaixador suíço Giovanni Enrico 
Bucher, sequestrado pela VPR em 

dezembro de 1970. Entretanto, se ele 
fosse entregue ferido do jeito em que 
estava, seria uma denúncia irrefutável à 
violência do regime. Por isso decidiram 
matá-lo.

Os presos ficaram indignados e decidi- 
ram não dormir para ficar vigiando o 
momento em que levassem o Bacuri da 
prisão. Mesmo com a barulheira que foi 
organizada, não foi possível evitar. Re-
lataram-nos que, enquanto os policiais 
o arrastavam para fora da cela e pelo 
corredor, ele ia com a mão estendida, 
tocando a mão de seus companheiros 
em um gesto de despedida”.

 

O dia em que 
a Presidente 
da República  

arrancou o dente 
do deputado 
Raul Pont

 Entre as descobertas de fatos inédi-
tos, estão alguns bastante curiosos. 
Como o dia em que Dilma Rousseff 
ajudou a extrair um dente de Raul 
Pont. “O Raul estava preso e foi sur-
preendido por uma terrível dor de 
dente. Como não havia anestesia, o 
responsável pela extração chamou 
um grupo para segurá-lo. Entre as 
pessoas que vieram ajudar, estava 
a presidente Dilma. Ela cumpria o 
final de sua pena e já se preparava 
para morar em Porto Alegre. Raul 
contou que, ao saber que ele era 
gaúcho, ela perguntou se ele conhe- 
cia o “Carlinhos”, seu marido e com-
panheiro de luta, e morador da capi-
tal do Rio Grande do Sul”.

Para Guazzelli, a sensação é de de-
ver cumprido, e de otimismo com a 
possível continuidade dos trabalhos. 
“Nacionalmente, eu acredito que 
haja chances de prosseguir com 
as investigações, porque a própria 
Comissão Nacional pediu isso. Aqui 
no Rio Grande do Sul, em razão da 
troca de governo, é necessário que 
se faça uma pressão para conti- 
nuar. O decreto estadual que criou 
a Comissão aqui prevê que todo o 
material seja guardado no Arquivo 
Público do Estado. Se esse conteúdo 
coletado aqui for objeto de estudos 
de mais pessoas, já é de grande im-
portância”, finalizou Guazzelli.
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A presidente da ADPERGS, Lisiane Zanette Alves, 
fez um breve discurso sobre a atuação dos 
defensores públicos no estado: “Terminamos 

2014 como a instituição de maior confiança da popu-
lação gaúcha. Isto é o resultado do trabalho e da luta 
de todos os colegas, incansáveis em prestar o melhor 
atendimento aos nossos destinatários. O ano foi posi- 
tivo em vários aspectos e sabemos que ele ainda não 
terminou. Mas hoje queremos, por meio do nosso 
trabalho, transmitir uma mensagem de esperança 
para todos os associados. 2015 será um ano ainda 
melhor”, concluiu.

Representando o Defensor Público-Geral, o Conse-
lheiro mais votado na última eleição, Miguel Seadi 
Júnior, falou sobre os sonhos e a realidade da insti-
tuição. “Este é um ano importante, ano que a nossa 
instituição completa 20 anos e é coroada com o re- 
conhecimento da sociedade gaúcha. Em 2015, acredi- 
ta-se que a paridade se estenderá em todos os níveis, 
não porque é um sonho, mas porque é fruto de muito 
trabalho. A velocidade das movimentações não repre-
senta o rumo da caminhada que fazemos diariamente 
para conquistar o nosso objetivo”, relatou

ADPERGS realiza festa de final de ano

A ADPERGS reuniu, na noite do dia 6 de 
dezembro, associados e convidados na 
sua festa tradicional de Final de Ano.  
O objetivo do evento é celebrar o encer-
ramento de 2014 e a atuação positiva da 
entidade. A festa foi realizada no Salão 
Ipanema, da academia Ipanema Sports, 
na Zona Sul da Capital.
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Criada em 2010, a Ouvidoria da Defensoria Pública tem como propósito a 
representação da sociedade civil perante a administração pública, para 
promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela institui- 

ção. Responsável pelo órgão desde sua abertura, o Ouvidor-Geral Bruno Pinto 
de Freitas, entregou na primeira quinzena de dezembro, o relatório semestral 
das suas atividades. O advogado, eleito em 2011 e reconduzido ao cargo com 
unanimidade de votos em 2013, deixa o cargo após quatro anos à frente do órgão 
que considera uma importante ferramenta democrática para a participação da 
cidadania na Defensoria Pública.

Ouvidoria entrega relatório anual e 
Ouvidor-Geral encerra suas atividades 
após quatro anos

O Ouvidor-Geral é indicado em lista 
tríplice pela sociedade civil e eleito 
pelo Conselho Superior, tendo como 
responsabilidade administrativa o 
recebimento das demandas dos 
usuários da Defensoria. “Trabalha-
mos com os anseios práticos dos 
destinatários. Quando eles não se 
sentem efetivamente atendidos por 
qualquer agente da instituição, servi-
mos como instrumento de comu- 
nicação e de acolhimento. A Ouvi-
doria é a voz do destinatário dentro 
da Defensoria”, explicou.

Freitas relata as diferenças da De-
fensoria Pública do período que 
entrou para o atual, quando deixa 
o cargo. “Quando cheguei o total de 
cargos de apoio para a Defensoria 
eram 47 cargos em comissão e dois 
adidos. Foi um choque. Achava que 
era uma instituição já formada com 
um o mínimo aceitável de condições 
em recursos humanos e materiais. 
Quatro dias depois de assumir, ao 
lado do Dr. Nilton Leonel Arneck 
Maria, a época Subdefensor-Geral, 
fomos para a Assembleia que se  
reunia em convocação extraordi- 
nária. Naquela Casa, conseguimos 
uma emenda num projeto de lei, de 
autoria do Poder Executivo, que ex-
tinguia CCs do quadro estadual em 
diferentes áreas. Resgatamos, ainda 
que temporariamente, 20 CCs. O que 
imediatamente aumentou em 50% o 
quadro de servidores da Defensoria. 

Nessa época começou também minha 
função como colaborador institucional 
das demandas da DPE na seara políti-
ca. Não só pela pessoa que ocupava o 
cargo, mas pela legitimidade que ele 
me impunha. Minha ideia sempre foi 
ajudar a fortalecer a instituição, porque 
penso que o cidadão gaúcho precisa 
de uma Defensoria forte administrati- 
vamente e não só tecnicamente. Outra 
conquista nossa, talvez a maior, foi a 
participação na concepção e na estraté-
gia de tramitação do PL que criou os 
700 cargos servidores de apoio. Con-
quistamos em 45 dias, foi algo inédito. 
Fiz um projeto de mínimo prazo para 
tramitação, inclusive contando com os 
acordos, que foram construídos pre-
viamente. Sem falsa modéstia, essa 
é uma das grandes contribuições que  
a Ouvidoria deixa para a instituição”, 
afirmou.

Sobre o legado que deixa à instituição, 
Freitas revela que a Ouvidoria participou 
de marcos importante da Defensoria 
Pública. “A reforma da lei orgânica da 
Defensoria Pública, criando as três sub-
defensorias, teve nossa participação. A 
partir desse ponto muita coisa muda 
internamente e é coroada com um 
concurso primoroso. Houve também a 
colaboração institucional de criar uma 
cultura de administração das críticas. 
Usamos de muita sensibilidade para 
fazer isso da melhor forma e sem ata-
car os defensores em suas atribuições. 
Nossa proposta sempre foi mostrar 
que a Ouvidoria é um instrumento de 

qualificador do trabalho deles. Minha 
preocupação ultrapassava os dados es-
tatísticos, estava focado em identificar 
e apontar soluções para os problemas 
pontuais”, contou.

A atuação do Ouvidor gaúcho também 
foi destaque Colégio de Ouvidorias de 
Defensorias Públicas do Brasil. “Esse 
órgão foi criado antes de eu assumir o 
cargo aqui, no entanto ele estava em 
fase de formatação, era uma entidade 
recente e eu pude participar da formu-
lação de seu estatuto. A primeira vez 
que a ANADEP permitiu a participação 
do Colégio de Ouvidorias em uma AGE, 
em março deste ano, no Rio Grande do 
Norte, eu tive a felicidade de representar 
a entidade. Também atuei como diretor 
parlamentar e jurídico“ em diferentes 
momentos - dentro do Colégio, na bus-
ca pela unificação dos procedimentos 
das Ouvidorias dos diferentes Estados 
do país. Também tivemos sucesso no 
impedimento da tramitação no Sena-
do Federal da emenda complementar 
45/2009, que criaria uma carreira ver-
tical nos órgãos de controle interno da 
administração pública brasileira, ou 
seja, esse modelo da Ouvidoria da De-
fensoria Pública estaria extinto na seara 
constitucional. Em duas idas à Brasília 
conseguimos construir uma emenda 
de plenário, o que fez com que o proje-
to saísse da ordem do dia e retornasse 
à CCJ, onde está há mais de um ano e 

Para Bruno Pinto de Freitas a Ouvidoria é 
um órgão de construção e de qualificação 

do trabalho dos defensores.
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meio. Esse formato de Ouvidoria, con-
sagrado na Lei Complementar 80/1994, 
modificada pela LC 132/2009, garante a 
participação democrática da cidadania 
dentro da Defensoria Pública”, disse.

Segundo o Ouvidor, a qualificação da 
Defensoria depende de alguns ajustes 
precisos, entre eles a consolidação da 
Ouvidoria. “Sempre soube da nossa 
precariedade material. Algumas vezes 
esbaramos nessa realidade orçamen-
tária. A questão da publicidade da exis- 
tência e atuação do órgão enfrentou  
essa limitação. Entretanto, conseguimos 
colocar material gráfico em todos os 
pontos de atendimento do Estado, expli-
cando brevemente para o que servia e 
quais os contatos da Ouvidoria. Adequar 
os recursos humanos para suas ativi- 
dades fins, também é um critério que 
deve ser observado”, relatou.

O Ouvidor conta que o órgão colaborou 
com todas as gestões para conceber 
um novo patamar para a Defensoria 
Pública. “No primeiro mandato cons- 

tituí o órgão com o seu parâmetro de 
marco regulatório, com a aprovação 
do regimento interno pelo Conselho 
Superior. Elaboramos um fluxograma 
dos atendimentos para que a adminis- 
tração institucional tivesse conheci-
mento e pudesse se manifestar diante 
das demandas. O procedimento para 
compor o fluxograma considerou as 
reclamações conforme sua natureza, 
a gravidade e ainda o agente. Foi um 
método de trabalho que teve grande 
efetividade até o final da nossa gestão. 
Por ser a Corregedoria-Geral o destino 
final dos atendimentos que tramitam 
na Ouvidoria, há que se ressaltar a ex-
celência com que se deu essa relação 
funcional, em especial pela estreita co-
laboração com a Dra. Maria de Fátima 
Záchia Paludo, defensora pública que 
definitivamente inscreveu seu nome na 
história da Defensoria Pública Brasilei-
ra. Também criamos o critério de ficha 
limpa para os postulantes ao cargo de 
Ouvidor. Nossa preocupação era que as 
condenações por improbidade adminis-
trativa são informadas imediatamente, 

pelo Tribunal de Contas à Justiça 
Eleitoral, apenas no período eleito-
ral. Por esta falta de comunicação 
expressa nos demais períodos do 
ano muitos candidatos podem estar 
em dia com a Justiça Eleitoral, mas 
condenados no Tribunal de Contas. 
Por este fato, acredito que seja in-
dispensável comprovação dos pos-
tulantes junto aos Tribunais de Con-
tas da União e do Estado”, informou.

Bruno Freitas relata que todo tra-
balho da Ouvidoria é o reflexo de 
um esforço conjunto da equipe, dos 
servidores, defensores públicos e 
entidades parceiras. “Todos esses 
objetivos foram atingidos com a 
permanente colaboração dos de-
fensores públicos e os servidores, 
especialmente os que trabalharam 
e os que ainda colaboram com esse 
órgão de Ouvidoria. Também conta-
mos sempre com o apoio irrestrito 
da ADPERGS e da ANADEP, as quais 
agradeço pelo suporte”, encerrou o 
Ouvidor Geral.
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Corregedoria entrega balanço de biênio 
e apresenta números inéditos

A Corregedoria-Geral da Defensoria Pública apresentou seu relatório de 
prestação de contas, referente ao período de setembro de 2012 a setem- 
 bro de 2014, no final do biênio. Durante referido período, o órgão foi com-

posto pela Corregedora Geral, Maria de Fátima Záchia Paludo, pela Subcorre- 
gedora-Geral, Rafaela Consalter e pelos Defensores Públicos-Corregedores  
Soeli de Alvarenga Arnt, Alcindo Strelow e Elizandro Todeschini.

Maria de Fátima Záchia Paludo re-
cebeu a imprensa da  Adpergs em 
seu escritório para relatar sua ex-
periência na coordenação do órgão. 
“Quando cheguei, a casa já estava 
mais ou menos organizada, e as-
sim efetivamos um trabalho de 
avaliação, orientação e fiscalização. 
Lembra que a  Corregedoria é um 
órgão de construção e, pois baliza 
a atuação dos colegas e, por conse-
guinte, os atendimentos aos nossos 
destinatários. Daí porque sempre 
defendi que a Corregedoria não tem 
que ser querida, tem que ser com-
petente e séria.

Na Administração Superior é a Cor-
regedoria que consegue ver onde  
estamos funcionando e onde não. 
É a alma da Instituição. Sempre 
acreditei que teríamos uma De-
fensoria comprometida com a re-
democratização do país e com seu 
povo humilde se tivéssemos defen-
sores vocacionados, uma vez que o 
cargo exige um perfil solidário e de 
compaixão.. 

Em um passado não muito remoto, 
cheguei a pensar que se a instituição 
não fosse composta por defensores 
públicos vocacionados, ela se perde-
ria, transformando-se em mais uma 
peça de um sistema de justiça muito 
precário. Mas, com o passar do tem-
po, percebi que parte significativa de 
colegas que não se identificam com 
a Instituição acabam procurando 
outro destino. Por outro lado percebi 
que se o projeto institucional for voca- 
cionado, está resolvido o problema, 
pois este planejamento direcionará 
seus agentes no caminho que devem 

trilhar. E, então, entra a alma da ins- 
tituição, que é a Corregedoria, porque é 
ela que vai verificar se existe este projeto 
e fiscalizá-lo”, relatou.

Segundo Maria de Fátima, para que a 
Defensoria se fortaleça é preciso que 
não se desvie da sua razão de existir, 
que é o usuário. Para isso, ela acredita 
que os defensores devam estar qualifi-
cados e respaldados pela entidade. “As 
orientações que eram prestadas pela 
Corregedoria serviam justamente para 
isso: ajudar o colega para a melhor  
atuação possível e dar suporte insti-
tucional. Muitas vezes acontecia de 
defensor informar a Corregedoria que 
teria de entrar em conflito com juiz ou 
promotor, normalmente por desres-
peito as nossas prerrogativas, a orien-
tação que passávamos era sempre: vai 
em frente, estamos aqui, no sentido de 
apoiá-lo integralmente. 

Orientávamos e víamos o crescimento 
dos trabalhos dos colegas. Sabe aquele 
agente quietinho? Isso aprendi quan-
do fui para o Tribunal, há colegas que 
fazem um trabalho magnífico, mas não 
se expõem, não fazem marketing pes-
soal. E outros, que são excelentes mar-
queteiros e não são o que pensam ou 
dizem. A Corregedoria tem que perceber 
isso. Ela apoia, orienta, mas ao mesmo 
tempo ela está ali para fiscalizar e, se 
for o caso, punir. Nossas portas sem-
pre estiveram abertas para orientação, 
mas, também é função da Corregedoria 
a fiscalização e suas consequencias. 
O relatório mostra que foram mais de 
1000 orientações. Não foram atuações 
pioneiras, mas os números do nosso 
relatório foram inéditos e demonstra- 
ram a que viemos”, afirma.

Sobre as competências da Corregedoria, 
Maria de Fátima ressalta que na Defen-
soria, diferentemente do que ocorre no 
Poder Judiciário e no Ministério Público, 
não resolve as questões de substitui- 
ção ou acumulação, quem resolve é a 
Subdefensoria Institucional. “Sempre 
recebi muita reclamação dos juízes com 
relação às substituições porque acha-
vam que a Corregedoria é quem deter-
mina isso. Este é o grande problema 
 hoje, pelo menos até eu sair. O que é pre-
ciso levar em conta é que o papel aceita 
tudo! É muito fácil retirar um agente 
da sua atribuição original, designá-
lo para administração e escrever que 
no local dele vai ficar outro colega da 
região substituindo, com colidência de 
audiência e de atendimentos. E então 
nós temos colegas que estão subs- 
tituindo – pelo menos tínhamos quan-
do eu ainda era Corregedora – em três 
comarcas. Não só substituindo, porque 
alguns já tem o deslocamento, ou seja, 
ninguém consegue trabalhar assim. E 
como o papel aceita tudo, parece que 
funciona, mas não, o prejuízo é flagran-
te, tanto para o defensor quanto para o 
usuário. Os lugares ficam preenchidos, 
mas o acesso à justiça é negado, ou 
pior, o cidadão é enganado pelo aten-
dimento e acompanhamento deficiente. 
É preferível que, em alguns momen-
tos, sejam fechados alguns escritórios 
nos quais não se tem condições de 
atender. Quando se está na gestão, há o 
ônus da decisão, de resolver as coisas. 

Maria de Fátima Záchia Paludo relata os 
números do relatório da Corregedoria.
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Nós mentimos para essas populações 
quando dizemos que elas têm Defenso-
ria Pública.  A Corregedoria verificou al-
guns casos gravíssimosem decorrência 
disso epessoas foram irreversivelmente 
prejudicadas. Situação sempre alertada 
pela Corregedoria a quem de direito.

Penso que este formato de atendi-
mento afeta a Defensoria”, afirmou a 
ex-Corregedora que acredita que com 
a aprovação da EC 80 este panorama 
pode ser alterado, ao longo dos anos, 
somado com o amadurecimento de 
seus gestores.

A equipe

A ex-Defensora Pública-Geral res-
salta que os números apontados no 
relatório da Corregedoria são mérito 
de um trabalho realizado em equipe,  
por um quadro profissional compe-
tente e comprometido. “O ambiente 
era excelente,  a independência, o 
respeito e o carinho foram estabe-
lecidos desde o dia em que assumi. 
Mantive a mesma assessoria que lá 
encontrei. Acho que - não querendo 
me exibir, mas tendo absoluta certe-
za do que estou afirmando - consegui 
formar uma das melhores equipes até 
hoje na Defensoria, mesmo levando em 
consideração os outros setores. Uma 
equipe muito unida e extremamente 
competente. A Rafaela, tendo no currí-
culo a presidência do 3º concurso, que 
foi reconhecidamente a melhor seleção 
entre as carreiras jurídicas, implantou 
esse ritmo e qualificação profissional 
no grupo e principalmente nas avalia- 
ções dos estágios probatórios, com o 
apoio, num período, da colega Débora 
Simões, precocemente falecida e da 
sua excelente  assessora Diualy. O  
Alcindo (que abria a Corregedoria pon-
tualmente às 8h da manhã) e a Soeli 
deram uma contribuição inigualável ao 
trabalho pelo conhecimento, dedicação, 
lealdade e imparcialidade. O Elizandro, 
desdobrou-se e efetuou inspeções na 
maioria dos escritórios da DPE, visando 
orientar os colegas, principalmente os 
oriundos do último concurso”, elogiou.

Sobre a Ouvidoria

Maria de Fátima também destacou o 
trabalho da Ouvidoria Geral, a qual con-
sidera um órgão fundamental para o 
aperfeiçoamento da instituição: “Inicial-
mente temos que entender que o Ouvi-
dor representa os usuários e não a De-
fensoria, daí porque a legislação exige 
que o Ouvidor seja externo A nossa Ouvi-
doria, capitaneada pelo Dr. Bruno Freitas 
é exemplar. Sempre foi um braço da 
Corregedoria, pois obrigatoriamente 
toda reclamação deve ser remetida à 
Corregedoria.

Conforme a informação dada pela Ouvi-
doria, partíamos para uma averiguação 
preliminar ou arquivávamos, tudo rece-
bia um encaminhamento, caso contrário, 
há prevaricação. Dos encaminhamen- 
tos que recebíamos da Ouvidoria, algo 
que percebi é que as pessoas confun-
dem muito a morosidade da Justiça 
com o ritmo de trabalho Defensoria, 
vendo a demora do processo como um 
problema da instituição. Outra recla- 
mação recorrente dos usuários era a 
troca constante de defensores, o que é 
um erro nosso. A pessoa já conversou 
tudo sobre o processo com um defen-
sor, então ele entra em férias ou sai de 
licença e outro o substitui. Quando o 
destinatário chega à sala de audiência 
sequer sabe como é o rosto do seu novo 
defensor e que muitas vezes deixa claro 
que não conhece o processo. É claro 
que isso  gera problema, o usuário se 
sente desrespeitado.  O que o defensor 
público deve lembrar que é preciso ser 
didático com o nosso destinatário. Eu 
até credito a falta de comunicação ao 
acumulo de trabalho, mas é preciso 
qualificá-la”, relatou.

O legado à Defensoria

Questionada sobre qual a maior con-
tribuição da Corregedoria para institui- 
ção, Maria de Fátima respondeu que 
foram as orientações e o acolhimento 
aos defensores, em especial aqueles 
que ingressaram no terceiro concurso. 

“São colegas novos que estão ini-
ciando uma carreira, eles tem todo 
um conhecimento técnico, mas al-
gumas vezes falta segurança. Eles 
têm que ter um respaldo, porque há 
sempre um receio no estágio pro-
batório de até onde se pode ir. En-
tão acho que o amparo que foi dado 
aos defensores nas suas lutas, para 
o bem do funcionamento da própria 
Defensoria, foi nossa grande con-
tribuição. Somo a isso o fato de que 
sempre estivemos disponíveis e com 
as portas abertas, aliás, sempre 
trabalhei com as portas abertas, 
desde quando era Defensora-Geral. 
Não tinha isso de “vou ver agenda”. 
A preferência sempre foi o colega”, 
afirmou.

Dados do relatório 
da Corregedoria 

 (o documento completo 
pode ser encontrado no site 

da Defensoria Pública)

AVERIGUAÇÕES PRELIMINARES 

181
SINDICÂNCIA  

18
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS  

DISCIPLINARES  

03
ORIENTAÇÕES  

1.365
AVALIAÇÕES DO ESTÁGIO 

PROBATÓRIO 

112
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Memorial da história da Defensoria 
Pública começa ser produzido

A assessoria de Aposentados da ANADEP, coordenada pela defensora 
gaúcha Genice Selaimen da Silva, encerrou, em dezembro, o prazo  
 para a coleta de material para o livro Memorial da Defensoria Pública 

Brasileira, sob o tema “Histórias e Estórias da construção da instituição no Brasil”. 

A aposentada Sirlei Terezinha  
de Souza Feijó conta como foi  
sua participação na criação da 

Defensoria Pública

O lançamento oficial está previsto 
para o primeiro semestre de 2015. 
A publicação faz parte das atividades 
de comemoração dos 30 anos da  
Associação Nacional, completos em 
julho de 2014. O livro também ganha-
rá uma versão em e-book.

Defensores Públicos ativos e inativos 
colaboraram com a obra enviando re-
latos de suas experiências na institui- 
ção, a fim de reconstituir os fatos que 
compõem a história da Defensoria 
Pública do Rio Grande do Sul, a asso-
ciada da ADPERGS, Sirlei Terezinha de 
Souza Feijó, contou sobre os momen-
tos em que participou do processo de 
criação da Instituição. Acompanhe. 

“Nosso grupo de colegas conse-
guiu por intermédio da falecida Dra. 
Marília Bins uma audiência com o 
então deputado Bernardo Cabral, re-
visor do projeto da Constituição Fede- 
ral, cujo assunto era a redação do 
artigo 22 dos Atos das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT). 
A argumentação do grupo foi aceita, 
e o artigo 22 foi redigido como está 
escrito na CF atualmente. Nessa  
ocasião eu não estava presente. Essa 
foi a nossa primeira vitória – já está-
vamos constitucionalmente reconhe-
cidos como defensores públicos. No 
entanto, esse reconhecimento só se 
efetivaria com a criação da Defenso-
ria Pública do nosso Estado. Na oca-
sião, chamavam-na de “Constituição 
Redentora”, uma nova e democrática 
realidade pós ditadura militar. A par-
tir da notícia da criação da função 
do defensor público e de algumas 
defensorias, conseguimos constituir 
a Defensoria Pública do Rio Grande 
do Sul em 7 de fevereiro de 1991. 

Entrementes, todos os professores 
cedidos para a Defensoria Pública, 
como os demais funcionários cedidos 
de outros setores do serviço público, 

que tinham optado pela carreira de de-
fensor público, conforme a redação do ar-
tigo 22 dos ADCT, ajuizaram ação contra 
o Estado, para que este os empossasse 
no cargo de defensor público, vez que já 
atuavam na referida função. Após todo 
o tramite processual, por meio de man-
dado de segurança, os primeiros defen-
sores públicos, dentre eles, eu, oriundos 
da Assistência Judiciária Gratuita, toma-
mos posse em 30 de dezembro de 1994.

Muitas lutas foram travadas até que 
fosse finalmente criada a Defensoria 
Pública. Todos os colegas que seriam 
empossados, de uma forma ou de outra, 
enfrentaram entidades e instituições, 
públicas e privadas, contrárias à criação 
da Defensoria Pública. Umas por falta 
de conhecimento ou informação, outras 
por interesse próprio. A Procuradoria 
Geral do Estado pretendia manter a as-
sistência judiciária sob seu jugo. Outro 
opositor forte foi a OAB/RS, que entendia 
que os defensores públicos disputariam 
espaços com a advocacia privada. Fe-
lizmente, na presidência do Dr. Rosa e 
do Dr. Nereu Lima, tomaram consciên-
cia das verdadeiras funções dos defen-
sores públicos, e assim, a OAB/RS pas-
sou a apoiar a criação da Defensoria. 

Além de eventos e qualquer fato que se-
riam úteis à criação e a regulamentação 
da Defensoria as viagens corriam por 
conta e risco do grupo. As idas e vindas 
a Brasília, com a Dra. Cleomir Carrão 
e com o Dr. Ladislau Cochlar Jr., eram 
quase que mensais. 

Foram incontáveis nossas idas à Assem-
bleia Legislativa, buscando apoio dos 
políticos. No governo de Alceu Collares, 
quando este presidia uma reunião na 
Federasul com a presença de lideranças 
políticas e empresariais, e instituições 
(públicas e privadas), o então presidente 
da Farsul, Dr. Giudice Paz, apresentou 
ao Governador uma moção solicitando 
a instalação da Defensoria Pública nos 

moldes constitucionais. A Instituição 
contava com o apreço dos repre-
sentantes das entidades presentes. 

A posse não foi em uma solenidade 
festiva, na realidade, foi na escadaria 
da nossa antiga sede e durou três dias. 
Fomos divididos em três grupos, e 
cada grupo foi em empossado em uma 
data, tudo por determinação judicial. 
Mais de 90 pessoas tomaram posse 
como defensores públicos em 1994. 

Assim, de 1989 até 1994 foi um perío-
do de lutas para efetivar a Defensoria 
Pública nos moldes constitucionais. 
Não bastava o art. 22 da ADCT falar 
em Defensoria Pública, havia neces-
sidade de sua regulamentação por 
lei específica, o que só aconteceu em 
1994 com a Lei Complementar 80. 
Mesmo com o art. 22 dos ADCT e a 
LC 80, houve muito empenho de nos-
sa parte na construção da Defensoria 
Pública no Estado, havia resistência da 
Procuradoria Geral do Estado que en-
tendia pela manutenção da assistên-
cia judiciária, como um órgão a ela 
atrelado, negando vigência a norma 
constitucional e infraconstitucional.

A luta que se seguiu para que a De-
fensoria Pública do Rio Grande do 
Sul fosse, de fato, permanente, foi 
para a realização do I Concurso para 
Defensor Público Estadual. Hoje fico 
feliz em ver que já estamos realizan-
do o IV Concurso e muito orgulho-
sa por ter feito parte da construção  
desta Instituição, fruto de muita luta”.
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Uma pesquisa encomenda-
da pelo Tribunal de Contas 
do Estado (TCE/RS) rea- 

lizou um levantamento para mos-
trar os níveis de confiança de sete 
instituições públicas no Estado. 
Foram avaliadas a Assembleia 
Legislativa, a Defensoria Pública 
(DPE/RS), o Ministério Público, 
a Polícia Federal, o Tribunal de 
Contas da União e o Tribunal de 
Justiça.

A percepção da população gaú-
cha e dos jurisdicionados sobre o 
trabalho da Defensoria Pública foi 
positiva. A instituição tem a con-
fiança de 47% dos gaúchos. No 
âmbito nacional, a Polícia Federal  
é a entidade que mais remete 
confiança 50%. Para a presiden-
te da Associação dos Defensores 
Públicos, Lisiane Zanette Alves, 
a pesquisa é o resultado coletivo 
do trabalho de todos defensores. 
“Mais uma vez a Defensoria está 
em primeiro lugar na confiança 
dos gaúchos. Em 2010, obtive-
mos a mesma classificação. Es-
tes números são a consequência 
do trabalho de todos os colegas, 
desde o interior até a capital e nos 
levará a índices ainda melhores”, 
concluiu.

Defensoria Pública é a instituição  
de maior confiança dos gaúchos

EM BREVE.
Informações: adpergs.org.br
51.3224.6282

A CHANCE DE 
MOSTRAR O 
SEU TALENTO 
DE NOVO.

4º PRÊMIO  
ADPERGS DE 
JORNALISMO

Para o Defensor Público-Geral, Nilton 
Arnecke Maria, o empenho dos Defen-
sores Públicos, servidores e estagiários 
para garantir o bom atendimento ao as-
sistido, o acesso à justiça e os direitos 
do cidadão é o conjunto para o resul-
tado positivo da pesquisa. “Parabenizo 
todos os agentes e colaboradores da 
Defensoria Pública por esta conquis-
ta. O reconhecimento do povo gaúcho 
demonstra que estamos no rumo certo. 
Estamos levando cidadania e dignidade 
às pessoas.”

Para identificar os índices de con-
fiança da população gaúcha com 
relação aos órgãos e instituições 
do Poder Público, foram realizadas 
2040 entrevistas em 10 cidades, 
com residentes maiores de 18 anos.

Fonte: Pesquisa PROMÁXIMA - 23/06 a 05/08/2014. 
Pergunta 28: Quanto você confia nos órgãos Públicos?
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Após décadas da bilionária guerra às drogas, a qual resul-
tou na morte de milhões de pessoas em todo o mundo, os 
Estados Unidos deu mais um passo fora da trilha determi-
nada pelo próprio país. Em novembro deste ano, os jornais do 
mundo inteiro repercutiram a legalização do uso recreativo 
da maconha em Washington DC, capital dos Estados Uni-
dos. Apesar da medida, que aponta para uma nova diretriz 
mundial em relação ao consumo e a venda da droga, o pio-
neirismo desta nova visão é da América Latina. O Uruguai 
aprovou a legalização da produção, distribuição e venda da 
maconha no país, em dezembro de 2013.

Vigiar e punir ou legalizar?

Segundo o instituto Brookings, dos 
EUA, o movimento pela legali- 
zação ampliará ainda mais em 

2016. Quem pensa que a mudança de 
paradigma dos governos americanos 
é focada somente no novo modelo de 
combate às drogas, não deve se iludir.  
De acordo com dados do estado do Colo- 
rado, a previsão é que a taxação de 
12,9% sobre maconha arrecadará aos 
cofres públicos cerca de US$ 100 mi-
lhões somente em 2014. Estimativas 
contidas no orçamento do Executivo 
estadual indicam que a indústria local 
alcance US$ 1 bilhão por ano. Em abril 
deste ano, a ONU elaborou um docu-
mento admitindo que a descrimina- 
lização do consumo de drogas pode 
ser uma forma eficaz de desconges-
tionar as prisões, redistribuir recursos 
redirecionando-os para o tratamento e  
reabilitação de adictos.

Estados Unidos, Espanha, Holanda, 
Uruguai e Portugal já têm leis mais 
flexíveis para a venda e o consumo 
de maconha para fins recreativos. E no 
Brasil? O debate já chegou ao Congres-
so, mas setores mais conservadores da 
política e da sociedade ainda resistem a 
qualquer abertura nesta área. No pleito 
deste ano, a legalização, ou não, do uso 
de drogas pautou o discurso de grande 
parte dos candidatos que, com posicio- 
namentos, favoráveis ou não, acabaram 
por demonstrar que a política de drogas 
no Brasil precisa ser revista. Nunca se 
falou tão abertamente sobre a lega- 
lização no país. Mas para onde vai o 
Brasil, além do debate?  É sobre este 
assunto que a ADPERGS conversou 
com Marcelo Semer, Juiz de Direito em 
São Paulo, acompanhe. 

De acordo com o Ministério da Saúde, o uso 
de drogas matou 40.692 pessoas entre 2006 
e 2010. Desse total, 34.573 (84,9%) morre-
ram em decorrência do abuso do álcool e 
4625 (11,3%) do tabaco. Ou seja, 96,2% das 
mortes diretamente relacionadas ao uso 
de drogas foram causadas por duas subs- 
tâncias que, na atualidade, são lícitas. Em 
relação às drogas ilícitas, acredita que a 
proibição leva a mais danos do que uma  
possível legalização?

Não tenho dúvidas de que os danos provo-
cados pela proibição são maiores do que o 
próprio uso das drogas. Primeiro, pelo fato de 
que a proibição não consegue evitar os danos 
pelo uso, não há qualquer indicativo de que 
a proibição diminua o consumo. Depois, os 
danos colaterais, que envolvem não apenas os 
usuários (muitas vezes inseridos no sistema 
de justiça ao invés do sistema de saúde), mas 
também pessoas presas, violência policial, 
custos diretos e indiretos da repressão, tudo 
a indicar que a proibição sai mais caro que a  
legalização. O consumo de tabaco, por exem-
plo, só vem decrescendo ao redor do mundo, 
mesmo sem qualquer proibição criminal.

As brandas punições para os consumi- 
dores de drogas estão em desacordo com 
as severas penas para os traficantes. As 
condenações conflitantes podem ser res-
ponsáveis pela “cadeia alimentar” entre os 
usuários e os vendedores de drogas?

Olha, eu não diria propriamente que as 
punições para consumidores são brandas. 
Só o fato de haver punição para consumi-
dor, já é um abuso. Primeiro, porque é alta- 
mente questionável que o ato que não fere 
nem expõe a perigo o direito de terceiros 
possa ser criminalizado; depois, a inserção 
do consumidor no sistema de justiça acaba 
levando-o para longe do sistema de saúde, 

onde efetivamente se localizam suas neces-
sidades. Quanto às punições severas para 
os traficantes, a par de não estar causando 
nem a diminuição do consumo, nem o do 
próprio comércio, tem sido relevante com-
bustível para o hiper-encarceramento, com 
nocivas consequências para a criminalidade 
como um todo. O excesso de punição provo-
ca, como um dano reverso, mais crimes, so-
bretudo, pela convivência precoce de jovens 
em ambiente dominados por facções crimi- 
nosas. A cadeia alimentar entre usuários e 
vendedores sempre vai existir enquanto exis- 
tir o interesses pelas drogas, sejam elas 
lícitas ou ilícitas. A proibição resulta ineficaz 
nesse quadro.

A violência empreendida pelas polícias 
no combate ao tráfico muitas vezes é vista 
como um instrumento de higienização so-
cial e até mesmo uma autorização para tirar 
vidas. Na tua opinião, as polícias brasileiras 
estão preparadas para legalização?

Nenhuma violência policial é justificável. 
Daqueles incumbidos de cumprir e fazer 
cumprir a lei, não se pode esperar que se 
coloquem à margem dela, pois assim o fa-
zendo, perdem a legitimidade para agir. Tal 
qual a própria fiscalização das polícias, o uso 
excessivo da força também é nitidamente 
seletivo. São mais abordados (e também 
mais agredidos e mortos), jovens negros da 
periferia. Neste sentido, o direito penal, que 
não resolve nenhum problema social, agrava 
especificamente a desigualdade que a lei e o 
sistema de justiça tinham por incumbência 
reduzir. A ideia de “guerra civil”, ou seja, de 
que vivemos uma situação que permita vio-
lações de direitos, apenas torna mais aguda 
a violência policial. A militarização da polícia, 
nesse sentido, também é um fator que con-
tribui, em muito,  para os abusos. Os índices 
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de violência policial são alarmantes e, curio- 
samente, desaparecem das “estatísticas de 
criminalidade”. Quem usou a violência como 
política pública foi a ditadura; a não punição 
de agentes envolvidos, aliás, até estimula a 
permanência dessa violência de Estado.

Uma parcela considerável da sociedade vai 
de encontro da proposta da legalização do 
uso de drogas.  No campo da moralidade há 
uma confusão entre estimular o uso e a le-
galização como forma de combate ao tráfico. 
Como avalia o modo que a imprensa brasi- 
leira aborda o assunto?

 De uma maneira geral, a imprensa satani-
za a infração, sem questioná-la. O fortaleci-
mento de um estado policial, aliás, tem sido 
persistente na grande mídia, sem medir 
as consequências do pleito. Como outros 
países começam a questionar, iniciando pela  
maconha, a lógica da proibição, muito em 
breve os resultados aparentemente positivos 
podem aumentar a aceitação da legalização.

De acordo com dados da Anistia Internacio- 
nal, em 2011, nos 20 países que tinham pena 
de morte instituída, 676 pessoas morreram 
condenadas. No mesmo ano, 524 pessoas 
foram mortas pela Polícia Militar no Rio de 
Janeiro e 437 em São Paulo, totalizando 961 
mortes em apenas dois estados, 42% a mais 
que em todos os países com pena de morte. 
Segundo dados da Polícia Militar destes  
estados, cerca de 95% dos casos são arqui- 
vados a pedido do Ministério Público e acata- 
dos pelos juízes porque os policias alegam 
legítima defesa. Qual seria a justificava des-
sas instituições para permitir um genocídio 
em nome do combate à violência?

A ideia de que a repressão, por combater a 
“criminalidade” pode ultrapassar todas as 
barreiras é certamente equivocada. O sensa-
cionalismo da grande mídia e a defesa aberta 
do estado policial faz essa política de violên-
cia estatal ser, em muitos casos, aprovada 
social e eleitoralmente. Não existe, todavia, 
nenhuma justificativa possível para a violên-
cia policial, sendo inequívoca a perversão e 
deve ser objeto de apuração de responsa- 
bilidades, inclusive quando se constituir assu- 
midamente em uma política pública.

Em novembro deste ano, os jornais do mun-
do todo noticiaram a legalização da maconha 
em Washintong DC. Situação que já vigo-
rava nos estados do Oregon e do Colorado. 
No Brasil, há o projeto de lei 7270/2014, de 
autoria do deputado federal Jean Wyllys 
(PSOL) que regula a produção, a industria- 
lização e a comercialização de cannabis e 
seus derivados e propõe a criação do Con-
selho Nacional de Assessoria, Pesquisa e 
Avaliação para as Políticas sobre entor-
pecentes. O projeto recentemente foi dis-
tribuído nas comissões da Câmara de Depu- 

tados. É possível crer que o Brasil siga os 
passos do Uruguai e dos já citados estados 
americanos?

Considerando as avaliações de que o próxi-
mo Congresso será o mais conservador des-
de 64, com crescimento de bancadas que 
se opõem a temas como esse, acredito que 
a única possibilidade seria um engajamento 
do governo enquanto articulador de maiorias 
para a importância do tema. Até o momento, 
não parece ser este um objetivo sinalizado 
pela administração.

LIBERAÇÃO
O termo, que é muito utilizado nos meios 
de comunicação, significa a liberação 
das drogas sem nenhuma regulamen-
tação da produção e comercialização. 
É uma proposta que dificilmente seria 
aprovada por qualquer governo. Na ver- 
dade, um mercado de drogas sem regu- 
lamentação, livre do controle da socie-
dade, já ocorre com o tráfico de drogas.

 

LEGALIZAÇÃO
Legalizar é tirar do uso das drogas 
qualquer sanção. As drogas poderiam 
ser consumidas livremente, comerciali- 
zadas, distribuídas, repartidas, anun-
ciadas, exatamente como acontece com 
o álcool. A legalização propõe o fim da 
proibição, mas com a criação de um 
mercado de produção, comercialização e 
consumo com regras pré-determinadas, 
incluindo a tributação dos produtos e a  
restrição da venda. No Brasil, há quem 
defenda, inclusive, a aplicação do dinheiro 
a ser arrecadado com os impostos no 
tratamento de dependentes no sistema 
público de saúde. É o que pretende 
fazer o governo uruguaio em relação à 
maconha.

 

DESCRIMINALIZAÇÃO
Descriminalizar significa apenas retirar 
do consumo de drogas o caráter crimi- 
noso, não implicando, entretanto, em 
retirar-lhes a ilicitude; o fato continua 
sendo ilícito (proibido), porém, exclui-se 
a incidência do Direito penal. Deixa de 
ser fato punível.

CURIOSIDADE

Ao contrário do que a maiorias 
das pessoas pensam não foi a 

Holanda o primeiro país a legalizar 
a maconha. Aliás, legalização ain-
da é tema de debate nos Países 
Baixos, onde é ilegal produzir, pos-
suir, vender, importar e exportar 
qualquer tipo de drogas. No entanto, 
o governo exerce uma política que 
tolera o uso de maconha em alguns 
termos e condições específicos. Os  
famosos cafés de Amsterdam po-
dem vender apenas drogas leves 
e não mais que cinco gramas de 
maconha por pessoa no dia. Estes 
são regulados por leis rígidas, que 
controlam a quantidade permitida 
de drogas leves e as condições nas 
quais podem ser vendidas e usadas. 
Os cafés não podem fazer publi-
cidade das drogas. Pessoas com 
menos de 18 anos sequer podem 
entrar em cafés.

O pioneirismo é realmente do Uru-
guai, que em dezembro de 2013 se 
tornou o primeiro país do mundo a 
legalizar a produção e a venda de 
maconha. O país platino mudou a 
tática para enfrentar o narcotrá- 
fico e a violência ligada às drogas. 
No dia da votação, o presidente 
uruguaio Pepe Mujica declarou a 
seguinte frase à imprensa: “não es-
tamos totalmente preparados para 
implementar a nova lei, mas é pre-
ciso ter audácia”. 

Presidente uruguaio Pepe Mujica




