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Colega! Chega até você a primeira edição da revista realizada pela 
nossa diretoria, pensada para ser quadrimestral.

Nesses quatro meses de trabalho, procuramos com afinco concre-
tizar os objetivos delineados durante a campanha eleitoral. O que 
naquele momento eram apenas ideias e ideais, estamos transfor-
mando em realidade. O relatório das atividades executadas, aqui 
divulgado, propicia uma visão geral daquilo que já consolidamos, 
bem como a publicação que está nas tuas mãos espelha nossa 
visão: aproximar ao máximo a associação de seu associado, sem 
maniqueísmos, sem partidarização, sem grenalização. Afinal, #So-
mosTodosDefensores. 

No que concerne à presente publicação, buscamos aplicar o con-
ceito de variedade informativa. Seja trazendo e aprofundando o 
olhar sobre temas atuais e relacionados ao nosso cotidiano – sé-
rias doenças ocupacionais, que são parte da realidade do defen-
sor público;  paridade remuneratória entre ativos e inativos, que 
é uma bandeira desta diretoria –, como também abrindo espaço 
para o resgate de um pouco da história da Instituição (e o faremos 
em todas as edições da revista programadas para a gestão biênio 
2015/2017). É imperativo conhecermos a nossa história e não há 
melhor forma do que pela palavra de seus principais protagonistas. 

Ainda, celebramos neste mês de novembro os 15 anos de posse da 
primeira turma de aprovados no concurso para ingresso na carreira 
de Defensor Público, e abrimos espaço para que esses colegas nar-
rassem suas principais experiências. Espaço que também se reflete 
na pesquisa montada pelo Departamento de Direitos Humanos, 
ADPERGS quer te ouvir, aberta a todos os defensores, mas neste 
primeiro momento dirigida em particular a defensores que atuam 
no plantão, nas casas prisionais, na FASE, nos PAD’s e nos CAD’s, 
que dependem de estrutura fornecida por outros órgãos para pres-
tar atendimento. Queremos fazer um levantamento das dificulda-
des para institucionalmente buscarmos uma melhor interlocução 
e possíveis soluções para a realidade do enfrentamento diário dos 
colegas. 

A edição impressa seguirá entre nós por mais algum tempo, muito 
em razão da necessidade de cumprimento de contratos de patrocí-
nio (contrapartidas), ainda que seja o meu desejo pessoal a virtua-
lização total. Mas tudo a seu tempo.

Por fim, aproveito para desejar a todos um Feliz Natal e um grande 
Ano Novo.

Um fraterno abraço,
Felipe Facin Lavarda
Presidente ADPERGS

Editorial
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Projeto Gráfico e Editoração

Um almoço realizado no restaurante La Carmencita, em Uru-
guaiana, reuniu defensores da região e diretoria da Associação, no 
dia 12 de setembro, marcando a retomada do projeto ADPERGS 

na Estrada. Estiveram presentes os associados Ricardo de Azam-
buja Gick, Suzana Iara Dora Velo, Carlos Henrique Rodrigues dos 
Santos e Daniela Haselein Arend. 

Além do presidente Felipe Facin Lavarda, participaram do encon-
tro representando a ADPERGS as vices Genice Selaimen da Silva 
e Sílvia Pinheiro de Brum, o secretário executivo, Tito José Rambo 
Osório Torres, e os conselheiros Cristiano Vieira Heerdt e Saulo 
Brum Leal Júnior.

Segundo o presidente, embora tenha sido implantado pela As-
sociação há cerca de cinco anos, durante a gestão da defensora 

Encontro em Uruguaiana marca retomada 
do projeto ADPERGS na Estrada 

Neste final de ano, a ADPERGS está propondo uma limpeza di-
ferente a seus associados. É comum que os defensores tenham 
muitos livros técnicos em desuso, códigos obsoletos, desatuali-
zados, que acabam esquecidos nas estantes. Pois a ideia é liberar 
este espaço para novas obras, e, ao mesmo tempo, distribuir este 
material para quem possa aproveitá-lo. Você sabia que é possível 
doar esses livros e códigos nas casas prisionais? Os EJAs que exis-
tem dentro do Presídio Central e em outras penitenciárias gaúchas 
aceitam doações de livros, mesmo daqueles que para os defenso-
res são já desatualizados.

Operação desapego: Seus livros antigos 
podem fazer a diferença para quem está atrás 
das grades

Adriana Praetzel, o projeto atende a uma das principais deman-
das verificadas ao longo de sua campanha para a presidência da 
ADPERGS. “A viagem a Uruguaiana representou o implemento 
de um dos principais objetivos da nossa gestão, que é aproximar 
efetivamente a Associação dos associados que moram em locais 
distantes da capital. Esta visita foi apenas o começo. Nosso pro-
jeto contempla viagens para todas as regiões do estado do RS”, 
anunciou.

No dia 12 de dezembro será a vez dos associados da Região Sul 
do estado receberem os dirigentes da Associação, em um almoço 
que acontecerá em Pelotas. “Até o final desta gestão pretendemos 
realizar mais de uma dezena de encontros contemplando associa-
dos das regiões Norte, Nordeste, Noroeste, Central, Fronteira No-
roeste, Litoral, das Missões e Hortênsias”, garantiu o presidente.

Por isso, a Associação estará arrecadando obras de qualquer épo-
ca (inclusive livros de auto-ajuda, que são muito concorridos nas 
prisões) e códigos dos últimos 10 anos.  Basta encaminhar o 
material à sede da entidade. O associado interessado 
também pode, além de participar com a doação, se 
fazer presente no momento da entrega, ainda a 
ser definido, que será uma ótima oportuni-
dade para conhecer melhor nossos 
estabelecimentos carcerários.

Esta é uma campanha per-
manente. Desapegue! 

Projetos . Revista da ADPERGS

Foto: Arquivo/ADPERGS
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ADPERGS presente na abertura do 13º 
Encontro Institucional de Defensores 
Públicos

Eventos . Revista da ADPERGS

O presidente da ADPERGS, Felipe Facin Lavarda, falou aos 
cerca de 170 defensores públicos presentes na abertura do 13º 
Encontro Institucional de Defensores Públicos, na noite 15 de 
outubro, no Hotel Wish Serrano Resort, em Gramado. Lavarda 
compôs a mesa presidida pelo defensor público-geral, Nilton 
Leonel Arnecke Maria, ao lado da da vice-presidente institucio-
nal da ANADEP, Marta Beatriz Tedesco Zanchi, que representou 
a entidade.

O presidente destacou os objetivos e metas já desenvolvidos 
ao longo destes primeiros meses à frente da Associação, en-
fatizando o investimento na aproximação com os associados, 
especialmente do interior do Estado, através da retomada do 
projeto ADPERGS na Estrada. Ele anunciou ainda a realização 
de eventos culturais até o final do ano. “No próximo dia 23 
teremos a palestra do desembargador Aymoré Roque Pottes de 
Mello, sobre regimes previdenciários. No dia 21 de novembro 
promoveremos um minicurso sobre audiência de custódia, a ser 
ministrado pelo defensor Caio Paiva. Ambos acontecem na FES-

Presidente da ADPERGS destacou projetos desenvolvidos ao longo dos primeiros meses à frente da entidade - Foto: Ascom/ADPERGS

DEP, nossa parceira também na organização do curso de atualiza-
ção em Processo Civil presencial e em EAD”, registrou.

Esta edição do Encontro Institucional teve como tema A Defensoria 

Pública e o novo Código de Processo Civil (CPC). Dentre os des-
taques do evento estiveram as palestras Aspectos e Inovações do 

Novo CPC, ministrada logo após a abertura oficial do evento, pelo 
advogado, mestre e doutor em Direito, ex-professor e desembarga-
dor aposentado, Araken de Assis; Principais alterações no sistema 

recursal, conduzida pelo doutor em Direito Civil e professor, Daniel 
Ustarroz, e Os impactos do novo CPC nas ações coletivas e a tutela 

de urgência, apresentada na tarde do dia 16, pelo procurador da 
República, professor, mestre, doutor e pós-doutor em Direito, Sérgio 
Arenhart.

Além de patrocinar o Encontro ao lado da Saúde e Pas, Icatu e Ban-
risul, a ADPERGS promoveu também o II Encontro Estadual de De-
fensores Públicos Aposentados, reunindo associados inativos tam-
bém na cidade de Gramado, com programação específica.
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A segunda edição do Encontro Estadual de Defensores Públicos 
Aposentados, promovida pela ADPERGS paralelamente ao En-
contro Institucional de Defensores nos dias 15 e 16 de outubro, 
em Gramado, tinha muitas chances de não acontecer. Fortes 
chuvas e granizo atingiram todo o Estado na véspera do evento, 
deixando muita gente em dúvida sobre as condições para subir 
a serra. Mas São Pedro ajudou e quem foi persistente acabou 
sendo brindado com tempo firme e até alguns raios de sol que 
enfeitaram um animado passeio pela zona rural da cidade, na 
sexta-feira (16).
Além de participarem da abertura do Encontro Institucional, 
que reuniu 170 defensores ativos no Wish Serrano Resort, na 
quinta (15) à noite, os defensores aposentados e acompanhan-
tes marcaram presença no jantar de confraternização patrocina-
do pela Associação, logo após a solenidade. No dia seguinte, 
logo cedo, partiram para o passeio de agroturismo O Quatri-

lho. Em meio a riachos e vales, atravessando estradas de chão 
que passam pelas localidades de Campestre do Tigre e Tapera, 
onde viveram os verdadeiros protagonistas do livro e filme O 

Quatrilho, os defensores conheceram a história e os hábitos das 
famílias que colonizaram a região, experimentando um pouco 
da vida rural através de visitas a propriedades onde foram rece-
bidos pelas próprias famílias. Uma verdadeira viagem no tempo 
feita em uma jardineira chamada Princesinha, um ônibus de 
1958.
Na casa dos Lazaretti, o proprietário, Celeste, de 91 anos, fez 
questão de recepcionar os convidados mostrando seu parreiral 
e a adega onde são produzidos vinho colonial e grappa, arte-

sanalmente, pela própria família. É claro que neste meio tempo 
ele contou aos visitantes mais curiosos longas histórias sobre 
a chegada de seus pais à região, sobre como se deu o início 
da colonização italiana e detalhes de como era a vida em um 
tempo em que a polenta era feita com milho produzido nas 
suas terras, e a farinha beneficiada no seu moinho. Época em 
que as propriedades eram sustentáveis, e a vida, embora mais 
difícil, era bem mais tranquila e saudável. “Tendo saúde e amor, 
a gente faz o bem. E aí vem a paz. Eu tenho essas três coisas. 
Se vocês as tiverem, todos chegam aos 91 como eu”, ensinou o 
sábio agricultor.
A seguir, na propriedade da família Grins, os defensores pu-
deram conhecer a história da famosa troca de casais que deu 
origem à trama de O Quatrilho. Lá ainda é possível visitar o 
moinho que foi o motivo para a aproximação de Nicodemo e 
Carolina com Giuseppe e Maria, que buscavam empreender na 
região. Na sequência, uma subida ao Morro da  Polenta, que 
proporciona uma vista privilegiada do vale, e a parada para al-
moço típico alemão, na casa dos Ramm, completaram o roteiro. 
Galinha caipira, aipim, vinho colonial, massa, muita cuca, sagú 
e pão caseiro ilustram a mistura e a influência das culturas vi-
zinhas na localidade. Alemães e italianos não apenas se com-
binaram harmonicamente, como incorporaram e interferiram 
com seus hábitos na cultura gaúcha. Assim, o retorno ao centro 
da cidade de Gramado, que a essa altura parece uma realida-
de já muito distante, se dá animado por uma sanfona. E pelos 
planos de quando e onde será a próxima aventura do grupo de 
aposentados. 

II Encontro de Defensores Públicos 
Aposentados reúne associados na Serra 
Gaúcha

“Eu me encantei. Com o passeio, com a convivência, com este momento proporcio-
nado pela Associação. Daqui para a frente só não participo mais se estiver doente”, 
afirmou a defensora Noelia Arend, que fez uma longa viagem desde São Pedro do Sul.

Eventos . Revista da ADPERGS 5

Fotos: Ascom/ADPERGS
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Paridade é a garantia constitucional do servidor aposentado e 
do pensionista em ter seus proventos reajustados em conformi-
dade com os índices estendidos aos servidores ativos, incluindo 
as vantagens supervenientes a estes concedidas.

A paridade entre vencimentos, proventos e pensões é assegurada: 
a) aos servidores que se aposentaram até 31 de dezembro de 
2003, data da publicação e entrada em vigor da Emenda Cons-
titucional n.º 41/2003, ou que já houvessem preenchido os re-
quisitos para a respectiva concessão nessa data, benefício esten-
dido aos pensionistas nessa mesma condição, conforme artigo 
7º da Emenda Constitucional n.º 41/2003;
b) aos servidores aposentados após a publicação da Emenda 
Constitucional n.º 41/2003, desde que observados os artigos 2º e 
3º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, benefício assegurado, 
também, aos pensionistas (servidores que se aposentaram na for-
ma do caput do artigo 6º da Emenda Constitucional n.º 41/2003 
ou que ingressaram no serviço público até 16 de dezembro de 
1998, desde que preenchidos, neste último caso, os requisitos 
previstos no artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 47/2005).

Não há qualquer dúvida de que a regra da paridade entre ven-
cimentos, proventos e pensões é uma garantia constitucional 
que assegura a impossibilidade de revisão dos vencimentos dos 
servidores ativos, ou concessão de benefícios ou vantagens sem 
que se estenda aos inativos ou pensionistas, de imediato, os 
mesmos benefícios e vantagens.

No âmbito da Defensoria Pública do Estado, a paridade é as-
segurada no parágrafo 2º do artigo 45 da Lei Complementar 
11795/02 que assim estabelece: os proventos da aposentadoria 
serão revistos, com base em idênticos critérios sempre que se 
modificarem os vencimentos e vantagens do Defensor Público 
da mesma classe.

No entanto, a regra da paridade vem sendo burlada com a 
concessão de gratificações, vantagens, abonos ou auxílios de 
caráter indenizatório exclusivamente aos servidores em ativi-
dade. Evidente, porém, que muitos de tais benefícios se afas-
tam da natureza indenizatória, assumindo caráter meramente 
remuneratório e de âmbito geral, logo devem ser estendidos aos 
aposentados e pensionistas nos mesmos parâmetros em que são 
pagos aos servidores ativos.

Exemplo claro é a concessão do auxílio moradia a Juízes e 
membros do Ministério Público e, futuramente, aos Defensores 
Públicos em atividade. 

Conforme a Resolução nº 199 de 07/10/2014 do Conselho Na-
cional de Justiça, a ajuda de custo para moradia no âmbito do 

Poder Judiciário, prevista no art. 65, II, da Lei Complementar 
35, de 14 de março de 1979, de caráter indenizatório, é devida 
a todos os membros da magistratura nacional.

Evidente que não há caráter indenizatório na concessão do au-
xílio moradia e sim uma disfarçada reposição salarial que, nes-
se sentido, deveria ser estendida aos inativos e pensionistas, sob 
pena de descumprimento da garantia constitucional da paridade. 

De outro lado, o caráter genérico do auxílio moradia é reco-
nhecido no pagamento indistinto aos magistrados, procurado-
res e promotores públicos em atividade, vez que as limitações 
previstas na Resolução do CNJ apenas excluem os inativos e 
impedem o pagamento cumulativo. Não se trata, também, de 
ressarcimento, ou seja, o juiz e o procurador não precisam 
apresentar o recibo do aluguel como condição para receber o 
dinheiro. Mesmo que gaste menos que o valor do auxílio com 
moradia, ou que more em imóvel próprio, receberá o benefício. 
Assim, resta demonstrada a natureza remuneratória do auxílio 
moradia e injustificada a exclusão dos inativos e pensionistas na 
concessão do referido benefício.

A AJURIS, a AMPRS e a ADPERGS, assim como outras entidades 
classistas, têm se preocupado com o tema e buscam a melhor 
forma de assegurar aos seus associados a regra da paridade.

Na ADPERGS foi criada uma Comissão visando estudar exclusi-
vamente a paridade entre ativos, inativos e pensionistas. Na pri-
meira reunião da referida Comissão, debatemos a necessidade 
de adequação da legislação da Defensoria Pública às alterações 
que vêm sendo propostas em relação à Lei Orgânica da Ma-
gistratura Nacional, onde diversas outras vantagens de caráter 
indenizatório estariam sendo criadas e, em consequência, com 
maior distanciamento da paridade entre ativos e inativos.

A luta pela paridade é de todos nós, ativos, inativos e pensio-
nistas. Devemos exigir que a garantia constitucional da pari-
dade seja respeitada e colocada em prática, para que não haja 
situação remuneratória discriminatória. Nossa reivindicação é 
legítima e juridicamente viável, razão pela qual não podemos 
esmorecer e devemos permanecer unidos e firmes na defesa dos 
nossos direitos.

A Comissão da Paridade da ADPERGS e a própria Associação, 
na pessoa de seu Presidente, permanecem atentos e prontos a 
lutar para que os Defensores Públicos inativos não sejam preju-
dicados e para que a aposentadoria, ao invés de coroar anos de 
trabalho e dedicação à Defensoria Pública, se torne um ônus, 
com perda de vencimentos e achatamento salarial.

Virginia Ghisleni – Diretora do Departamento de Aposentados ADPERGS

Paridade, 
uma luta de todos

Artigo . Revista da ADPERGS

Foto: Arquivo/ADPERGS
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Departamento de Direitos Humanos 
lança pesquisa inédita sobre condições 
de trabalho dos defensores

Para conhecer em detalhes a realidade vivenciada pelos associa-
dos, saber mais sobre suas condições de trabalho, atendimento e 
relações interinstitucionais, o Departamento de Direitos Humanos 
da ADPERGS montou uma enquete inovadora, disponível no site 
da entidade até o dia 10 de janeiro. A ADPERGS quer te ouvir 
é uma pesquisa rápida, e que está aberta a todos os associados 
mediante acesso por login e senha no Espaço do Defensor. No en-
tanto, neste primeiro momento, a ideia é saber em particular sobre 
a experiência e necessidades dos defensores públicos que atuam 
no plantão, nas casas prisionais, na FASE, nos PADs e nos CADs, 
e que dependem de estrutura fornecida por outros órgãos para 
prestar atendimento aos assistidos. Levantamentos contemplando 
outras áreas de atuação serão realizados na sequência. 

As informações colhidas são de caráter reservado, ou seja, são 
tabuladas e demonstradas digitalmente sem registro de identifica-
ção pessoal. E devem ser utilizadas especialmente para auxiliar na 
interlocução com a Administração da Defensoria Pública, objeti-
vando aprimorar as condições de trabalho dos associados.  

Desenvolvida com base em questões simples e com respostas em 
sua maioria objetivas, a pesquisa é composta por 15 perguntas 
que, à medida e dependendo da forma como vão sendo respondi-
das, podem fazer surgir subperguntas, oferecendo a possibilidade 
de esmiuçar detalhes sobre o conteúdo da questão anterior. Tam-
bém são abertos espaços para respostas discursivas, sempre que o 
associado sentir a necessidade de incluir dados não contemplados 
entre as opções objetivas. 

Os defensores que começam a responder ao questionário e pre-
cisam parar na metade não precisam refazer ou abandonar a pes-
quisa.  A ferramenta prevê possibilidade de salvar as respostas 
fornecidas e deixar para responder o restante em outro momento. 
Até finalizar todo o conteúdo, a qualquer tempo o usuário pode 
retornar e modificar respostas. Só não pode fazer isso após ter 
encerrado a pesquisa.

Ao final, todos os defensores que respondem à enquete têm, de 
imediato, acesso aos dados compilados até o momento de sua 
resposta. Estes dados são tabulados em gráficos que demonstram 
indicadores referentes ao que já foi coletado até aquele instante. 
Eles são atualizados automaticamente a cada nova resposta, e fi-
cam disponíveis para consulta online a todos os participantes da 
pesquisa, a qualquer hora, sempre que fizerem login no Espaço 
do Defensor, bastando clicar no botão A ADPERGS quer te ouvir. 

Pesquisa . Revista da ADPERGS
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Síndrome de Burnout: Quando 

Visualize um estado de exaustão extrema, uma fadiga persistente 
tão constante que muitas vezes não é nem perceptível. Acrescente 
um quadro de alto investimento no trabalho como única fonte de 
realização, aliado à responsabilidade e o envolvimento no trato 
com valores fundamentais para outras pessoas, como liberdade e 
justiça. Some a isso uma elevada autocobrança e exigências exter-
nas, e aquela sensação de fracasso frente ao não-atingimento de 
resultados por conta de uma burocratização do trabalho. Pronto! 
Temos aí uma bomba relógio prestes a explodir.  E logo.

Caracterizada como uma reação negativa prolongada ao stress 
profissional crônico, uma exaustão emocional e frustração que 
ultrapassam um ponto de retorno, a Síndrome de Burnout é uma 
pane no sistema que atinge hoje cerca de 30% dos profissionais 
brasileiros, conforme levantamento realizado pela filial da Inter-
national Stress Management Association (Isma) no país. O estu-
do, que avaliou mil pessoas de 20 a 60 anos entre 2013 e 2014, 
apontou ainda que 96% dos atingidos sentem-se incapacitados, 
ou seja, precisam parar de trabalhar. A situação é tão grave, que o 
Burnout foi uma das primeiras doenças relacionadas ao trabalho, 
de cunho psíquico, reconhecidas pelo governo federal. Mas o 
que exatamente leva a este esgotamento profissional tão incapa-
citante e quem está sujeito a desenvolvê-lo?

De acordo com o texto do Manual de Procedimentos para Servi-
ços de Saúde editado pelo Ministério da Saúde já em 2001 para 
orientar o diagnóstico de doenças relacionadas ao trabalho, o 
risco de Burnout é maior para profissionais que lidam com ou-
tras pessoas e se expõem ao sofrimento humano, os chamados 

cuidadores: profissionais da saúde em geral, vigilantes, jornalis-
tas, professores e, por sua característica de atendimento, também 
operadores do sistema de justiça. De acordo com a especialista 
em psicologia organizacional do trabalho, mestre em psicologia 
social e institucional e psicóloga do trabalho do Hospital das 
Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Ana Luisa Poersch, defensores 
públicos podem ocupar uma posição importante nesta lista de 
profissões vulneráveis. “O Burnout vai afetar quem mais aposta, 
se interessa pelo trabalho. É um perfil de pessoa que investe du-
rante muito tempo e de repente desacredita, em profissões que 
exigem muito afeto, olhar, envolvimento emocional. E a Defen-
soria recebe esta carga emocional de conflitos, doenças, mortes. 
O destino das pessoas passa pelas mãos do defensor e por toda a 
equipe envolvida neste processo, que fica muito burocratizado. 
É uma situação de vida, um futuro que fica burocratizado. E isso 
pode gerar uma grande frustação”, adverte.

Foco excessivo no trabalho
Os primeiros relatos científicos da Síndrome de Burnout datam 
de 1974, época em que o psicólogo alemão naturalizado norte-
-americano, Herbert J. Freudenberger descreveu o esgotamento 
de enfermeiras em um artigo intitulado ‘Staff burn-out’.  Seus 
grandes focos de estudo sempre foram as áreas da educação e 
da saúde. Alguns autores consideram até mesmo que essa é uma 
condição que pode ser desenvolvida diante de qualquer grande 
investimento também em outros aspectos da vida: casamento, 
uma empresa, um sonho, cuidar de um familiar doente, situações 
que podem gerar um grande esgotamento. 

o stress do    t
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Mas então por que o Burnout hoje se associa tanto ao trabalho, e 
a cada novo estudo deste que é um conceito ainda em formação 
mais categorias são acrescentadas à lista dos perfis de risco?  Para 
Ana Luisa, a Síndrome não pode ser pensada de forma afastada 
do contexto atual, em que damos um espaço ao trabalho muito 
maior do que a outros âmbitos da vida. “Na minha leitura temos 
investido muito mais no trabalho do que em qualquer outra coi-
sa na vida. Todo o nosso investimento está indo para a mesma 
caixinha. As pessoas apostam tudo: seus estudos, sua realização, 
seu futuro, no trabalho. Sou defensora do trabalho como fator 
de saúde, mas qual é o limite? Seria o trabalho a única fonte de 
realização do ser humano? “, questiona.

Sinais de alerta
Embora a Síndrome de Burnout seja de altíssima gravidade, é 
preciso tomar muito cuidado para não banalizar, confundir nem 
tampouco negligenciar sintomas. “Hoje todo mundo está cansa-
do, as queixas de stress são frequentes, mas temos que ter cui-
dado porque nem todo mundo está com Burnout. É importante 
ter cautela e buscar uma avaliação por profissionais capazes de 
identificar a Síndrome, que é algo crônico, e não agudo”, alerta 
a psicóloga. 

Ela explica que o diagnóstico não é simples, e para chegar até ele 
é preciso considerar fatores de risco não apenas individuais (ca-
racterísticas da pessoa), mas também da organização (dinâmica 
de trabalho, burocratização), sociedade (suporte familiar e social) 
e de trabalho (sobrecarga, baixo nível de autonomia). “É um tema 
muito complexo. De qualquer maneira quando a pessoa se sente 
muito mal com relação ao trabalho deve buscar ajuda antes de 
ultrapassar o limite, antes de atingir o esgotamento de todos os 
seus recursos. Quando a luz amarela acende, é preciso questio-
nar-se: o que espero do meu trabalho, qual tipo de realização 
desejo dele?”, orienta. 

Despersonalização e solidão
Como um dos mais significativos elementos de identificação do 
Burnout, a psicóloga destaca a despersonalização, o distancia-
mento excessivo do público que deveria receber o serviço ou 
cuidados do profissional, além de atitudes e condutas negativas. 
“Talvez para mim esse seja o fator mais diferencial em relação a 
outras questões de adoecimento mental. A pessoa passa a ser irô-

nica, tratar com descaso as coisas do trabalho para conseguir se 
defender e não se aproximar afetivamente. Negar e até tratar com 
negligência o atendimento evitando se conectar com ele para 
não sofrer novamente”, descreve, lembrando que esta conduta 
pode levar a um isolamento no ambiente social que retroalimen-
ta a condição de adoecimento.

Outro aspecto que vem sendo estudado diz respeito ao impacto 
das avaliações do desempenho individual e o estabelecimento 
de metas nas organizações. “Com isso, acaba-se criando uma 
relação de competição entre colegas. E isto não favorece que se 
tenha uma rede de apoio dentro do trabalho para discutir ques-
tões relacionadas a ele. Porque se eu demonstrar que eu estou 
sofrendo, isso significa que eu sou frágil, e que sou menor, logo 
sou menos competente que os meus colegas. Então perde-se uma 
rede importante de troca, de poder falar, de poder chorar, recla-
mar, pensar alguma possibilidade. Porque a sensação que esse 
trabalhador tem é de que está sozinho. As relações de coopera-
ção se quebram, fica cada um por si”, completa.

o    trabalho ultrapassa todos os limites

De acordo com a psicóloga Ana 
Luisa Poersch, defensores públicos 
podem ocupar uma posição impor-
tante nessa lista de profissões vul-
neráveis.

Onde buscar ajuda – Psicólogos e 
psiquiatras são os profissionais adequa-
dos e tecnicamente preparados para 
avaliar e orientar indivíduos que vivam 
situações de sofrimento no trabalho ou 
fora dele. Nem todos os casos de acú-
mulo de stress, frustrações ou esgota-
mento relacionam-se com o Burnout, 
mas podem estar contribuindo para 
uma diminuição progressiva na quali-
dade de vida da pessoa. Buscar ajuda 
para organizar sentimentos, reações e 
atitudes, compreendendo melhor a si e 
aos demais pode ser a melhor forma de 
prevenção e de cuidado consigo mes-
mo. Pense nisso. 
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Presença nas inaugurações de sedes em Novo Hamburgo e Bento 
Gonçalves, em agosto, custeando na integralidade o coquetel de 
confraternização em ambas.
Disparo de cartão de aniversário individual e personalizado a cada 
associado, com registro no  facebook.
Criação de um novo site de internet, compatível com os novos equi-
pamentos smartphones e tablets. Com nova programação, busca es-
timular o acesso à área restrita, atual Espaço do Defensor, através da 
publicação de conteúdo de alto interesse da classe (extratos, atas, e 
balanços, além de novidades como pesquisas, contratos, ferramenta 
de confirmação em eventos).

Obtenção de sala privativa para os defensores públicos com atuação 
na área criminal do Foro Central I, em Porto Alegre, após reunião 
com o Juiz de Direito  Diretor do Foro, Nilton Tavares da Silva, em 
seu gabinete, ainda em agosto deste ano.

3) Transparência e clareza acerca dos temas associativos e institucionais

Reunião com membros dos conselhos Superior e Fiscal logo após a 
posse, buscando registrar rotinas, contratos e situação encontrada na 
entidade, além de deliberar ajustes nas rotinas de trabalho e contratos 
com prestadores de serviço. Transmissão, aos associados, de todas as 
informações de interesse da classe, seja via e-mail, seja via rede social 
facebook, em grupo de acesso restrito aos defensores públicos.

Diretoria da ADPERGS faz balanço 
dos primeiros quatro meses à frente 
da entidade
A nova gestão da Associação tomou posse logo após a eleição, 
realizada em 19 de junho, uma sexta-feira, iniciando os traba-
lhos na sede já na segunda (22). Entre as principais ações de-
sencadeadas neste primeiro período estão encontros de aproxi-
mação com associados, especialmente aqueles fora da Capital, 
e representantes de entidades congêneres. A atual gestão des-
taca, ainda, melhorias, tanto físicas quanto organizacionais, 
na sede da entidade e promoção de atividades culturais como 
cursos e palestras sobre temas específicos a seus associados.
Para listar as atividades e ações implementadas ao longo deste 
período, foram retomados os cinco principais eixos apresen-
tados como metas durante a campanha da então chapa #So-
mosTodosDefensores. A partir deles, a diretoria relaciona suas 
novas ações, a continuidade ou melhoria do que já vinha sen-
do desenvolvido.

1) Buscar o implemento de todas as vantagens remuneratórias 

previstas para a carreira

Como primeira medida, a diretoria da ADPERGS encaminhou 
à Administração Superior um aditamento ao pedido já exis-
tente sobre o implemento do auxílio-alimentação, visando a 
fixação retroativa da verba; também aviaram-se requerimentos 
administrativos relacionados ao pagamento da integralidade 
do terço de substituição/acumulação, mesmo que em exercício 
compartilhado e pagamento de juros de mora e correção mo-
netária sobre os retroativos do estorno do teto constitucional.

2) Atuação associativa inclusiva

Atualização do cadastro dos associados, buscando contato efe-
tivo com os defensores.
Fornecimento de cartão de acesso personalizado, para o ingres-
so facilitado no edifício onde se localizada a sede da entidade.
Promoção do Curso de Atualização em Processo Civil, em par-
ceria com a FESDEP, realizado de forma presencial e disponibi-
lizado em EAD, totalmente gratuito para defensores associados.

Retomada do projeto ADPERGS na Estrada, com visita a Uru-
guaiana (alcançando os associados da fronteira oeste) e crono-
grama previsto para todas as demais regiões do estado. 

Gestão . Revista da ADPERGS
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Representação na ANADEP, com presença em Assembleias Gerais 
Extraordinárias promovidas pela Entidade.  

Contato, sempre que há deslocamento a Brasília, para as AGES da 
ANADEP, com parlamentares, buscando o estreitamento de relações 
e acompanhamento de pautas nacionais. 

Presença semanal na Assembleia Legislativa, participando de reuni-
ões de comissões permanentes que apreciam pautas de interesse da 
classe (Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, 
Planejamento, Fiscalização e Controle e Comissão de Segurança e 
Serviços Públicos), além de presença em plenário para acompanha-
mento de votações de matérias que atingem direta ou indiretamente 
os defensores públicos. 

Representação e presença semanal nas reuniões da União Gaúcha 
em Defesa da Previdência Social e Pública, bem como compareci-
mento e participação efetiva  perante o Conselho Superior da DPE.

Presença no encontro institucional em Gramado, como entidade re-
presentativa dos defensores e patrocinadora da festa oficial do evento.

Reunião com presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/RS), 
Cezar Miola, com o objetivo de obter informações para a implan-
tação, na ADPERGS, do projeto “Banco de Registro de Milhagens”, 

desenvolvido pelo Tribunal. 

4) Intensificar e/ou promover o estudo e debate associativo so-

bre temas prioritários aos Inativos

Realização de reuniões periódicas do Departamento de Apo-
sentados da ADPERGS, conduzidas por sua diretora, defenso-
ra Virginia Ghisleni. Nestes encontros, o tema Paridade  é uma 
constante. Ainda, aguarda-se o parecer elaborado pelo escritório 
de advocacia Couto e Silva, acerca da não prescrição do fundo 
de direito da Parcela Autônoma de Equivalência. 

Realização de chá, almoço e II Encontro Estadual de Aposen-
tados, este último paralelamente ao Encontro Institucional, em 
Gramado, buscando oportunizar a convivência e o debate de 
temas.

5) Estudo aprofundado e técnico sobre a temática previdenciária

Promoção de palestra sobre regimes previdenciários, conduzida 
pelo desembargador Aymoré Roque Pottes de Melo, realizada  
na sede da FESDEP, em Porto Alegre, e que teve como objetivo 
estimular o debate sobre os rumos da aposentadoria dos defen-
sores públicos. O evento gratuito foi aberto a todos os associados 
interessados. Além disso, a palestra foi gravada e será disponibi-
lizada pela FESDEP no formato EAD, podendo ser acessada com 
o mesmo login e senha fornecidos aos defensores públicos por 
ocasião da inscrição no Curso de Atualização em Processo Civil.

Gestão . Revista da ADPERGS
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Novo site da ADPERGS 
exibe postagens dinâmicas 
e estimula a interatividade
Com uma interface simples e menus de acesso facilitado, o 
novo site da ADPERGS traz para os usuários, em especial defen-
sores públicos associados, um conceito inovador de navegação.

Baseado em uma tendência que é familiar a todos que utilizam 
as redes sociais, a nova plataforma de comunicação da Associa-
ção apresenta um formato de exibição de notícias semelhante 
ao das postagens das redes, inclusive com espaço dedicado a 
comentários em fase de implantação. Além disso, o projeto é to-
talmente responsivo, ou seja, está adaptado para ser visualizado 
tanto no computador, quanto em tablets ou smartphones, sem 
prejuízo na leitura ou limitações de acesso ao conteúdo. 

Para desenvolver o novo site, a equipe do EstúdioMX tinha um 
desafio proposto pela nova diretoria da ADPERGS: criar um 
projeto web que aproximasse ao máximo os serviços prestados 
pela Associação ao defensor. Para fazer frente à demanda, foi 
utilizada uma combinação de linguagens e recursos de um fra-
mework baseado em Joomla, com modificações no CORE nas 
linguagens PHP e CSS. Além disso, todo o conteúdo do site é 
armazenado em um banco de dados MySQL, tecnologia que 
acaba permitindo uma administração mais rápida e ágil pela 
própria equipe da ADPERGS. “Com a combinação de todos es-
ses recursos foi possível desenvolver um projeto que pode ser 
acessado em qualquer plataforma web que interprete HTML5. 
Hoje em dia, praticamente todos os sistemas operacionais e dis-
positivos móveis com acesso à internet tem essa capacidade”, 
traduz o desenvolvedor Maximilano Graña Dias. 

Desde o layout, criado pela Lu Trindade, o desenvolvimento 
web feito pelo Max e a migração do conteúdo antigo com a 

integração do site e o sistema de celulares feito pelo Djalma, foram 
praticamente 40 dias trabalho pela equipe do EstúdioMX, com o 
cumprimento de todos os prazos acertados.

Informações exclusivas -  A partir da implantação do novo site, 
todas as notícias da entidade passaram a estar alinhadas com o 
padrão de exibição no estilo timeline. Este ordenamento permite ao 
usuário logado (defensores que acessam a área restrita com senha) 
a visualização cronológica das notícias de conteúdo exclusivo, que 
aparecem junto com as demais, marcadas apenas por um selo de 
identificação. Todas as informações exclusivas sobre atividades de-
senvolvidas pela ADPERGS, além de documentos como contratos, 
atas e contas telefônicas que já ficavam à disposição dos associa-
dos na antiga área restrita do site da entidade agora ganharam uma 
organização mais dinâmica no novo Espaço do Defensor, que con-
ta ainda com uma ferramenta que agiliza o contato entre defenso-
res associados através do envio de mensagens, mantendo privado o 
endereço eletrônico do destinatário. 

Ainda,  os associados já podem consultar todas as edições do Di-
ário Oficial diretamente no site. Os arquivos da publicação oficial 
que são enviados diariamente por email passaram a ficar disponí-
veis para consulta no novo Espaço do Defensor, dispostos como 
postagens de conteúdo exclusivo, organizados por data, ao lado 
das notícias, diretamente na timeline do associado.

Ferramenta para confirmação de presenças – Agora os associados 
da ADPERGS não precisam mais telefonar para a entidade para 
confirmar sua presença em eventos. Já está disponível no site da As-
sociação uma ferramenta inédita criada exclusivamente para essa 
finalidade. Basta fazer login no espaço do defensor, e acessar, no 
menu à direita, o botão eventos. Lá, o associado pode selecionar 
o evento para o qual deseja confirmar sua presença e preencher o 
formulário correspondente, onde todas as informações fundamen-
tais para a organização são solicitadas. Os dados cadastrados serão 
remetidos diretamente para a equipe responsável pelo preparo dos 
eventos da ADPERGS. 

Gestão . Revista da ADPERGS
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ADPERGS celebra os 15 anos do primeiro 
concurso para defensor público no estado
Para registrar a passagem deste aniversário da realização do primeiro 
concurso para defensor público no Rio Grande do Sul, a Revista da 
ADPERGS resgatou uma reportagem especial publicada na edição de 
junho de 2012 pelo Informativo da entidade, na qual todos os ex-defen-
sores públicos gerais contavam, através de seu olhar e de relatos de sua 
atuação, a história da Instituição. Duas de um total de seis entrevistas 
serão publicadas a cada uma das próximas edições da revista, recupe-
rando a memória institucional como forma de celebrar a construção da 
Defensoria gaúcha. 

Tenho muito orgulho de ter feito parte da primeira 
turma do primeiro concurso da Defensoria Pu-
blica. Fomos os primeiros a chegar naquela nova 
instituição que há pouco se iniciava. Foi tudo tão 
emocionante, fomos tão bem recebidos pelo bra-
vos colegas que fundaram essa instituição! Eram 
tantas as expectativas, nossas e sobre nós! Nunca 

Passados quinze anos da posse na carreira de De-
fensor Público, orgulha-me olhar para trás e ver o 
crescimento institucional que obtivemos, o respeito 
conquistado e a satisfação pessoal que emana de 
cada um de nós por ter chegado até aqui com a 
mesma paixão pela profissão escolhida.
Quinze anos depois amadurecemos e aprendemos 

Memória . Revista da ADPERGS

Realização!!! Este é o meu sentimento por ter tido 
a grata satisfação de ter ingressado na Defensoria 
Pública há 15 anos. Me realizo todos os dias e em 
cada audiência, com a certeza de estar fazendo a 
diferença na vida de tantas pessoas que confiam 
a mim a missão de defender seus direitos, e, no 
meu caso, um dos mais valiosos, qual seja a sua 
liberdade.
Simone Irazoqui Prestes

Defensores públicos desta primeira turma de empossados também foram 
convidados a oferecer seus depoimentos a respeito destes 15 anos de 
atuação na Instituição. 

Em quinze anos de Defensoria Pública aprendi 
que ser Defensor Público é trabalhar simultane-
amente com a cabeça e com o coração. Atingi a 
realização profissional, porque não há como não 
sentir satisfação em trabalhar diariamente contri-
buindo para minimizar as desigualdades sociais. 
Vivian Rigo

Nesses quinze anos de Defensoria Pública traba-
lhamos arduamente em prol da população. Tes-
temunhamos o fortalecimento da Instituição e o 
reconhecimento pela sociedade da sua importân-
cia graças aos esforços de todos. Nesse caminho 
foram muitas as vitórias e também as dificuldades, 
exigindo muitas vezes sacrifícios pessoais. 

Defino esses 15 anos de minha carreira de Defen-
sor Público como a realização de um sonho, um 
projeto de vida bem sucedido, a satisfação pesso-
al e o desejo sempre crescente de fazer cada vez 
mais por aqueles que têm em nós, as suas vozes. 
Antônio Augusto Korsak Filho

É chegado o momento de olharmos para dentro dessa Instituição e veri-
ficarmos como estão os seus agentes: nós, os Defensores Públicos. 
Acredito que precisamos de políticas internas efetivas de valorização, 
cuidado e respeito ao Defensor, de forma a zelar pelo nosso bem estar 
no ambiente de trabalho, criando mecanismos de prevenção de doenças 
laborais e de intervenção especializada nos locais de trabalho sempre 
que necessário para o exercício do nosso dever em condições dignas.
Esse é o meu desejo. Abraço a todos. 
Cristiaine A. Johann

me arrependi, nenhum só momento, apesar das durezas e das dificul-
dades que a própria Defensoria viveu! É uma alegria imensa ver como 
nós avançamos e crescemos e como a cada dia podemos fazer mais por 
uma população que depende tanto do nosso auxílio! Que a gente cres-
ça ainda muito mais e que a Defensoria seja sempre uma referencia de 
acesso à Justiça e da defesa de Direitos. Esse é o meu desejo! Parabéns 
aos bravos colegas que fazem comigo 15 anos de Defensoria Pública! 
Avante, sempre! 
Eleonora Mascarenhas Mendonça Caldeira

que para ser Defensor Público não basta querer, tem que ter garra, perfil, 
tem que acreditar na capacidade de se superar, não desistir de exercer 
o múnus da melhor forma que se pode, dia-a-dia, em favor dos mais 
fracos. Sem dúvida a Defensoria Pública só existe porque é composta 
por pessoas que acreditam na instituição, que lutam por ela e que nela 
permanecem, arregaçando as mangas e lutando com todas as suas for-
ças, em que pese todas as dificuldades e intempéries havidas na nossa 
trajetória.Passados quinze anos da posse uma certeza fica, a de me sen-
tir realizada e orgulhosa por ter feito a escolha certa!
Aline Lovatto
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Natural de Passo Fundo, Cleomir começou sua vida acadêmi-
ca pensando em ser médica. Tinha um tio político de esquerda 
que, no auge da ditadura militar, insistia que ela devia mesmo 
era cursar Direito. Ao retornar da Capital para sua cidade natal, 
encontrou uma amiga que iria fazer vestibular e que a conven-
ceu. “Resolvi me inscrever, passei e me apaixonei  pelo Direito. 
Acho que é o caminho para a liberdade do cidadão, através da 
lei, da justiça. Nessa época vivíamos um período de turbulên-
cia, vários colegas foram presos, uns tiveram que ir embora do 
país, e aquilo, na minha ótica, era uma injustiça, e pensava: 
estou no caminho certo. Vou ser advogada para defender, ja-
mais vou acusar alguém. Nunca imaginei fazer concurso para 
promotor ou juiz, eu queria atuar era na defesa do cidadão”, 
relatou. Realizada, percebe ter feito a escolha certa, através da 
qual conquistou satisfação pessoal, política e profissional. “Por-
que a melhor política é sempre estar ao lado da pessoa que 
necessita”, completou. 

Contar a história de Cleomir e sua atuação junto à Defensoria 
Pública é como contar a história da própria instituição. Ela in-
gressou na Assistência Judiciária, na época subordinada à Pro-
curadoria Geral do Estado (PGE), em 1982, através do concurso 
para assistente judiciário. Havia um grupo iniciando um traba-
lho, logo em 1983, junto à PGE, para que fosse criado o cargo 
de defensor público. Nem mesmo o termo era usado, eram cha-
mados advogados do Estado. “Foi um trabalho bastante árduo, 
como tudo para se conquistar alguma coisa, e não obtiveram 
sucesso. Então veio a Constituinte de 88 e foi desencadeado 
outro trabalho, dessa vez junto à Assembleia Legislativa, para 
que os constituintes ouvissem nossos anseios, e fosse inserida 
na Constituição do Estado a Defensoria Pública. Obtivemos não 
aquilo que almejávamos, mas foi o primeiro passo dessa luta 
incessante pela instituição”, recordou.

Conquista da autonomia

Em 1986 Cleomir foi eleita presidente da ADPERGS, cargo que 

ocupou por três períodos distintos, e, como sempre fez ques-
tão de frisar, nunca com um trabalho isolado, mas através de 
uma atuação em grupo, foi articulada uma ação junto a outros 
estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, em prol 
da Defensoria Pública. Um passo também concretizado através 
da Lei Complementar nº 12, que criou a Defensoria Pública 
Nacional. “No RS, posso dizer que fiz parte, inclusive ajudei a 
redigir essa Lei Complementar nº 80/94, que depois foi alterada. 
E aqui conseguimos a lei que criou a DPE, mas que ainda não 
era aquilo que queríamos. Continuávamos vinculados à PGE, 
sem qualquer autonomia”, afirmou. 

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

Legado institucional

Ao ser instalada a Defensoria, Cleomir foi convidada a ser a 
primeira defensora pública-geral,  tendo em vista sua atuação 
– já estava à frente da instituição por três anos. “Faço parte da 
história da Defensoria e tenho muito orgulho disso. E essa lei 
que instalou a DPE foi uma vitória nossa, foi uma vitória jun-
tamente com os colegas. Eu liderei esse movimento, inclusive 
o texto da lei foi elaborado na minha casa, junto com vários 
colegas, e juntos levamos ao governador, entregamos na Casa 
Civil”, orgulha-se. Como marcas dessa gestão, Cleomir registra 
a posse aos defensores respaldados pelo Judiciário para ingres-
sar no quadro. “Consegui entregar meu posto com 132 cargos 
providos em um período curto legalmente – tomei posse como 
defensora-geral em maio e saí em dezembro. Fizemos a lei 
criando os cargos, escalonamento da carreira e fixando venci-
mento para defensor público nos patamares do Judiciário. Hoje 
houve essa reconquista, e estamos novamente com subsídio, 
quase no patamar do Judiciário e do MP. Em 94 nós consegui-
mos isso, foi uma conquista extraordinária para a categoria e 
instituição”, enfatizou.

Cleomir compara essa participação tão ativa na instalação da 
Defensoria Pública com uma  gestação. Para ela, é como se a 
instituição fosse uma filha, que depois seus sucessores foram 

Atuou de 1991 a 1994 como coordenadora da Assistência Judiciária e de maio a dezembro de 1994 como defensora 
pública-geral.

Cleomir Carrão: Uma mãe para a 
Defensoria Pública do Estado
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aprimorando. “ Quem deu início, quem embalou aquele bebezinho, 
com muito orgulho, fui eu. E, é preciso dizer, nunca trabalhei sozi-
nha, liderei esse trabalho, mas a Associação, por  exemplo, sempre 
foi presente, sempre ao lado, os presidentes, os colegas”, reconhe-
ceu.

O futuro da melhor do Brasil

Hoje com quadro da maior qualidade, a DPE cresceu muito, apri-
morou-se, conquistou confiança e admiração da sociedade. “Acho 
hoje (2012) a Defensoria Pública do RS a melhor do Brasil. Temos 
defensores que podem ser qualificados quase como juristas, fazem 
um trabalho de qualidade, são estudiosos, não perdem para o me-
lhor advogado que possa existir aqui ou mesmo além-fronteiras. A 
DPE cresceu muito, se aprimorou. Tem algumas coisas que devem 
ser ajustadas, mas fazendo uma comparação com os tempos pas-
sados, acho que não devemos nada a ninguém. Tenho um orgulho 
imenso da minha instituição, é um filho querido para mim, e tenho 
também muito orgulho dos nossos defensores”, elogiou.

Segundo ela, embora firmada no cenário nacional, para consolidar 
seu futuro a Defensoria precisa aumentar seu quadro. A população 
precisa de mais defensores. “Em qualificação ela só tende a crescer. 
A qualificação da DPE se dará através do quadro de defensores, que 
é o melhor, é nota 10. Mas para crescer ela tem que ter servidores, o 
defensor precisa de um quadro de apoio, para agilizar o atendimen-
to. Há já esse projeto na administração passada, tenho certeza de 
que ainda existe, e isso é que vai alavancar a qualidade do serviço 
prestado pela Defensoria, e otimizar sua finalidade que é o atendi-
mento à população carente”, previu.

Memória . Revista da ADPERGS 15
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Natural de Porto Alegre, Maria da Glória formou-se em 1972  
pela UFRGS e iniciou a carreira advogando em escritório par-
ticular. Fez o primeiro concurso para a Assistência Judiciária, 
tomando posse em 1981.  O Direito é uma marca na história 
da família: Foi aluna do pai, professor catedrático da UFRGS, 
que chegou também a lecionar para a neta, hoje promotora de 
Justiça. Tão logo tomou posse na Assistência Judiciária, Maria 
da Glória atuou no 1º grau, no Fórum da Capital. Em 2000 foi 
designada para o Tribunal, mantendo o exercício paralelo das 
atividades no TJ e ainda no Fórum. É titular, ainda hoje, da 4ª 5ª 
e 6ª câmaras cíveis.

Participou ativamente da luta para a criação da Defensoria Pú-
blica tanto em âmbito nacional  quanto estadual. Instalada a 
DPE, a colega Cleomir Carrão tomou posse como defensora-
-geral, assumindo até dezembro de 1994. “Foi quando havia 
sido criada uma lei instituindo os cargos de defensor público. 
Então foi uma corrida para que os defensores que exerciam a 
assistência judiciária, que eram muitos, fossem empossados 

Atuou de 1995 a 1999 como defensora pública-geral

Maria da Glória Schilling 
de Almeida: Seguimento 
à construção da 
Defensoria

naqueles cargos. E isso ocorreu nos três últimos dias de dezembro 
de 94. O que aconteceu foi que a lei criou um número de car-
gos aquém do número de pessoas que existiam,” conta. Ao assumir 
como defensora-geral, indicada pelo governador Antônio Britto em 
janeiro de 1995, Maria da Glória enfrentou uma luta enorme, já que 
muitos profissionais não estavam satisfeitos. “E com toda a razão! 
Acontece que eles pediam para serem empossados, iam até o Judi-
ciário, e o Judiciário algumas vezes mandou que eu os empossasse, 
o que era impossível de cumprir, porque não havia cargos para isso, 
eu não podia empossar defensores em cargos inexistentes. Então 
essa luta culminou em um acordo, que nós conseguimos fazer com 
o governador, parcelando em três vezes a nomeação e posse destes 
defensores nos cargos criados por ele”, relata.

Administrando a ampliação do serviço

Segundo a defensora, alguns atos realizados ao longo do período 
em que esteve à frente da  DPE contribuíram significativamente para 
melhoria e ampliação no atendimento. Em janeiro de 1995 a insti-
tuição atendia 67 comarcas, chegando a 107 em 1996. “Também 
saímos do prédio onde estávamos, na Jerônimo Coelho, um local 
muito apertado, que não condizia e não atendia às nossas necessi-
dades de maneira nenhuma, e mudamos para este prédio que é atu-
almente da Defensoria. Passamos a designar defensores para atuar 
nos Conselhos Tutelares, e no setor administrativo adquirimos um 
veículo de representação”, ilustra,  destacando ainda o aumento no 
orçamento da instituição, que na sua chegada era de R$ 1,1 milhão 
aproximadamente, e passou para R$ 17 milhões em 1998.

Em sua gestão foi criado, ainda, o controle de atendimento prestado 
pela Defensoria nos  núcleos especializados, através da avaliação 
sistemática dos relatórios. Em 95 foram atendidos 281.332 cida-
dãos. “Fomos paulatinamente aumentando esse número. Passamos 
a participar do projeto Justiça Instantânea, em parceria com o Judici-
ário, Secretaria de Justiça e Ministério Público. Criamos uma equipe 
especial para atendimento aos procedimentos indenizatórios, aten-
dimentos de ações visando minimização dos danos físicos e mo-
rais. Contamos com uma equipe para atendimento aos presídios, e 
a casa viva Maria, que era para onde iriam as mulheres agredidas 
pelo companheiro ou marido. Na infância e juventude, instituímos 
também um atendimento especializado com vistas ao cumprimento 
pleno do previsto no Estatuto da Criança e Adolescente”, exempli-
fica. Tudo de forma embrionária, já que não havia disponibilidade 
de defensores para esses atendimentos a pleno, como deveria ser.

Convênios e divulgação

Convênios com o Ministério da Justiça, na busca de transferência de 
verbas federais  permitiram um reforço no atendimento aos apena-
dos. “Nosso objetivo era atingir todos os presos do Estado, não de 

Memória . Revista da ADPERGS16



17

maneira super efetiva, porque não dispúnhamos de pessoas  sufi-
cientes, mas a nossa equipe percorria o interior com um carro que 
havia sido cedido pelo Tribunal de Justiça. E conseguimos com o 
governador o primeiro carro oficial da Defensoria”, destaca. Tam-
bém foram firmados convênios com as universidades, buscando 
sempre incrementar o serviço, assim como outros com SENAC e 
SENAI, para propiciar cursos profissionalizantes aos adolescentes 
infratores. “Marcou muito minha gestão, também, a divulgação que 
fizemos da Defensoria, uma divulgação incessante dos seus servi-
ços. Porque na verdade a maioria das pessoas, inclusive nos órgãos 
do governo, não sabia o que ela era. E nem os carentes sabiam que 
direitos tinham e que tinham direito ao atendimento de defensores 
públicos se não tivessem condições de pagar advogado. Posso dizer 
com  tranquilidade e satisfação que depois da nossa administração 
a instituição passou a ser reconhecida, inclusive pelos demais ope-
radores do Direito, tanto a nível do Poder Judiciário como do Mi-
nistério Público. Ampliamos muito os atendimentos por conta dessa 
divulgação. Mas foi uma gestão muito difícil no início, em vista dos 
problemas da falta de cargos”, descreve.

Futuro institucional

Para Maria da Glória, a DPE hoje é o órgão mais importante da 
nossa sociedade, do Estado Democrático de Direito. “Ela é a ins-
tituição, a meu juízo, do século 21, porque presta essa assistência 
a uma grande gama da população que sem seu serviço não teria 
acesso à Justiça. Acho que a nossa instituição é a instituição desse 
novo século”, avalia. Sua projeção para o futuro é otimista, des-
de que haja o preenchimento das vagas necessárias para estender 
o pleno atendimento a todas as comarcas do Estado. “Muitos dos 
defensores antigos já se aposentaram, então ao mesmo tempo que 
preenchemos vagas, outras ficaram vazias em função dessas aposen-
tadorias. Chegaremos a um atendimento pleno daqui alguns anos, 
com o preenchimento de todas as vagas em todas as comarcas. E 

não só o preenchimento de defensores, mas de todos os necessários 
e indispensáveis cargos para atendimento integral dos carentes que 
existem em todas as regiões”, prevê. Em nível nacional a Defensoria 
vem se fortalecendo cada vez mais.  E, na sua opinião, é preciso 
crescer sem perder o foco.
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Ao lado dos colegas Cleomir Carrão e Carlos Frederico Guazzelli, Glória festeja o 5º aniversário da Instituição.
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ADVOCACIA
João Nonohay Advocacia S/S

(51) 3092.0154 | advjoaononohay@uol.com.br

AUTOMÓVEIS 

Sun Motors Comércio de Veículos LTDA

(51) 3382.1600 | (51) 3338.2258

CÂMBIO 

Cotação S/A

4002-1010, opção 4

CASA E DECORAÇÃO 
Cia do Sono

(51) 3333.0723

CLUBES 

AABB Porto Alegre

(51) 3243.1001

COACHING 

RG Soluções Administrativas

(51) 9664.9928 | (51) 9935.1610 | rosiane@rg.adm.br

CRÉDITO PESSOAL 
SERVICOOP

(51) 3221.0044

CURSOS
Grupo Magaldi de Segurança

(51) 3223.2575

IMED Porto Alegre

(51) 3232.1800 | intensivos.poa@imed.edu.br

INEJE - Instituto Nacional de Estudos Jurídicos e Empresariais

(51) 3388.8023 - Capital e Região Metropolitana

0800 602 0700 - Demais regiões

 

LFG Business Edições e Participações Ltda.

(51) 3028.4500 

ESTACIONAMENTO
Garagem Andrade Neves

(51) 3212.1810

 

Garagem Ladeira

(51) 3221.9926

Praia de Belas Deck Parking

(51) 3131.1780 | (51) 3131.1782

FUNERÁRIAS
Funerárias Reunidas

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

HOTELARIA 

Coral Tower

(51) 3014.3550

Grupo Verde Plaza Hotéis

Central de reservas - (55) 3242.9300 | carine@verdeplaza.com.br

Harbor Hotel Regent Suites

(51) 3025.3200 | regentsuites@harborhoteis.com.br

Hotel Continental

(51) 3027.1900

Hotel Continental Business

(51) 3027.1600 | reservas@hotelcontinentalbusiness.com.br

Hotel Embaixador - Porto Alegre

(51) 3215.6600 | reservas@embaixador.com.br

INFORMÁTICA 

Reminsul

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

INVESTIMENTOS
Affare Investimentos

(51) 3511.3128 | contato@affareinvestimentos.com

LIVRARIAS
Central Livros

(51) 3311.6873 | (51) 9199.0767 | (51) 9387.5800

Livraria Saraiva

Clique e acesse os descontos exclusivos 

http://www.saraiva.com.br/adpergs/?pac_id=129055

Lumen Juris Livraria & Editora

(51) 3211.0700 

MEDICINA E SAÚDE 
Dr. Flavio Hashimoto - Tratamento geral, da dor, e stress

(51) 3715.1785 | (51) 9699.3004 - contato@clinicahashimoto.com.br

Hospital Mãe de Deus

(51) 3230.2504 | medicinapreventiva@maededeus.com.br

Juliana Massoterapia

(51) 3013.6339 | (51) 9652.8329

Psicóloga Rosângela Martins

(51) 3225.1171 | (51) 8337.4242 | contato@rosangelapsicologa.com.br

Quiropraxia Drª Angela Ehms

(51) 9705.1329 | angelaehms@gmail.com

Saúde PAS

(51) 9120.3530 | 0800.541.6666

Suporte Atendimento em Psicologia

(51) 9957.3138 | olga.psico@hotmail.com

Unimed

(51) 3224.6282 | adpergs@adpergs.org.br

Secretaria da ADPERGS

MUDANÇAS
Fraga & Filhos Mudanças

(51) 3272.3999 | vendas@fragaefilhos.com.br

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 
Brasil Brokers Noblesse

(51) 8509.0295 | (51) 3327.1111

ODONTOLOGIA 
Marina Flores de Freitas - Odontologia Especializada

(51) 3407.5467

OdontoPrev

0800.702.9000 | 0800. 72221

RESTAURANTES 

(51) 3018.1370 | (51) 9933.2407

SEGUROS 

Previsul Seguradora

0800.709.8059

Tupinambá Corretora de Seguros de Vida

(51) 3062.2282 | (51) 3062.2283 | (51) 9269.3335

SERVIÇOS AUTOMOTIVOS 
2A Automotiva

(51) 3217.3490 (agendamento prévio)

CLINICAR Serviços Automotivos Ltda

(51) 3336.9966 | 3339.0575 | clinicar@clinicars.com.br

TELEFONIA 

Claro

(51) 3224.6282  | secretaria@adpergs.org.br

Secretaria ADPERGS

Vivo

(51) 3224.6282 | adpergs@adpergs.org.br

Secretaria ADPERGS

TURISMO
Bancorbrás

(51) 2108.0750 

CityTour Viagens e Turismo

(51) 3388.1181 | citytour@citytour.tur.br

Consultur

(51) 3325.0057 | consultur@consulturturismo.com.br

Cygnus Travel Group

(51) 3093.3500

TAM Viagens

guilherme.silva@consulturturismo.com.br

andrews.cunha@consulturturismo.com.br

Turismo Brilhante

(51) 3224.5533 | (51) 3224.3098

VAREJO
Walmart Online

www.walmart.com.br/adpergs

Acesse e aproveite benefícios exclusivos.

VESTUÁRIO
Open The Box

(51) 3093.3001

The Dress Casual e Party

(51) 3508.1248 

VINHOS
VinhosWeb

(51) 3398.6701 | comercial@vinhosweb.com.br

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

Convênios: Confira a lista de empresas que oferecem 
facilidades para associados ADPERGS
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