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Defender o acesso 
à justiça 

é o que nos move!

CARO LEITOR(A),

Para uma experiência mais agradável, esta revista possui interatividade*. Clique nas chamadas 
do sumário para navegar nas matérias ou nos links para acessar páginas da web.

Boa leitura!

*A interatividade funciona com mais eficiência quando aberto em leitores de PDF, como Acrobat Reader e outros aplicativos 
compatíveis com arquivos em PDF.
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É com muita alegria que apresentamos a primeira edição da revista da ADEPAR – Associação das Defensoras Públicas e dos Defensores Públicos do Estado do Paraná. Resultado de estudos, 
reuniões, debates e afinações, este projeto editorial é uma conquista para todas e todos que fazem a roda 
da Defensoria Pública girar. 

Através da revista, busca-se reverberar a forma dedicada de defensorar no estado do Paraná, discutir 
assuntos relevantes à carreira, aos direitos humanos e ao público da Defensoria Pública.

A revista traz o resultado de pesquisa que evidenciou o reconhecimento da população do trabalho da 
Defensoria Pública, elegendo-a como a instituição brasileira mais importante. Por outro lado, necessário se 
fez abordar um assunto preocupante que é o fato de o Paraná ser o estado da Federação com o maior déficit 
de defensoras e defensores públicos, o que deixa milhares de cidadãos à margem do acesso à justiça.

Ainda, essa omissão se potencializa em épocas como a presente, de pandemia e distanciamento social, 
em que as exclusões e vulnerabilidades se acentuam, o que é tema do artigo escrito pela presidenta da 
ADEPAR, Ana Caroline Teixeira, em parceria com o Ouvidor-Geral da Defensoria Pública, Thiago Azevedo 
Hoshino, colacionado à revista.

Para a primeira edição, a entrevistada escolhida foi a advogada combatente e militante na promoção dos 
direitos humanos, Dra. Melina Fachin. Todo seu histórico de estudo e luta a habilitou para concorrer ao 
cargo de secretária executiva da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos (CIDH), sendo a única 
brasileira em disputa e um grande orgulho para o Paraná. Até o fechamento desta edição, Melina Fachin, 
estava entre as 10 finalistas.

Além de todo conteúdo destacado, a revista conta sobre o surgimento da ADEPAR; traz também um pouco 
do trabalho dos defensores e das defensoras em época de pandemia; atividades realizadas pela diretoria, 
como reuniões e encontros, doações do projeto Conexão Solidária, Concurso de Práticas Defensoriais 
e ações antirracismo; ainda, conta a história da defensora pública Thaísa Oliveira, ex-presidenta da 
ADEPAR; e uma homenagem ao defensor Dr. Sérgio Parigot de Souza, que infelizmente faleceu vítima da 
COVID-19 no difícil ano de 2020.

Por fim, a revista traz o projeto ADEPAR Cultural, lançado ano passado, cuja ideia é compartilhar todo 
mês indicação dos associados de um livro, um filme ou uma série que abordem temáticas que nos façam 
refletir sobre direitos humanos, justiça, igualdade e cidadania. A iniciativa foi tão bem recebida que este 
meio de troca e integração ganhou espaço fixo na revista com a seleção de algumas obras indicadas. 

Defensores e defensoras não param, assim como a ADEPAR também não! Apresentamos esta primeira 
edição (de muitas que virão!) e esperamos que você aprecie o conteúdo e compartilhe!

Boa leitura! 

Ana Caroline Teixeira | Presidenta da ADEPAR
Dezidério Machado Lima | Vice-presidente da ADEPAR

Prezadas associadas, associados e 
demais leitores, 
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A ADEPAR (Associação das Defensoras Públicas e Defensores Públicos do Estado do 
Paraná) é uma instituição sem fins lucrativos que 
representa, diariamente, as defensoras públicas 
e defensores públicos da Defensoria Pública do 
Estado do Paraná, reivindicando e trabalhando na 
defesa de seus direitos.

No entanto, para muito além, atua na prevenção, 
promoção e proteção dos direitos humanos, na 
busca por uma sociedade igualitária e democrática.

É associada à ANADEP (Associação Nacional das 
Defensoras e Defensores Públicos) e, ao lado dela, 
empenha-se também em mostrar para a sociedade 
o papel fundamental da Defensoria Pública, em 
oferecer assistência jurídica gratuita e integral para 
os vulneráveis.

A ADEPAR foi fundada, oficialmente, em 29 de 
novembro de 2014, quando a nomeação dos 
aprovados no I Concurso para Defensor(a) 
Público(a) do Paraná havia recém completado 
um ano.

O nascimento da associação, no entanto, é anterior 
à data e está vinculado à luta que os aprovados 
e aprovadas no I concurso, em conjunto com as 
defensoras e os defensores que já estavam na 
carreira, encamparam para que o governo do 
Estado os nomeasse depois da divulgação do 
resultado, que ocorreu em maio de 2013.

Diante da ausência de nomeação, os defensores 
e defensoras e os futuros defensores e defensoras 
do Paraná mobilizaram-se e iniciaram uma 
campanha de conscientização sobre a importância 
da Defensoria Pública para a construção de uma 
sociedade mais justa. 

A Defensoria contava, até então, com apenas 10 
defensores públicos de modo que precisava de 
urgente ampliação.

Surgimento da 
ADEPAR 

Suzete de Fátima Branco Guerra, defensora pública 
que já integrava a carreira, assumiu a presidência 
da associação, que teve seu estatuto aprovado em 
2014, quando se constituiu formalmente.

A mobilização do grupo ocorreu, principalmente, por 
meio das redes sociais, mas chegou até a ocupar as 
ruas do centro de Curitiba, com o lema “Defensoria 
Pública do Paraná, uma questão de justiça!”.

A festejada posse aconteceu em outubro de 2013 
e foi motivo de muito orgulho para todos que se 
dedicaram à luta, representando uma grande 
transformação do acesso à justiça no Paraná.

A primeira gestão formalmente eleita, para o 
biênio 2013/2015, teve o como presidenta e 
vice-presidenta, respectivamente, as defensoras 
públicas recém-nomeadas Thaísa Oliveira e 
Lívia Brodbeck.

A nomeação e a posse dos aprovados no I 
Concurso para Defensor(a) Público(a) do Paraná 
são consideradas a primeira grande conquista 
da ADEPAR. ■

Defensoria 
Pública 

do Paraná, 
uma questão 

de justiça!

Clique aqui para 
voltar ao sumário
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O Paraná foi apontado como o Estado que tem o menor número de defensores públicos 
estaduais por habitante no Brasil. O dado foi 
divulgado em uma pesquisa realizada pelo portal 
jurídico Migalhas, em janeiro de 2020.

No cálculo do Ministério da Justiça que foi usado 
de base para a pesquisa, a proporção ideal de 
defensores é: 1 defensor para cada 15 mil pessoas. 

Mas a realidade no Paraná é bem diferente. 
A proporção é de 1 defensor para cada 
99 mil pessoas.

Atualmente, o Paraná conta com 108 defensores 
públicos. À época da pesquisa, eram 115. Mas, 
para atender toda a população hipossuficiente do 
Estado, o ideal seria que a DPE-PR tivesse cerca de 
900 profissionais. 

Esse déficit de defensores, obviamente, se reflete 
em todo o solo paranaense. A DPE-PR está 
presente em apenas 11% das comarcas. Ou seja, 
na prática, das 161 divisões do Estado, a instituição 
só atua em 17 delas.

“Somente com uma Defensoria Pública bem 
estruturada vamos conseguir cumprir a missão 

constitucional de prestar assistência integral 
e gratuita para as pessoas em situação de 
vulnerabilidade do Estado. Para isso, é necessário 
o reconhecimento do trabalho de transformação 
social que vem sendo desenvolvido 
pela instituição com mais investimentos”, 
ressaltou a presidenta da ADEPAR (Associação 
das Defensoras Públicas e Defensores Públicos do 
Paraná), Ana Caroline Teixeira.

A falta de defensores no Paraná não é novidade. 
Em 2018, a ANADEP (Associação Nacional das 
Defensoras Públicas e Defensores Públicos) também 
apresentou dados que carimbaram o Paraná com a 
pior média do país em número de defensores.

Depois do Paraná, a pior média do país é do Estado 
de Goiás, com 1 defensor para cada 83 mil pessoas. 
Na sequência, vem Santa Catarina: 1 defensor 
para cada 61 mil pessoas; seguida por São Paulo: 
1 defensor para cada 50 mil pessoas.

Já os melhores índices estão em Roraima, Distrito 
Federal e Mato Grosso do Sul, com 1 defensor para 
cada 13 mil pessoas.
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A importância da Defensoria Pública vem sendo 
cada dia mais reconhecida pela sociedade. Em 
2019, por exemplo, um estudo dirigido pela 
Fundação Getúlio Vargas apontou a instituição 
como a mais bem avaliada, confiável e conhecida 
do sistema de justiça.

Em 2017, um relatório do Conselho Nacional do 
Ministério Público apontou que 92,4% da população 

brasileira considera a Defensoria Pública a 
instituição mais importante para a sociedade.

“As pesquisas citadas evidenciam que fortalecer a 
Defensoria Pública é trabalhar em prol das pessoas 
mais vulneráveis; e negar a essa importante 
instituição melhores condições é andar na 
contramão dos anseios da população”, pontuou o 
defensor público-geral Eduardo Abraão.

Expectativa e reconhecimento

NÚMERO DE HABITANTES POR DEFENSOR
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CONHECIMENTO, CONFIANÇA E AVALIAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE JUSTIÇA

Sociedade

PERGUNTA: Agora eu vou citar algumas instâncias e instituições da Justiça e gostaria de saber se o(a) Sr.(a) conhece bem, conhece mais ou menos, conhece só de ouvir falar OU não conhece?

PERGUNTA: (PARA QUEM CONHECE PELO MENOS DE OUVIR FALAR) O(A) Sr.(a) diria que confia ou não no(a)(s) --------------------- (LER CADA INSTÂNCIA/INSTITUIÇÃO)

PERGUNTA: (PARA QUEM CONHECE PELO MENOS DE OUVIR FALAR) Pelo que sabe ou ouviu falar, o(a) Sr(a) avalia a atuação de cada uma dessas instâncias ou instituições do Judiciário como:

DEFENSORIA PÚBLICA 45

41

38

36

34

33

28

23

22

17

14

36 59 38 40

39 53 30 45

33 55 33 42

40 41 19 47

40 39 22 45

39 44 22 47

36 45 23 47

31 39 20 47

23 45 30 38

24 45 31 37

25 41 27 34

19 39 18

20 45 21

29 43 20

24 57 29

26 59 27

28 54 26

36 51 22

46 55 24

55 43 16

59 40 13

60 45 18

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

NÚCLEOS OU CENTRO DE CONCILIAÇÃO

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGU – ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

MINISTÉRIO PÚBLICO

CONHECIMENTO (%) CONFIANÇA (%) AVALIAÇÃO (%)

CONHECE BEM + CONHECE MAIS OU MENOS

CONHECE SÓ DE OUVIR FALAR

NÃO CONHECE + NS/NR

BOA + ÓTIMA

REGULAR

RUIM + PÉSSIMA

CONFIA

NÃO CONFIA
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IMPORTÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES As três instituições mais importantes são a Defensoria Pública, o MP e a Polícia.

As instituições de representação política, por seu turno, são as menos importantes.

PERGUNTA: Na sua opinião, qual a importância destas instituições para a sociedade?

RESPONDENTES: * Respondentes que “Conhecem muito”, “Conhecem” ou “Conhecem pouco” cada uma das instituições.

TIPO DE RESPOSTA: Resposta única.

DEFENSORIA PÚBLICA N = 3.437

N = 3.159

N = 2.168

N = 4.431

N = 2.637

N = 2.885

N = 3.368

N = 3.355

N = 3.080

N = 3.662

N = 4.323

N = 3.763

POLÍCIA

PODER JUDICIÁRIO (Tribunal de Justiça, STF, etc.)

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ)

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP)

CONGRESSO NACIONAL

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA (ALE)

PARTIDOS POLÍTICOS

PREFEITURA

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB)

FORÇAS ARMADAS

MINISTÉRIO PÚBLICO (MP)

MUITO IMPORTANTE NADA IMPORTANTE NÃO SABE RESPONDERPOUCO IMPORTANTEIMPORTANTE
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0,0% 50,0% 100,0%

49,8%

47,4%

48,8%

48,5%

45,6%

37,9%

39,6%

33,9%

36,6%

37,5%

37,9%

14,1%

42,6%

44,2%

6,5%

6,6%

8,8%

7,8%

8,4%

10,1%

10,3%

11,2%

25,0%

41,5%

41,6%

43,7%

49,7%

47,7%

52,2%

46,2%

44,9%

43,1%

32,1%

5%

4,8%

3,5%

5,2%

3,7%

5,8%

5,7% 3,4%

5,9%

27,0%
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O presidente da ANADEP, Pedro Paulo Coelho, 
concorda. “A necessidade de fortalecimento da 
instituição, que é expressão e instrumento do 
regime democrático, promotora dos Direitos 
Humanos e que permite o acesso às mais 
diversas políticas públicas, seja judicial ou 
extrajudicialmente, às pessoas em situações de 
vulnerabilidades, torna-se cada dia mais notória. 
Ressalta-se que a Defensoria Pública Estadual 

(todas as Defensorias Públicas do país) realiza, por 
ano, mais de 14 milhões de atendimentos”.

Apesar da baixa média de profissionais na 
maioria dos Estados do Brasil, a expectativa é 
que o número de defensores cresça nos próximos 
anos, já que a Emenda Constitucional 80/2014, 
aprovada há seis anos, determina que até 2022 
exista ao menos um defensor em cada unidade 
jurisdicional do país. ■

Ranking

IMPORTÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES

Muito importante + Importante (2017 x 2014)

2017 2014

PERGUNTA: Na sua opinião, qual a importância destas instituições para a sociedade?

RESPONDENTES: * Respondentes que “Conhecem muito”, “Conhecem” ou “Conhecem pouco” cada uma das instituições.

TIPO DE RESPOSTA: Resposta única.

Todas as instituições, exceto as de representação política, apresentam 
aumento do indicador de importância, comparadas à pesquisa de 2014.

O MP apresentou um aumento de 7,6% e o CNMP apresentou um 
aumento de 7,2%.

Como destaque, há Partidos Políticos com uma queda de 13,2% 
no indicador.

DEFENSORIA PÚBLICA 2 1

1 3

5 5

8 7

11 9

9 11

3 2

7 4

6 6

4 8

10 10

12 12

POLÍCIA

PODER JUDICIÁRIO  
(Tribunal de Justiça, STF, etc.)

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ)

CONSELHO NACIONAL DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP)

CONGRESSO NACIONAL

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA (ALE)

PARTIDOS POLÍTICOS

PREFEITURA

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB)

FORÇAS ARMADAS

MINISTÉRIO PÚBLICO (MP)

92,4%

91,6%

85%

84%

90,4%
86,2%

90,2%
79,7%

89,3%
82,6%

87,6%
80,1%

87,3%
78,6%

86,1%
82,8%

82,7%
75,5%

82,3%
77,9%

80,9%
78%

46,2%
59,4%

* As lotações no Estado do Paraná foram feitas com base nos dados do Ipea (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada) e da ANADEP que consideram como ideal 1 defensor para cada 10 mil habitantes. 
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M inha história com a defensoria começa em 2006, quando fui aprovada no concurso 
para estagiários da Defensoria Pública de São 
Paulo. Foi emocionante ver aquela Defensoria 
nascer. Eu vi greve de Defensores, vi governador 
não nomear a pessoa mais votada pela carreira 
para o cargo de DPG, vi 87 pessoas escolherem sair 
da PAJ (Procuradoria de Assistência Judiciária) 
para desbravarem a Defensoria. Fiquei 2 anos e 
meio lá. Vi e vivi a instituição com olhos de quem 
está dentro dela, mas não é Defensor.

Depois que saí da DPE-SP, convicta de que era 
na Defensoria Pública onde eu queria estar, 
minha escolha era única: estudar para passar 
no concurso. Foram alguns anos de muita 
dedicação aos estudos, mas sem me distanciar 
da Defensoria. Nesta época, em conjunto com 
algumas amigas, iniciei o trabalho de advogada 
voluntária da Pastoral Carcerária, que culminou 
com o Projeto Mães no Cárcere, em parceria com 
a DPE-SP. Atendíamos as mulheres presas que 
estavam grávidas e/ou tinham filhos acolhidos 
institucionalmente. Foi triste constatar que um 
dos direitos mais básicos da mulher, o de ser mãe, 
era tolhido daquelas mulheres de maneira ilegal 
e muitas vezes cruel. Gravamos um pequeno 
documentário. Impetramos Habeas Corpus. 
Trabalhamos em parceria com a Defensoria 
Pública. Vi a instituição com os olhos de quem 
está fora dela, comprovando seu potencial 
transformador na sociedade.

Foi em 29 de outubro de 2013 que tomei posse 
como Defensora Pública no Estado do Paraná, após 
a realização do 1º concurso para ingresso naquela 
carreira. Não foi fácil, pois, para sermos nomeados, 
foi preciso muita articulação política. A maioria 
dos aprovados não era do natural do estado do 
Paraná e precisávamos nos fazer presentes naquele 
estado para mostrar a importância de se garantir 
o acesso à justiça para a população vulnerável. Fui 
para Curitiba sem ter sido nomeada e, com apoio 
da ANADEP (Associação Nacional das Defensoras 
e Defensores Públicos) e de muitos colegas 
aprovados, iniciamos um trabalho intenso de 
mobilização pelas nomeações dos aprovados. Após 
6 meses, tivemos êxito.

Então tive o privilégio de acompanhar de novo 
o desabrochar de uma instituição: a Defensoria 
Pública do Paraná. É como eu dizia aos colegas 
naquela época: “Façam completo silêncio, 
paralisem os negócios, garanto que uma flor 
nasceu (...) É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, 
o tédio, o nojo e o ódio”. Drummond parecia que 
tinha escrito para a gente. Paraná, junto com 
Goiás, Santa Catarina e a Amapá foram dos últimos 

Minha história 
com a Defensoria

Por Thaísa Oliveira
Defensora pública do Paraná e presidenta da 

ADEPAR nas gestões 2013/2015 e 2015/2017
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estados a implementar a Defensoria Pública nos 
moldes constitucionais.

Foi depois de uma decisão do Ministro Celso de 
Mello que se iniciou o I concurso para ingresso 
na carreira de Defensor Público do Estado do 
Paraná. Foi necessário esse estopim. Foi necessária 
essa fagulha. E, já em 2014, foi necessário que 
o STF, mais uma vez, impulsionasse vida à 
DPE-PR. A recém criada ADEPAR precisou da 
ANADEP para o ajuizamento de 3 ações diretas 
de constitucionalidade e uma Reclamação, todas 
minutadas por colegas do Paraná. Era eu, então, 
eleita a primeira presidenta da ADEPAR.

Depois de tudo isso veio o convite da ANADEP 
para que eu integrasse a gestão 2015/2017 como 
vice-presidente administrativa. Consultei meus 
colegas e a diretoria da ADEPAR. Afinal, aceitar 
significava dedicação também em Brasília e 
eu precisava que eles soubessem e estivessem 
dispostos. Aceitei e fui novamente eleita presidente 
da ADEPAR. Então a associação continuou fazendo 
seu trabalho com esmero: segurou a barra quando 
os salários dos defensores públicos foi reduzido 
à metade após decisão do Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná; realizamos um CONADEP 
(Congresso Nacional de Defensoras e Defensores 
Públicos) histórico, com palestra de encerramento 
do ministro-poeta Ayres Britto; impetramos 
Mandado de Segurança Coletivo contra a OAB/
PR (Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná) e 
obtivemos êxito; enfrentamos greve de servidores; 
sofremos com a possibilidade de fechamento de 
sedes diante do pouco orçamento; lamentamos 
cada colega que deixava a instituição. Mas a gente 
nunca desistiu.

Ocorreu, então, o convite para que eu integrasse 
a gestão 2017/2019 da ANADEP, como 
vice-presidente institucional, um desafio ainda 
maior. Meus colegas no Paraná mais uma vez me 
apoiaram, cientes da importância de ter uma 
Defensora Pública do Paraná em Brasília atuando 
pela associação nacional.

Quando retorno da Brasília para Curitiba encontro 
uma flor mais bonita do que a que deixei dois 

anos atrás. A permeabilidade política adquirida 
até aqui por todos nós, Defensores e Defensoras 
Públicas do Estado do Paraná, nos impulsiona 
a querer continuar trabalhando na construção 
coletiva e dialógica de estratégias para a garantia 
intransigente de direitos e prerrogativas da 
nossa carreira e dos direitos humanos. Talvez 
o importante seja lembrar todos os dias que 
os usuários dos serviços da Defensoria Pública 
merecem uma instituição forte e autônoma, na 
mesma medida daqueles que são os grandes 
violadores dos seus direitos. Que tenhamos força 
para continuar construindo a nossa história com 
trabalho, convicção e coragem. ■

Então tive o privilégio 
de acompanhar de 

novo o desabrochar 
de uma instituição: 

a Defensoria Pública 
do Paraná. É como 

eu dizia aos colegas 
naquela época: 

‘Façam completo 
silêncio, paralisem os 
negócios, garanto que 

uma flor nasceu (...)’
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D urante a pandemia da COVID-19, o trabalho da Defensoria Pública se torna cada dia 
mais essencial. Para manter os seus serviços 
funcionando, a instituição alterou sua rotina, 
implementando o regime de trabalho remoto para 
levar acesso à justiça para cidadãos, sendo que 
a forma de atendimento foi altamente aprovada 
pelos assistidos. 

Em meio aos decretos para contenção do COVID-19, 
a Defensoria Pública agiu rapidamente anunciando 
medidas para os públicos interno e externo da 
Instituição, continuando a atuar em todas as 
demandas já atendidas, como nas áreas de família, 
cível, infância, fazenda pública, violência contra a 
mulher, criminal, execução penal, dentre outras.

defensorasedefensorespublicosnaoparam

Ainda, tem atuado em inúmeras demandas para 
reduzir os danos causados pela pandemia à 
população vulnerável, tanto coletivas, quanto 
individuais.

Conforme uma pesquisa de satisfação realizada 
pela Ouvidoria externa da instituição, no período 
de maio de 2020 a setembro de 2020, a Defensoria 
Pública do Paraná recebeu avaliação máxima 
em quase 85% das respostas, com 87,6% de 
resolutividade nas demandas apresentadas, sendo 
que entre aquelas não solucionadas se encontram 
pedidos de assistência da alçada de outros órgãos.

Conheça algumas das atuações das defensoras e 
dos defensores durante a pandemia. ■

Defensora Pública Camila Raite 
participa de assinatura de convênio 
com associação que trabalha na 
reintegração dos condenados ao 
mercado de trabalho (APAC) em Pato 
Branco

Defensora Públicas Elisabete 
Aparecida Arruda Silva e Gabriela 
Lopes Pinto realizaram em Londrina 
atendimento para a população em 
situação de rua

Defensor Público, Cauê Bouzon, 
promove ação de doação de 
cobertores para população em 
situação de rua

Defensoras e Defensores não 
param: atuação durante a 
pandemia da COVID-19

Clique aqui para 
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Defensores públicos do PR asseguram 
restabelecimento de plano de saúde para 
criança autista
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O defensor público Dezidério Machado Lima e as 
defensoras públicas Samylla de Oliveira Julião e 
Thaísa Oliveira asseguraram o restabelecimento 
dos serviços e do pagamento do plano de saúde 
para uma criança autista.

O benefício havia sido suspenso pela falta de 
pagamento do pai, que, em uma ação judicial 
favorável, deixou de prestar a assistência.

“O restabelecimento do plano possibilita que não 
haja interrupção nas terapias realizadas e com isso 
que a criança não sofra prejuízos irreversíveis em 
seu acompanhamento”, ressaltou Samylla.

O caso contou com a atuação conjunta das áreas 
da família e civil.

A primeira medida adotada foi recorrer da decisão 
que desobrigava o pai a pagar o plano de saúde. Foi 
comprovado que a mãe não conseguiria arcar com a 
mensalidade e que a interrupção do benefício trazia 
sérios riscos para a criança. Mesmo com a decisão 
determinando o pagamento, ela não foi cumprida e 
o plano foi cancelado por inadimplência.

“Nós nos articulamos, conjuntamente, para 
ajuizar a ação de execução para que o pai da 
criança pagasse o plano de saúde, sob pena de 
prisão. E como estamos no meio da pandemia, 
a prisão seria domiciliar com tornozeleira 
eletrônica”, explicou Dezidério.

“Entramos também com uma ação contra o plano 
de saúde, alegando que não deveriam suspender 
o benefício pois havia uma demanda judicial em 
questão e que em época de pandemia, inclusive, 
a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
recomenda que planos não sejam suspensos por 
inadimplência”, completou Thaísa.

Os atendimentos das defensoras e dos defensores 
no Paraná estão sendo realizados através do 
telefone e de aplicativos, como o WhatsApp.

“Entrei em contato com a Defensoria, expliquei 
a minha situação e prontamente deram entrada 
para o restabelecimento do plano de saúde para o 
meu filho. Todo atendimento foi remoto e tive toda 
assistência necessária”, contou V*. ■

V* – O nome da assistida foi ocultado para preservar a sua identidade.
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Defensora pública do PR consegue 
alimentos gravídicos para gestante de risco

A defensora pública do Paraná Flora Vaz Pinheiro, 
que atua em Curitiba, conseguiu o pagamento 
de alimentos gravídicos, que serão pagos pelo 
pai da criança, de 30% do salário mínimo, para 
uma gestante de risco. A decisão que garantiu os 
alimentos provisórios é do começo de abril de 2020.

Quando ingressou com a ação, em março, a parte 
autora estava, aproximadamente, no 5º mês de 
gravidez. Ela tem descolamento de placenta. 

“Em tese, conseguir alimentos gravídicos 
provisórios não é fácil, pois além da palavra 
da mulher, o judiciário exige outras provas 
que muitas vezes não são simples de produzir, 
principalmente, porque envolvem a intimidade 
do casal”, explicou Flora. ■

Foto: G1 – Reprodução/TV Fronteira

Defensora pública 
do PR coordena 
mutirão para análise 
de processos de 
adolescentes em 
Londrina
A defensora pública do Paraná Elisabete Arruda, 
que atua na área da infância infracional e execução 
penal, em Londrina, coordenou um mutirão para 
analisar os processos de 103 adolescentes privados 
de liberdade.

A ação aconteceu de acordo com a Recomendação 
conjunta 01/2020 da Defensoria Pública do Paraná, 
do Tribunal de Justiça do Paraná, do Ministério 
Público do Paraná e da Secretaria de Estado da 
Justiça, Família e Trabalho, e da Recomendação 
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

No mutirão analisamos 
todos os processos dos 

adolescentes em conflito 
com a Lei privados de 

liberdade, formulando 
pedidos de relatórios 

multidisciplinar, suspensão 
e reavaliação da medida 
socioeducativa, além de 
pedidos de revogação de 

internação provisória

Elisabete Arruda

Clique aqui para 
voltar ao sumário

16Revista da ADEPAR



Ph
ot
o 
by
 A
nn
ie
 S
pr
at
t o
n 
U
ns
pl
as
h

Fo
to
: G
1 
– 
Va
ne
ss
a 
Si
m
õe
s G
1

Atuação do NUDIJ

O Nudij (Núcleo da Infância e Juventude), 
coordenado pelo defensor público do Paraná 
Bruno Müller, solicitou, no dia 16 de abril de 2020, 
à Secretaria de Educação de Londrina a suspensão 
do ensino à distância para crianças de até 5 anos.

“O estabelecimento da educação à distância 
na educação infantil não é capaz de oferecer 
um acesso isonômico e igualitário às crianças 
de Londrina, que vivem realidades familiares 
diferentes e em muitos casos encontram-se em 
situação de vulnerabilidades social e econômica”, 
explicou Bruno.

“O objetivo da educação básica no Brasil, 
seja pela base curricular comum, pela Lei de 
Diretrizes e Bases ou pela própria Constituição 
Federal, é garantir uma educação de qualidade, 
especialmente na área da educação infantil. 
Nem mesmo em situações emergenciais a 
Lei permite o ensino à distância. Entendo as 
medidas excepcionais que devem ser tomadas 
neste momento, mas é preciso zelar pelo amplo 
acesso à educação e pela qualidade do ensino 
sempre”, concluiu. ■

“No mutirão analisamos todos os processos dos 
adolescentes em conflito com a Lei privados de 
liberdade, formulando pedidos de relatórios 
multidisciplinar, suspensão e reavaliação da 
medida socioeducativa, além de pedidos de 
revogação de internação provisória. No começo 
de abril, dos 103 casos analisados, somente 35 
adolescentes continuavam nos CENSES (Centros 
de Socioeducação) e na casa de semiliberdade”, 
explicou Elisabete.

O mutirão faz parte das ações da Defensoria 
Pública do Paraná de combate ao coronavírus. 
Os adolescentes liberados voltaram para suas 
casa e famílias. ■

Clique aqui para 
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Defensores públicos do PR conseguem 
absolvição de homem condenado 
injustamente
A defensora pública do Paraná Ana Paula Gamero 
Salem que atua, em Ponta Grossa, na área 
criminal e infância cível, e o defensor público do 
Paraná Fernando Rede de que atua, em Curitiba, 
na área de infrações penais contra crianças, 
adolescentes e idosos, obtiveram uma decisão 
favorável, através de uma revisão criminal, que 
absolveu um homem condenado injustamente 
pelos crimes de roubo e estupro.

“A mãe de B*, homem que foi condenado 
injustamente, relatou que em todas as visitas que 
fazia para o filho, ele asseverava inocência. Diante 
disto, nós analisamos o processo e verificamos 
que ele tinha sido condenado, basicamente, 
pelo reconhecimento pessoal feito pela vítima”, 
explicou Ana.

“Além disso, verificamos algumas divergências 
no processo, como a descrição das características 

do agressor feita pela vítima. Ela descreveu o ele 
como possuidor de barba e com um determinado 
tipo de vestimenta, o que não era compatível 
com o condenado. Nesse caso, realizamos então 
o confronto do material genético de B* com o 
material genético do verdadeiro agressor e o 
resultado foi incompatível. A prova foi então 
encaminhada para o setor de revisão criminal da 
Defensoria Pública do Paraná” complementou a 
defensora pública.

“A revisão criminal serve para caso seja verificada 
uma nova prova, um novo elemento que 
possa alterar o julgamento do caso. Também é 
fundamental para analisar se a condenação se 
baseou em alguma prova que foi demostrada falsa 
ou ainda se houve a aplicação equivocada do 
direito”, ressaltou Fernando. ■

Ph
ot
o 
by
 J
os
ue
 E
sc
ot
o 
on
 U
ns
pl
as
h

Clique aqui para 
voltar ao sumário

18Revista da ADEPAR



Defensor público do PR, em conjunto 
com Defensor Público da União, faz 
recomendação que garante abrigo para a 
população em situação de rua

Com o objetivo de garantir um abrigo para a 
população em situação de rua de Umuarama, o 
defensor público do Paraná, Cauê Freire, e o defensor 
público da União, Rodrigo Zanetti, encaminharam 
uma recomendação à Prefeitura da cidade.

O pedido foi atendido e o local, que começou a 
funcionar no começo de abril, recebeu doações 
para abrigar cerca de 30 pessoas.

“A recomendação foi o passo inicial para a 
conquista do novo abrigo. Com a ajuda da 
Secretaria de Assistência Social de Umuarama 
e com as doações de cadeiras, mesas, beliches 
e colchões estamos construindo um local cada 
vez mais digno para receber essa população tão 
vulnerável”, ressaltou Cauê. ■

Defensora Pública do PR consegue liminar que 
beneficia pai em situação de vulnerabilidade
A defensora pública do Paraná Patrícia Rodrigues 
Mendes, que atua na área de família e infância 
cível, em Curitiba, conseguiu uma liminar para 
evitar o desconto excessivo de pensão alimentícia 
atrasada devida por um pai em situação de 
vulnerabilidade econômica.

O pai deve cerca de 70 mil reais. A pretensão da 
parte contrária era exigir o desconto, diretamente 
da folha de pagamento dele, de 30%, além da 
continuidade do recebimento das prestações 
atuais da pensão. Mas, com a liminar, o desconto 
mensal passa a ser de 10%, sem prejuízo das 
parcelas correntes.

“Entendemos que, como esse pai já paga, 
atualmente, para esse mesmo filho, pensão 
alimentícia de 54% do salário mínimo, o desconto 
de 30% seria abusivo e comprometeria muito a sua 
renda mensal, partilhada também com outra criança. 
Ainda nesse sentido, o valor a ser pago colocaria os 
filhos em posições desiguais, o que viola, inclusive, a 
Constituição Federal”, explicou Patrícia. ■
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Defensores públicos do PR asseguram o 
pagamento do “aluguel social” para mulher 
em situação de vulnerabilidade
A Defensoria Pública do Paraná, através de 
uma atuação multidisciplinar envolvendo os 
defensores, as defensoras, o NUFURB (Núcleo 
Itinerante das Questões Fundiárias e Urbanísticas) 
e a equipe técnica, obteve uma decisão provisória 
favorável que assegura a concessão do “aluguel 
social” para uma mulher em situação de 
vulnerabilidade. 

A autora da ação, que corria o risco de ser 
despejada, está desempregada e, atualmente, 
tem como renda apenas o auxílio emergencial 
do Governo Federal. Com o benefício do “aluguel 
social”, ela receberá do município o valor de um 
salário mínimo durante doze meses. 

Segundo o defensor público coordenador da área 
cível, Juliano Marold, o pedido foi formulado com 
base na Constituição Federal, na Lei Federal nº 
8.742/1993 e na Lei Municipal nº 14.700/2015, que 
versa sobre o “aluguel social”, mas ainda não foi 
regulamentada.

“Neste caso, trabalhamos com uma Lei que prevê 
o direito, mas que ainda não foi regulamentada, 
o que dificultou a resolução do caso. Por isso, 
tivemos que fundamentar o pedido também 
com base no direito fundamental à moradia, que 
é previsto na Constituição e se apresenta com 
eficácia plena e imediata, ou seja, não depende de 
nenhuma Lei para ser aplicado”, explicou Juliano. 

O processo ainda está em andamento. 

“Mesmo que o caso ainda esteja em andamento, a 
decisão, além de gerar um precedente importante 
em primeiro grau, também traz a possibilidade 
do Poder Judiciário estabelecer um diálogo 
com o Poder Público para que a Lei Municipal 
nº 14.700/2015 seja regulamentada”, finalizou o 
defensor público. ■
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NUPEP visita presos 
contaminados pelo coronavírus
O NUPEP (Núcleo de Política Criminal e Execução 
Penal) visitou, no dia 24 de julho de 2020, a 
Penitenciária Estadual de Piraquara 1, no Paraná. O 
motivo foi analisar as condições de isolamento dos 
presos contaminados pelo coronavírus.

A visita foi realizada pelo coordenador do núcleo, 
André Ribeiro Giamberardino, pelo coordenador 
auxiliar, Julio Cesar Duailibe Salem, e pela 
coordenadora da área de Execução Penal de 
Curitiba, Andreza Lima de Menezes.

“Conseguimos ouvir parte dos presos e muitos 
relataram desconhecerem o resultado do teste 
que haviam sido submetidos. Além disso, 

reclamaram da ausência do profissional de 
saúde que atua na unidade prisional e também 
pediram a volta do banho de sol, que foi 
suspenso pela falta de policiais, que foram 
afastados por estarem com o coronavírus”, 
explicou Andreza.

Todas as demandas foram repassadas ao 
coordenador do DEPEN (Departamento 
Penitenciário), Francisco Caricati, que garantiu 
o retorno dos servidores e do banho de sol. 
Caricati também assegurou intensificar o 
acompanhamento dos casos de COVID-19 na 
penitenciária. ■
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Defensores públicos do PR  
garantem que grávidas tenham direito ao 
acompanhante no parto

A nossa atuação contribui 
para a diminuição 

dessa violência e para a 
ampliação da visão que 
se deve ter com relação 
a esse momento vivido 

pelas mulheres.

Por meio de um recurso interposto pelo 
defensor público Newton Portes, duas 
grávidas garantiram o direito da presença 
do acompanhante na maternidade. A ação 
foi ajuizada pela defensora pública Camille 
Vieira da Costa com o apoio do NUDEM 
(Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos 
da Mulher), coordenado pela defensora 
pública Lívia Brodbeck.

“As liminares foram obtidas no plantão judiciário. 
Primeiramente, tinham sido indeferidas, mas, 
por conta da urgência dos casos, foi interposto 
o recurso que resultou em decisões favoráveis 
autorizando o acompanhamento pré, durante e 
pós parto”, explicou Newton.

 As mulheres são atendidas pelo SUS (Sistema 
Único de Saúde) e foram informadas sobre 
limitações no número de horas que os 
acompanhantes poderiam estar presentes.

Os locais estabeleceram que para os partos 
normais os acompanhantes poderiam ficar de duas 
a três horas e nos casos de cesárea, 12 horas.

“Acontece que o nascimento do bebê e o pós parto 
são momentos delicados para uma mulher, não 
só em relação ao seu estado físico e emocional, 
mas também aos cuidados com a criança que 
acabou de nascer. Por isso, a nossa intervenção foi 
para assegurar que os acompanhantes pudessem 
ficar com essas mulheres pelo tempo que fosse 
necessário”, destacou Camille.

“Essa decisão é importante, principalmente, 
no contexto brasileiro em que o país lidera os 
rankings de violência obstétrica. A nossa atuação 
contribui para a diminuição dessa violência e para 
a ampliação da visão que se deve ter com relação a 
esse momento vivido pelas mulheres” concluiu.

Antes das decisões, o NUDEM já havia expedido 
uma recomendação para todas as maternidades 
para que respeitassem o direito das mulheres 
ao acompanhante.

“Entendemos que os cuidados são necessários 
diante desse cenário de pandemia, mas o direito ao 
acompanhante foi conquistado com muita luta e não 
se refere somente ao conforto da gestante. Existem 
estudos e indicações clínicas da necessidade desse 
acompanhamento, tanto para a saúde psicológica 
e fisiológica da mulher, quanto para o bem-estar do 
próprio recém-nascido”, ressaltou Lívia. ■
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Defensor público do PR atua para garantir 
energia elétrica e água para idoso

NUFURB consegue liminar que beneficia 117 
famílias em Foz do Iguaçu

O defensor público do Paraná Rafael de Matos 
Souto, que atua na cidade de Castro, conseguiu, por 
meio de um pedido de tutela provisória de urgência, 
garantir o restabelecimento dos serviços de energia 
elétrica e água para um idoso de 64 anos.

Os serviços haviam sido suspensos por falta de 
pagamento. Na decisão, ficou determinado o 
fornecimento de energia elétrica e água enquanto 
durar a pandemia do coronavírus (COVID-19).

“Ele é idoso e hipertenso, ou seja, pertence ao 
grupo de risco. Na ação, explicamos que sem 
esses serviços ele não poderia observar as 

O NUFURB (Núcleo Itinerante das Questões 
Fundiárias e Urbanísticas), coordenado pela 
defensora pública Olenka Lins, conseguiu uma 
liminar do Tribunal de Justiça que suspendeu 
uma ordem de reintegração de posse. A decisão 
beneficiou 117 famílias da ocupação Portal da Foz, 
em Foz do Iguaçu, no Paraná.

O caso chegou até a Defensoria Pública do Paraná 
através do portal de notícias H2Foz, que entrou em 
contato com o defensor público João Vitor Rozatti 
Longhi e relatou a situação.

recomendações das autoridades públicas de 
saúde, como, por exemplo, higiene pessoal e 
isolamento social, de maneira que estaria mais 
exposto à contaminação”, explica Rafael. ■
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“Depois que o portal H2Foz me procurou, 
conseguimos descobrir os números dos processos, 
passei tudo imediatamente para o núcleo da 
Defensoria Pública e a dra. Olenka prontamente 
entrou no caso”, explicou João.

“A decisão liminar do Tribunal de Justiça é 
prudente e justa, sobretudo, neste momento em 
que o direito à moradia reflete o próprio direito à 
saúde e à vida, uma vez que o isolamento social 
é recomendação mundial”, destacou Olenka em 
entrevista ao portal H2Foz. ■
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Evento sobre Igualdade de gênero, violência e machismo promovido 
pela ADEPAR e FAE
As professoras e a coordenadora do curso de psicologia da FAE Alexandra 
Rodrigues, Inaê Benchaya e Joyce Pescarolo, a presidenta da ADEPAR, Ana 
Caroline Teixeira, a assistente social Mirna Carriel, a defensora pública do Paraná 
Patrícia Rodrigues Mendes, as psicólogas da DPE-PR Marcela de Oliveira Ortolan 
e Jéssica Paula da Silva Mendes e as professoras de psicologia da FAE Luana 
Cavicion e Maria do Desterro.

ADEPAR na Semana da Mulher promovida pelo TJ-PR
A desembargadora do TJPR Priscilla Placha Sá, a coordenadora do NUDEM, Lívia 
Brodbeck, a estagiária de pós-graduação da DPE-PR Vanessa Fogaça Prateano, 
a professora e doutora Eneida Desireé Salgado, a presidenta da ADEPAR, Ana 
Caroline Teixeira, e o ouvidor geral-externo da DPE-PR, Thiago Hoshino.

ADEPAR em ação
Ao longo do ano de 2020, a ADEPAR realizou e participou de inúmeras ações, 
eventos presenciais, encontros on-line e reuniões com autoridades para 
debater assuntos de interesse das defensoras públicas e dos defensores 
públicos do Paraná. Confira algumas das ações.

Clique aqui para 
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Entrega do Grande 
Colar do Mérito pela 
Defensoria Pública 
do PR à conselheira 
do CNJ Maria Tereza 
Uille
A defensora pública de 
MG Adriane da Silveira 
Seixas, a conselheira do 
CNJ Maria Tereza Uille, o 
Defensor Público-Geral, 
Eduardo Abraão, e a 
presidenta da ADEPAR 
Ana Caroline Teixeira.

ADEPAR discute 
a reforma da 
previdência
A presidenta da 
ADEPAR, Ana Caroline 
Teixeira, o Secretário 
de Administração e 
Previdência do Paraná, 
Reinhold Stephanes, 
e o vice-presidente da 
associação, Dezidério 
Machado Lima.

ADEPAR e 
representantes da 
Paranáprevidência
O coordenador jurídico 
da Paranaprevidencia, 
Fabiano Stainzack, a 
presidenta e o vice-
presidente da ADEPAR, 
Ana Caroline Teixeira 
e Dezidério Machado 
Lima, a coordenadora 
jurídica e o diretor jurídico 
da Paranáprevidencia, 
Rita de Cássia Taques 
Jefferson Rosolem Zaneti.
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Diretoria da ADEPAR 
apresenta plano de 
gestão para o defensor 
e o subdefensor 
público-geral
O subdefensor 
público-geral, Matheus 
Cavalcanti Munhoz, o 
defensor público-geral, 
Eduardo Abraão, a 
presidenta da ADEPAR, 
Ana Caroline Teixeira, 
e o vice-presidente da 
associação, Dezidério 
Machado Lima.

ADEPAR e as 
ouvidorias da DPE-PR 
e do TJ-PR se reúnem 
para discutir ações 
em conjunto
A presidenta da ADEPAR, 
Ana Caroline Teixeira, as 
ouvidoras do TJ-PR Ana 
Lúcia Lourenço e Maria 
Aparecida Blanco de Lima, 
e o ouvidor geral-externo 
da DPE-PR, Thiago 
Hoshino.

O diretor-geral 
da Secretaria da 
Administração e da 
Previdência, Elisandro 
Pires Frigo, a presidenta 
e o vice-presidente da 
ADEPAR, Ana Caroline 
Teixeira e Dezidério 
Machado Lima, em 
reunião sobre a reforma 
da previdência.

Fo
to
: A
sc
om

/D
PP
R

Clique aqui para 
voltar ao sumário

26Revista da ADEPAR



A presidenta da 
ADEPAR e o deputado 
estadual Requião Filho 
(MDB) em reunião 
sobre o trabalho dos 
defensores.

A presidenta e o vice-presidente da ADEPAR, 
Ana Caroline Teixeira e Dezidério Machado 
Lima, e o deputado estadual delegado Rubens 
Recalcatti (PSD), em reunião sobre o trabalho 
dos defensores e discutindo projetos.

A presidenta da ADEPAR em reunião com o 
deputado estadual Michele Caputo (PSDB) sobre 
o atendimento à população durante a pandemia.

A presidenta da ADEPAR em reunião com o 
deputado estadual Paulo Litro (PSDB) sobre a 
importância da Defensoria Pública.

A presidenta da ADEPAR conversa sobre o 
atendimento à população vulnerável realizado 
pelos defensores no Paraná com o vereador 
da Fazenda Rio Grande Renan Wozniak, com a 
presidenta da OAB subseção de São José dos 
Pinhais, Adriana Szabelski, e o presidente da 
Comissão de Advocacia Dativa da subseção de 
São José dos Pinhais, Angelo Monteiro.

A vereadora de Curitiba Maria Letícia Fagundes 
(PV), a presidenta da ADEPAR e as membras da 
equipe da vereadora discutem atendimento à 
população vulnerável na capital.
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O vice-presidente da 
ADEPAR, Dezidério 
Machado Lima, a 
presidente da associação, 
Ana Caroline Teixeira, e o 
presidente da Associação 
Paranaense do Ministério 
Público: APMP, André 
Tiago Pasternak Glitz, 
em reunião sobre 
pautas conjuntas das 
associações.

A presidenta da ADEPAR, 
Ana Caroline Teixeira no 
evento realizado pela 
Defensoria Pública do 
Paraná e pelo Transgrupo 
Marcela para celebrar o 
Dia da Visibilidade Trans, 
comemorado no dia 29 de 
janeiro.

A presidenta da ADEPAR, Ana Caroline Teixeira, na 
cerimônia de posse da nova diretoria da ADPERJ 
(Associação das Defensoras e Defensores Públicos 
do Rio de Janeiro), eleita para o biênio 2020/2022.

A presidente da ADEPAR, Ana Caroline Teixeira, 
em entrevista para a RPC sobre a pesquisa que 
apontou a Defensoria Pública como a instituição 
do sistema de justiça que a sociedade mais confia.
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ADEPAR participa de entrega de kits de higiene para 
população em situação de rua em Curitiba-PR.

ADEPAR promove palestra para associados sobre 
previdência.

A presidenta da ADEPAR na Reunião do Comitê 
de Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual e da 
Discriminação de Gênero no âmbito da Defensoria 
Pública do Paraná.

Participação da diretora administrativa da ADEPAR, 
Patrícia Rodrigues Mendes, na reunião da Comissão 
Étnico-racial da ANADEP.

ADEPAR promove palestra “Introdução a 
investimentos” para associados.

A presidenta da ADEPAR, Ana Caroline Teixeira, na 
assembleia geral extraordinária promovida pela 
ANADEP.

Presidenta da ADEPAR conhece projeto “Amigos da 
Caximba”.

Clique aqui para 
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A Campanha Conexão Solidária é uma ação realizada em diversos Estados para ajudar 
a população vulnerável durante esse período de 
pandemia do coronavírus.

Os valores arrecadados através das doações 
são revertidos em alimentos, medicamentos e 
produtos de primeira necessidade como, por 
exemplo, higiene e limpeza. 

Aqui no Paraná o projeto é realizado pela ADEPAR em 
parceria com a Ouvidoria da Defensoria Pública do 
Paraná. ■

Conexão Solidária

Dados bancários
Banco Bradesco, Agência nº 5758

Conta Poupança nº 80877-6 / 

CNPJ nº 20.719.999/0001-30 (ADEPAR)

Faça sua doação!
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Confira algumas das doações 
realizadas no Paraná!

Doação destinada para a compra de alimentos para 
as família da Ocupação Nova Guaporé que foram 
despejadas em Curitiba-PR.

Doação feita para o Transgrupo Marcela Prado 
para sanar as necessidades de itens pessoais das 
mulheres trans presas em Rio Branco do Sul-PR.

Entrega de máscaras para 300 crianças vulneráveis 
em Curitiba-PR.

Distribuição de cestas básicas para população 
cigana em Campo Mourão-PR.

Distribuição de vales mercado para famílias de 
Londrina-PR.

Entrega de caixas de leite para famílias em 
Curitiba-PR.

Distribuição de cestas básicas para população 
cigana em Apucarana-PR.

Distribuição de almoço para a população em 
situação de rua em Curitiba-PR.
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ADEPAR 
na luta 
antirracista
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O aumento do acesso à internet e à tecnologia propiciou que todo o mundo visse, estarrecido, incontáveis episódios de racismo, antes quase que restritos ao cotidiano da população negra. Os 
casos vão de humilhações, ofensas a homicídios praticados por particulares e pelo Estado, por ação ou 
omissão, no Brasil e no mundo. Ficamos todos sufocados pela violência do racismo.

Como aliada na luta antirracista, a ADEPAR não poderia se furtar de pautar o tema ao longo de 2020. Veja 
algumas ações a respeito deste assunto. ■
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A ADEPAR, em parceria com a Assedepar 
(Associação dos Servidores da Defensoria Pública 
do Estado do Paraná) e a Ouvidoria-Geral da 
Defensoria Pública do Paraná, promoveu, no dia 4 
de junho de 2020, uma live sobre os impactos da 
pandemia para a população negra.

O evento, que contou com transmissão ao vivo 
pelo YouTube, teve a participação da defensora 
pública do Paraná Patrícia Rodrigues Mendes, do 
representante do NEIAB-UEM (Núcleo de Estudos 
Interdisciplinares Afro-brasileiros) da Universidade 
Estadual de Maringá Delton Aparecido Felipe, da 
coordenadora do GT de Políticas étnico-raciais 
da DPU, Rita Cristina de Oliveira, da conselheira 
consultiva da Ouvidoria, Andréia de Lima, e do 
psicólogo da DPE-PR Clodoaldo Porto Filho.

“Todos os dias temos notícias estarrecedoras 
de crianças, mulheres e homens negros mortos 
pela polícia em operações, pessoas que são 
‘confundidas’ com criminosos, que são impedidas 
de entrarem em bancos, seguidas em lojas. A 
pandemia acrescentou mais algumas camadas 
de crueldade a essa realidade enfrentada pela 

população negra. A ideia da live foi discutir os 
reflexos da pandemia não só com relação à 
saúde física das pessoas negras, mas também 
com relação ao acesso à escola, trabalho, e como 
superar, enquanto sociedade, o racismo estrutural 
posto”, destacou Patrícia. ■

Live: Impactos da pandemia para a 
população negra

A ideia da live foi discutir 
os reflexos da pandemia 

não só com relação à saúde 
física das pessoas negras, 
mas também com relação 

ao acesso à escola, trabalho, 
e como superar, enquanto 

sociedade, o racismo 
estrutural posto

Patrícia Rodrigues Mendes 
Defensora pública do Paraná
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Com o objetivo de debater a temática 
étnico-racial, a partir de estudos sobre a 
branquitude, e refletir sobre as consequências do 
racismo estrutural dentro da Defensoria Pública 
é que a ADEPAR, a ADPERGS e a ADEPESC, com 
o apoio da ANADEP e da ENADEP, promoveram 
, no dia 15 de outubro de 2020, a Capacitação 
Regional Sul.

Sob o tema “Branquitude: Reflexão Defensorial”, 
a atividade, voltada para defensoras e defensores 
estaduais que atuam na região sul, reuniu a 
historiadora Ana Lúcia da Silva, o professor da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
José Carlos Gomes dos Anjos e a especialista 
em educação, relações raciais e ações 
afirmativas, com o foco na população negra, 
Joana Célia dos Passos.

“A capacitação foi um momento extremamente 
importante e necessário, tanto para trazer uma 
reflexão sobre o papel das defensoras e dos 
defensores como agentes de transformação 
social no combate do racismo estrutural, como 
também para nos fazer olhar para nós e para 
dentro da nossa instituição de forma mais crítica 
com relação às questões raciais”, ressaltou a 
presidenta da ADEPAR, Ana Caroline Teixeira.

A primeira fala da noite foi da palestrante Ana 
Lúcia. Ela abordou os aspectos do racismo 
estrutural e do movimento social “Vidas Negras 
Importam” no Brasil: da violência racial ao 
genocídio do povo negro. Em sua apresentação, 
fez um comparativo do enfrentamento 
das questões raciais entre o Brasil e os 
Estados Unidos.

“Branquitude: Reflexão Defensorial” 
é tema da Capacitação Regional Sul

“Reunir profissionais que representam a justiça do 
nosso país para participarem de uma capacitação 
sobre branquitude e relações étnico-raciais 
no Brasil foi uma iniciativa importantíssima. 
Esse tipo de debate abre caminhos para o 
compromisso de uma justiça na perspectiva de 
uma educação antirracista, dialogando acerca do 
racismo estrutural, desigualdades sociais, raciais 
e de gênero, construídas desde o período de 
colonização do Brasil ao mundo contemporâneo. 
Pensar em uma justiça antirracista, pressupõe 
repensar a democracia, considerando o diálogo 
interseccional gênero, raça, classe, diversidade 
sexual e religiosa, para a construção de um 
mundo melhor, em que pobres, negros, indígenas 
e mulheres, que historicamente foram silenciados 
por conta da história eurocêntrica, tenham vez”, 
destacou Ana Lúcia. 

Já o professor José Carlos fez apontamentos 
sobre o racismo estrutural no ambiente 
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universitário. Dentre os assuntos citados 
pelo professor, ele ressaltou que grande 
parte da literatura, que serve como fonte de 
pesquisa para os trabalhos acadêmicos, é 
majoritariamente de pessoas brancas. Segundo 
José, isso gera um impacto significativo para as 
pessoas negras. “É como se o aluno tivesse que 
fazer sua pesquisa tendo seu corpo e história 
renegados”, argumenta.

A última exposição, feita pela especialista Joana 
Célia, trouxe, através de imagens, reflexões sobre 
relações de poder, branquitude, direitos humanos 
e privilégios das pessoas brancas na sociedade 
e no sistema de justiça. Para Joana, “o nosso 
país é racializado. Porém, os racializados são os 
indígenas e negros porque os brancos não se 
sentem racializados. Mas é preciso falar como os 
brancos se constroem nesta estrutura”.

Quem conduziu os debates como mediadora foi a 

defensora pública do Paraná, diretora da ADEPAR 
e membra da Comissão de Igualdade Étnico-Racial 
da ANADEP, Elisabete Aparecida Arruda Silva.

“Foi uma noite de ensinamento e reflexão: o 
racismo precisa ser atacado na sua dimensão 
estrutural e o debate foi muito enriquecedor 
nesse aspecto. Nós, defensores e defensoras, 
quando assumimos o compromisso em trabalhar 
a favor da população vulnerável, através da 
missão constitucional de transformação social, 
na luta de uma sociedade justa e igualitária, 
não podemos fechar os olhos para a questão 
racial. Espaços como estes são essenciais para 
se a pensar a Defensoria Pública enquanto 
instituição majoritariamente branca, os privilégios 
decorrentes da cor e de que forma nós como 
operadores do direito, negros ou brancos, 
podemos contribuir para visibilizar e desmotivar 
essa estrutura racista”, ressaltou Elisabete. ■

A mediadora Elisabete Arruda

Clique aqui para 
voltar ao sumário

34 35Revista da ADEPAR



A partir de agora, os temas racismo estrutural 
e relações de gênero estarão entre os assuntos 
cobrados nos concursos para a carreira de defensor 
público e servidor da DPE-PR (Defensoria Pública 
do Paraná). A Deliberação 022/2020, que aborda o 
conteúdo, com manifestação de apoio da ADEPAR, 
foi aprovada pelo Conselho Superior da instituição. 

Além disso, farão parte do Curso de Formação de 
membros da Defensoria Pública. 

“O conhecimento destes temas é essencial aos 
membros e servidores da Defensoria Pública, 
tanto para nos possibilitar fazer autocrítica e 
reduzir o racismo e desigualdade de gênero 
estruturais dentro das instituições, quanto por 
ir ao encontro a um dos papéis institucionais 
da Defensoria: promover os direitos humanos. 
A aprovação da deliberação, certamente, trará 
avanços significativos para a instituição”, ressaltou 
a presidenta da ADEPAR, Ana Caroline Teixeira.

Os efeitos da deliberação não serão válidos para 
o IV Concurso Público de Provas e Títulos para 
Defensor Público. ■

Racismo estrutural e relações de gênero 
serão temas abordados nos concursos para 
defensor e servidor da DPE-PR

A historiadora Ana Lúcia da Silva, o professor José Carlos 
Gomes dos Anjos e a especialista em educação, relações 

raciais e ações afirmativas, Joana Célia dos Passos

O conhecimento destes 
temas é essencial aos 

membros e servidores da 
Defensoria Pública

Ana Caroline Teixeira 
Presidenta da ADEPAR
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ADEPAR e ASSEDEPAR 
promovem evento para premiar 
Práticas Defensoriais

A conteceu, no dia 24 de setembro de 2020, a premiação dos trabalhos inscritos no 
I Concurso de Práticas Defensoriais, promovido 
pela ADEPAR (Associação das Defensoras Públicas 
e Defensores Públicos do Paraná) e pela Assedepar 
(Associação dos Servidores da Defensoria Pública do 
Estado do Paraná), com apoio da Ouvidoria-Geral da 
Defensoria Pública do Paraná e da EDEPAR (Escola 
da Defensoria Pública do Paraná).

O evento foi realizado de forma on-line, através da 
plataforma Zoom, com transmissão ao vivo pelo 
YouTube. Ao todo, foram apresentadas e julgadas 
13 práticas. 

“Todas as práticas inscritas no Concurso são 
transformadoras. Ficamos felizes em oportunizar 
as apresentações de trabalhos tão valiosos, 

desenvolvidos por defensores, servidores e com 
grande participação de estagiários, em diversas 
cidades do Paraná, que estão contribuindo com 
o fortalecimento da Defensoria Pública, com a 
democratização do acesso à justiça e cidadania. 
Esperamos que as práticas sirvam de inspiração 
e sejam amplamente replicadas”, destacou a 
presidenta da ADEPAR, Ana Caroline Teixeira. 

“Participar deste processo foi uma experiência 
bastante satisfatória, pois nos deparamos com 
práticas de altíssima qualidade, o que nos deixou 
bastante orgulhosos de poder promover um 
concurso tão importante para todos. Agradeço a 
todos participantes, à Comissão do Concurso e, 
em especial, à ADEPAR, pela parceria. Que venham 
novos concursos”, ressaltou o presidente da 
Assedepar, Louis Servilha. 
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O primeiro lugar ficou com a prática 
“Aprendizagem de musicalização em ambiente 
simulado para adolescentes autores de atos 
infracionais”, idealizada pela defensora pública 
do Paraná Elisabete Arruda e pelo psicólogo da 
Defensoria Pública do Paraná Clodoaldo Porto 
Filho, que atuam na sede de Londrina. 

“Esse projeto, como o Clodoaldo bem demonstrou 
na apresentação, foi pensado para atingir vários 
objetivos. Quando se fala em adolescentes em 
conflito com a lei, automaticamente, estamos 
diante de jovens pobres, da periferia, com poucas 
oportunidades e na sua maioria negros ou pardos. 
E como quebrar esse ciclo vicioso de entradas e 
saídas nos centros socioeducativos até se atingir 
a maioridade? Como fornecer ferramentas a 
esses adolescentes para que eles possam de fato 
ter opção entre traficar ou não, por exemplo. Foi 
a partir destes e outros questionamentos que 
entendemos que a atuação deveria ser múltipla”, 
explicou Elisabete. 

Para Clodoaldo, o Concurso valorizou as ações que 
estão sendo realizadas por servidores e defensores 
na DPE-PR (Defensoria Pública do Paraná). 

“Eventos como este são muito importantes para a 
publicização das práticas idealizadas e executadas 
pelos servidores e defensores. Nós participantes nos 
sentimos muito valorizados com estas iniciativas. 
Ganhar a primeira colocação mostra que estamos 
no caminho certo e fazendo a diferença na vida da 
população em vulnerabilidade social que tanto 
necessita da Defensoria”, pontua Clodoaldo.

Práticas premiadas
Já o segundo lugar foi para a prática “Defensoria 
Pública na Comunidade”, desenvolvida pelas 
defensoras públicas Ana Carolina Lanzillotta, 
Renata Tsukada e Gabriela Lopes Pinto, pelas 
servidoras Ana Luiza Chiari Braga, Bianca Cal 
Tavares Sitta e Flavia Yuri Yamazaki, pela psicóloga 
Alysha Carolyna Rocha de Oliveira, pelo psicólogo 
Ailson Batista dos Santos Junior e pela assistente 
social Juscilene Galdino da Silva, também 
executado na sede de Londrina.

Também foram premiadas as práticas: 
“Monitorando direitos: o trabalho interdisciplinar 
da defensoria pública na garantia dos direitos no 
regime semiaberto”, do defensor público Cauê 
Ribeiro Bouzon e do psicólogo Clodoaldo Porto 
Filho; “Defensores nas ruas”, dos defensores 
públicos Vitor Eduardo Tavares de Oliveira e 
Antonio Vitor Barbosa de Almeida; “Humanização 
do atendimento às mulheres encarceradas em 
Guarapuava”, da defensora pública Thatiane 
Barbieir Chiapetti, das assistentes sociais Adriele 
Andreia Inacio e Nilva Maria Rufatto Sell e das 
assessoras jurídicas Denise Paczkoski e Fernanda 
Helena dos Santos Paim. 

Participaram também do evento a diretora da 
ADEPAR Renata Miranda Duarte, o ouvidor-geral 
externo da DPE-PR, Thiago Hoshino, o 
representante da EDEPAR Luis Gustavo Purgato e a 
representante da Assedepar Larissa Mayer. 

A transmissão ao vivo do evento está disponível no 
canal do Youtube ADEPAR Comunicação. ■

Eventos como este são muito importantes para a 
publicização das práticas idealizadas e executadas pelos 

servidores e defensores
Clodoaldo Porto Filho
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Algumas das Práticas vencedoras do Concurso.
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ADEPAR Entrevista

Melina Fachin
A advogada Melina Fachin é uma das dez finalistas 
para assumir a secretaria executiva da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). Ela é 
do Paraná e a única brasileira que concorre ao cargo.

ADEPAR Sua trajetória profissional é marcada pela atuação em direitos humanos, tendo sua formação 
acadêmica voltada para a área, já tendo sido presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB 
Paraná, da Global Business and Human Rights Scholars Association, sendo autora e coordenadora de 
inúmeras obras em direitos humanos. Em que momento os direitos humanos surgiram em sua vida? Foi a 
partir de alguma demanda específica?

Melina Fachin – Desde sempre! Na realidade o senso de indignação diante das injustiças foi o que me 
motivou a fazer faculdade de direito. Já na faculdade de direito da UFPR – quando escutei, na semana 

M elina é doutora em Direito Constitucional e mestre em Direito pela PUC-SP. É também especialista em Direitos Humanos pelo L’Institut international des droits de l’Homme, Strasbourg, FR. 

Já foi presidenta da Comissão de Direitos Humanos da OAB Paraná, da Global Business and Human Rights 
Scholars Association, autora e coordenadora de inúmeras obras em direitos humanos. É muito atuante na 
defesa e promoção dos direitos humanos, com grande destaque nas questões de gênero.

Em entrevista à ADEPAR, ela contou sobre a sua trajetória profissional na luta pela defesa dos direitos 
humanos no Brasil. 
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mundo senão por este prisma. Aí foi inevitável olhar 
para o sistema de justiça – mundo onde atuo – e 
ver as assimetrias, desigualdades e preconceitos 
reproduzidos e, infelizmente, muitas vezes 
fomentados. Foi isto o que me motivou inclusive, 
ao lado das queridas amigas e pesquisadoras 
competentíssimas Profas Dras Estefânia Queiroz 
e Christine Peter da Silva, a lançar o projeto do 
constitucionalismo feminista e, mais recente, 
trabalhar com o grupo interinstitucional de gênero 
(do qual, inclusive, a defensoria faz parte) por um 
protocolo de julgamento com perspectiva de gênero 
no âmbito das instituições de justiça paranaenses.

ADEPAR Como docente, a dra. percebeu 
recentemente alguma alteração no 
comportamento dos alunos, de maior ou menor 
interesse pelos direitos humanos? O debate da 
proteção dos direitos de minorias tem mais espaço 
hoje na academia?

Melina Fachin –Vivemos um momento difícil 
na nossa região para falar de direitos humanos. 
Os retrocessos fomentados pelos movimentos 
populistas, e frequentemente antidemocráticos, 
infelizmente não se adstringem à realidade 
brasileira e fazem parte de uma realidade de 
retrocessos regional (da América Latina) e mesmo 
mundial (com a era Trump). Ao mesmo tempo, 
a maior circulação sobre estes debates permitiu, 
não apenas na academia, que os temas relativos 
aos direitos humanos reagissem, com força e 
impacto, às violações. Os movimentos do #metoo; 
#blacklivesmatter e suas repercussões são exemplos 
do que se afirma. Os direitos humanos são processos 
de luta – para usar a expressão de Joaquín Herreira 
Flores – e nesta medida são contra poderes a estes 
absolutismos que presenciamos. Paradoxalmente, 
vivemos uma época em que defender direitos 
humanos tornou-se muito difícil, mas também, ao 
mesmo tempo, as repercussões críticas das violações 
têm um alcance grande. A academia não está isolada 
do mundo e é um microcosmo da sociedade, então, 
as mesmas contraposições de forças que vemos 
surgir no cenário político-social se projetam também 
no âmbito acadêmico.

do calouro, palestra da Profa Dra Flávia Piovesan, 
que depois veio a ser a minha orientadora de 
mestrado e doutorado – e quando tive, já no 
segundo ano, a matéria de direitos fundamentais 
com a Profa Dra Vera Karam de Chueiri, minha 
grande maestra da Faculdade, sabia que tinha 
me encontrado. A partir daí foram monitorias, 
iniciação científica, sob a orientação da Profa 
Dra Vera Karam de Chueiri e depois, saí da UFPR 
e fui para São Paulo fazer mestrado e doutorado 
sob orientação da Profa Dra Flávia Piovesan, 
com uma breve passagem de pesquisa em 
Harvard em 2011 e mais recentemente o pós 
doutoramento na Universidade de Coimbra no 
Instituto de Democracia e Direitos Humanos. O 
que escolhi estudar diz muito sobre quem sou e 
o que quero deixar de legado às minhas filhas e 
sua geração. Justamente por esta razão sempre 
achei imprescindível aliar ao estudo teórico a 
expressão prática de atuação em prol dos direitos. 
Assim, aliada à formação acadêmica, também 
me dediquei na advocacia a levar adiante a 
concretização dos direitos humanos, atuando, seja 
em casos concretos, como no sistema da OAB, em 
comissões e conselhos sobre a matéria.

ADEPAR A questão de gênero é muito central em 
sua atuação. Como a dra. vê as relações de gênero 
no sistema de justiça?

Melina Fachin – A questão de gênero surgiu com 
muita força na minha vida depois da maternidade. 
Foi neste momento que, mesmo dentro dos meus 
privilégios, percebi a desigualdade de gêneros. De 
um lado – mesmo tendo um companheiro de vida 
incrível – eu vivi com a maternidade a divisão sexual 
do trabalho, as cargas duplicadas e a culpa materna, 
e, de outro lado, me assusta(va) ver o mundo que 
a geração da minha filha mais velha – e depois, 
ainda pior, da mais nova, que nasceu no auge do 
retrocesso em outubro de 2018 – iria viver. O Brasil 
é um dos piores países do mundo para se crescer 
menina! Não podemos deixar de nos indignar 
profundamente com isto! Portanto, a questão de 
gênero despertou com força vital para mim neste 
momento e, depois disso, nunca mais pude ver o 
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ADEPAR A dra. está entre as 10 finalistas, única 
brasileira, para assumir a secretaria executiva da 
Comissão Interamericana dos Direitos Humanos 
(CIDH). A comissão compõe o maior sistema 
internacional de proteção aos direitos humanos no 
que tange ao número de representados, de modo 
que essa atuação é de extrema relevância para a 
proteção dos direitos humanos. Se selecionada, o 
que a dra. entende que será o seu maior desafio?

Melina Fachin – O que me motiva ao desafio da 
candidatura à secretaria executiva da comissão 
interamericana de direitos humanos se confunde 
com a minha própria história – pessoal; porque luto 
para que a geração das minhas filhas possa viver 
num mundo menos desigual e mais sustentável 
– e profissional porque, como professora e 
advogada, me dedico à causa dos direitos 
humanos, tanto nos aspectos teóricos quanto 
práticos. Minha trajetória me dá visão oxigenada, 
aliada a formação acadêmica sólida, experiência 
de gestão colaborativa e um perfil pessoal firme 
e equilibrado; características importantes para 
coordenar a secretaria executiva com atenção 
primordial às vítimas e cooperação com estados e 
demais atores do sistema. Entendo que o diálogo 
é ferramenta fundamental para a secretaria 
executiva da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos nas suas 3 principais frentes de atuação: 
administrativa, de promoção e proteção dos 
direitos. Há desafios nestas três frentes: na área 
administrativa há questões relativas ao orçamento 
insuficiente para cumprir com as atividades da 
comissão e a necessidade de refundar a cultura 
de gestão com base no respeito, diversidade e 
inclusão. No campo da promoção é fundamental 
impulsionar maior diálogo do sistema com as 
realidades nacionais, fomentando parcerias com 
a sociedade civil, academia e impulsionando 
instituições nacionais de direitos humanos. Já na 
seara da proteção ao atraso processual e o tempo 
de resposta da Comissão aos peticionários é 
fundamental de ser enfrentada. Mas, para tudo isso 
funcionar é fundamental ter uma postura dialógica. 
Os diálogos traduzem cooperação para exercício 
equilibrado do mandato integral da Comissão, 

o que é fundamental diante das incertezas do 
mundo pós-COVID, a fim de densificar sua presença 
pública ativa e impactante na região.

ADEPAR Na sua visão, qual a importância dos 
mecanismos internacionais de proteção na 
litigância estratégica em direitos humanos? Como 
avalia os reflexos da jurisprudência internacional 
de direitos humanos no Judiciário Brasileiro? E nas 
políticas públicas?

Melina Fachin – A importância é literalmente vital; 
o sistema interamericano salva vidas! Ainda que 
com seus limites – o limite da subsidiariedade, 
por exemplo, e a responsabilidade exclusiva de 
atores estatais – o sistema interamericano salvou 
e salva muitas vidas. Para voltar à questão dos 
direitos das mulheres, a fim de exemplificar, é 
graças ao sistema interamericano que temos a 
lei Maria da Penha, a qualificante do feminicídio 
– duas conquistas importantíssimas ante a 
violência estrutural contra mulheres que vivem 
no Brasil. Assim que, em toda região, e sobretudo 
no Brasil, é um sistema altamente impactante 
em matéria de proteção dos direitos humanos. O 
sistema interamericano já provocou alterações 
legislativas, como as acima mencionadas, 
alterações de políticas públicas, como por exemplo 
no tratamento das enfermidades mentais a partir 
do precedente Ximenes Lopes v. Brasil, e mesmo 
de interpretação judicial com o surgimento do 
controle de convencionalidade no Brasil que 
vem se tornando cada vez mais conhecido, 
ainda que nem sempre (bem) aplicado. É este o 
nosso desafio: tornar o sistema interamericano 
uma realidade cada vez mais presente, atuante, 
impactante e apropriada pelo sistema brasileiro.

ADEPAR Em 2020, a sociedade e os serviços 
públicos tiveram que se adaptar à nova realidade 
imposta pelo COVID-19. A Defensoria, por exemplo, 
implementou o regime de trabalho remoto, o qual 
foi considerado como ótimo (nota máxima) por 
87% dos assistidos, segundo pesquisa da Ouvidoria 
externa da instituição. Não obstante, nem toda a 
sociedade é inserida digitalmente, de modo que 
o atendimento virtual pode acentuar a exclusão 
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de parcela da população, o que foi sempre uma 
preocupação da instituição. Nesse sentido, quais 
são os maiores desafios dos defensores de direitos 
humanos no cenário de distanciamento social?

Melina Fachin – A crise – que não é só sanitária 
– inflama velhos preconceitos. O que se vê 
é que o cenário pandêmico é, muitas vezes, 
utilizado como subterfúgio para violações de 
direitos humanos que já existem. Por exemplo, 
o aumento dos casos de violência doméstica 
apenas agudizou a realidade já violenta contra 
as mulheres. Os desafios se intensificam e são 
múltiplos, mas o principal deles é justamente 
de dar voz e vez àqueles que necessitam. Estar 
acessível às pessoas vulneráveis e garantir acesso 
aos direitos e, quando necessário, ao sistema de 
justiça é o primeiro e mais importante desafio 
a se cumprir. Ainda que os serviços digitais 
tenham se aprimorado, os privilégios digitais 
escancaram o abismo que regiões desiguais 
como a latino-americana: muitas pessoas não 
possuem acesso regular e estável à internet; além 
disto, além do acesso ao meio virtual, o acesso à 
informação de onde e como recorrer também é 
uma segunda barreira a se ultrapassar. As cenas 
que vimos das pessoas mais vulneráveis indo 
pessoalmente às agências da Caixa Econômica 
Federal para acessar o auxílio emergencial dão 
conta disto. Não bastasse este cenário, em matéria 
de defesa de direitos humanos, há que se manter 
vigilante para evitar retrocessos em diversas áreas 
que têm como subterfúgio o remanejamento 
de recursos e esforços no combate à pandemia. 
Neste sentido, os programas de atenção à saúde 
da mulher e as políticas relacionadas aos direitos 
sexuais e reprodutivos merecem atenção. Isto sem 
contar os desafios que a realidade pós-COVID (que 
esperamos chegue logo!) nos legarão!

ADEPAR O movimento “Defensoria Já”, ocorrido 
no ano de 2010, mobilizou a sociedade para a 
instalação da Defensoria Pública no Paraná. A Lei n. 
136/2011 então criou a Defensoria, que teve início 
com apenas 10 defensores públicos e foi instalada, 
efetivamente, em 2013, com a nomeação de mais 
88 defensores. De lá para cá, a instituição vem, 

diariamente, lutando pela população vulnerável 
do Paraná. Como a dra. avalia o trabalho que 
a Defensoria tem feito em prol da população 
paranaense? E qual a importância de uma 
Defensoria Pública forte para o cumprimento dos 
objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil?

Melina Fachin – Não há defesa de direitos 
humanos sem defensoria pública no Brasil. O 
importantíssimo trabalho que a defensoria faz na 
defesa e garantia do acesso à justiça à população 
mais vulnerável é fundamental e indispensável. 
Lamentavelmente o Estado do Paraná foi um dos 
últimos a cumprir com o comando constitucional 
de instauração da defensoria para a salvaguarda 
dos direitos fundamentais mais básicos de acesso 
à justiça, bem como expressão e instrumento do 
próprio princípio democrático. Além disto, no 
âmbito interamericano, a defensoria também 
tem desempenhado um papel relevantíssimo e 
protagônico, seja na vertente promocional, seja na 
vertente de proteção dos direitos humanos como 
custus vulnerabilis e amicus communitas. Não é 
à toa que o art. 4º da Lei Complementar 132/2009 
coloca entre as funções da Defensoria representar 
aos sistemas internacionais de proteção dos 
direitos humanos, postulando perante seus 
órgãos. Diante do exposto, seja internamente, seja 
nos sistemas internacionais, não há proteção de 
direitos humanos sem a importante atuação da 
defensoria pública em favor daqueles e daquelas 
que mais necessitam. ■

Foto: Instituto de Direito Constitucional e Cidadania
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História e carreira do  
defensor público do Paraná 
Sérgio Parigot de Souza

N o dia 21 de novembro de 2020, a ADEPAR (Associação das Defensoras Públicas e Defensores Públicos do Paraná) noticio, em luto, o falecimento do defensor público do Paraná Sérgio 
Rodrigues Parigot de Souza, aos 67 anos. A triste notícia ecoou entre os setores da Defensoria Pública do 
Paraná que lamentaram essa grande perda. 

Como forma de homenageá-lo, por toda a sua contribuição à Defensoria Pública e expressar o carinho 
e gratidão de todos, a ADEPAR conta um pouco da história do defensor público com depoimentos de 
amigos e pessoas que admiravam o seu trabalho na instituição.

Sérgio era paranaense, natural de Campo Mourão 
e veio para Curitiba com 16 anos. Ingressou na 
Faculdade Curitiba, em 1977, para cursar direito. 

Depois de formado, Sérgio atuou como advogado 
do Poder Executivo, vinculado à Secretaria de 
Estado da Justiça, no Tribunal do Júri e também 
atendeu o Sistema Penitenciário.

Sua história com a Defensoria Pública começou em 
2011, quando ele opta pela carreira de defensor 
público do Paraná. 

História
“Conheci o dr. Sérgio desde os tempos, já um 
tanto remotos, da antiga Assistência Judiciária 
vinculada à Secretaria de Justiça. Com a 
regulamentação da Defensoria Pública, foi um dos 
dez optantes pela carreira de defensor público. 
Dedicou-se incansavelmente à defesa dos direitos 
que lhe foram confiados pela população de 
hipossuficientes do Paraná. Ele deixa um legado de 
luta, paixão e dedicação pela Defensoria Pública 
do estado. Quem o conhecia não imaginava o 
quão grande era o seu coração. Descanse em paz, 
meu amigo. A luta por aqui, continuará!” – Josiane 
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Legado deixado para a Defensoria Pública

Lupion, defensora pública e corregeroda-geral da 
Defensoria Pública do Paraná. 

De 2015 a 2017, Sérgio assumiu o cargo de defensor 
público-geral e contribuiu para a expansão da 
Defensoria Pública quando deu posse aos aprovados 
no II Concurso para Defensor Público do Paraná.

“Não há como falar da Defensoria sem falar do 
Dr. Sergio, pois de forma combativa e atuante, 
seja na administração, seja na ponta, ele fez 
parte da criação e expansão da instituição. 
Tenho um carinho especial por ele também por 
ter sido o responsável pela minha nomeação e 
dos meus colegas do II concurso. A simplicidade 
e atenção com a qual ele nos atendia na luta 
pela nomeação reflete o gestor que ele era, 
sensível, acessível e humano” – Presidenta da 
ADEPAR, Ana Caroline Teixeira. 

Ainda, foi corregedor-geral da Defensoria Pública. 
Atualmente, atuava perante o Tribunal de Justiça 
do Estado do Paraná, na área criminal.

Como profissional, Sérgio deixa importantes 
ensinamentos para os amigos feitos na 
Defensoria Pública.

Sérgio Parigot de Souza 
no dia da sua posse e de 
seus colegas Osni Batista 
Padilha, Tania Regina 
Demeterco, Regina Bley, 
Josiane Fruet Bettini 
Lupion, Yara Flores Lopes 
Stroppa, Suzete de Fátima 
Branco Guerra, Maria 
Goretti Basílio, Vania 
Maria Forlin e Jeane 
Burda Nicola, com o então 
governador do Paraná Beto 
Richa e outras autoridades.

Da esquerda para direita, 
fundos: Defensores 

Newton Portes, Eduardo 
Abraão, Sérgio Roberto 

Parigot de Souza,Henrique 
Camargo Cardoso,

Frente: Defensores Thaísa 
de Oliveira, Andreza Lima 

de Menezes, Erick Le 
Palazzi Ferreira, Monia 

Regina Damião Serafim e  
Ouvidor-Geral da DPPR, 

Gerson da Silva;

“Tive a honra de trabalhar com o dr. Sérgio no 
período em que ele foi defensor público-geral. 
Naquela ocasião, testemunhei um gestor íntegro 
que prezava pela probidade administrativa e que 
tratava todos com impessoalidade. Presenciei 
também um homem de coração bom e muito 
humilde, que sabia reconhecer seus erros e os 
reparava quando possível. Com todas as mazelas e 
dificuldades estruturais, preocupava-se em fazer o 
melhor para a instituição, tendo sido responsável 
pela implantação dos primeiros núcleos da 
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Defensoria Pública no Paraná. Sua trajetória e 
contribuição para a sociedade não será esquecida”, 
Dezidério Machado Lima, defensor público do 
Paraná e vice-presidente da ADEPAR. 

“Dr. Sérgio sempre foi uma pessoa alegre, 
educada e cortês, recebendo a todos em seu 
gabinete com um sorriso sincero e um cafezinho 
bem quentinho. Na vida pessoal e profissional, 
superou dificuldades com altivez, determinação 
e resiliência. Nada o derrubou, apenas o 
fortaleceu. Dotado de uma alma inquieta e 
de uma inteligência notável, foi um homem e 
um profissional de muito valor, conquistando 
a admiração dos que o conheciam, por sua 
personalidade arrojada e sempre confiante” – 
Vania Maria Forlin Sesto e Yara Lopes Flores Stropa, 
defensoras públicas do Paraná. 

“O dr. Sérgio será sempre lembrado pelo grande 
legado deixado à nossa instituição por meio 
de seu trabalho na defensoria pública-geral, 
na corregedoria-geral e em favor da população 

Posse das defensoras públicas e dos defensores públicos do Paraná aprovados no II concurso, no ano de 2016

O Dr. Sérgio tinha 
uma qualidade que se 

destacava: a humanidade 
com os usuários da 

Defensoria, uma extrema 
sensibilidade em relação 
às demandas de pessoas 

vulneráveis.

Marcelo Diniz 
Defensor público do PR
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vulnerável do Paraná. Hoje somos mais fortes no 
Estado pela importante atuação que ele teve ao 
longo de muitos anos como defensor público” – 
Eduardo Abraão, defensor público-geral. 

“Dr. Sérgio se foi e já deixa um vazio institucional 
que não será preenchido. Falar e escrever sobre o 
dr. Sérgio é fácil, difícil é separar o defensor público 
da pessoa que ele foi, sobretudo para quem, como 
eu, conviveu com ele, diariamente, por pelo menos 
dois anos. Gosto de dizer que a pessoa, o defensor 
público e o defensor-geral podem ser resumidos 
na forma transparente com que ele tratava tudo e 
todos. Pensava com o coração” – Paulo Cinquetti, 
chefe de gabinete da Defensoria Pública-Geral. 

“O dr. Sérgio tinha uma qualidade que se 
destacava: a humanidade com os usuários da 
Defensoria, uma extrema sensibilidade em relação 
às demandas de pessoas vulneráveis. Lembro-me 
de uma ocasião em que ele desceu nervoso, do 
último andar do prédio, onde ficava seu gabinete 
como defensor público-geral, para me indagar 
por que havia usuários sentados no chão ou de 

fora da Defensoria aguardando atendimento, 
inconformado com as más condições de 
atendimento da instituição à época. Parecia antes 
uma preocupação humana que a preocupação 
natural ao administrador” – Marcelo Diniz, 
defensor público do Paraná.

“Como Defensora do II concurso, lembro com 
carinho da nomeação e da posse na sua gestão 
como defensor público-geral. Lembro da festa que 
organizamos e o momento em que homenageamos 
e entregamos para ele uma caneta gravada com 
seu nome e função. Depois, sempre o via usando 
essa caneta e recordava com carinho. Ainda 
nessa gestão, também estive ao seu lado como 
subdefensora pública-geral, relembrando quando 
fui sua estagiária no júri em 2010. Nesses dois 
períodos, a proximidade permitiu meu crescimento 
profissional e conhecer mais esse defensor que, 
junto de outros colegas lutou, sempre com muito 
carisma, pela criação e consolidação da Defensoria 
Pública do Paraná” – Luciana Tramujas, defensora 
pública do Paraná. ■

O defensor público Ricardo Menezes da Silva, o defensor 
público-geral do Paraná, Sergio Parigot de Souza, a 
defensora pública Thaísa Oliveira, o deputado estadual 
Elio Rusch e o defensor público Bruno Passadore no 
lançamento dos núcleos especializados da Defensoria 
Pública do Paraná em 2017.

O defensor público do Paraná Maurício Faria Júnior, o 
então subdefensor público-geral, Dezidério Machado 
Lima, a antiga presidenta da ADEPAR, Thaísa Oliveira, e o 
defensor público-geral, Sérgio Parigot de Souza, em sessão 
do Tribunal de Contas em 2016.
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É com mais e não menos direitos 
que a crise será vencida. 
Para isso, uma Defensoria Pública 
forte é essencial 

Por Ana Caroline Teixeira, defensora pública no 
Paraná e presidenta da ADEPAR e 

por Thiago Hoshino, ouvidor-geral externo da 
Defensoria Pública do Paraná

Artigo publicado na Gazeta do Povo em maio de 2020.

N os últimos meses, a sociedade se transformou. De uma hora para outra, 
nossos rostos passaram a estar cobertos por 
máscaras, nossos abraços tiveram que ser 
temporariamente contidos, nossos passeios 
suspensos. Para uma grande parte da população, 
ainda, com o distanciamento social veio também 
o afastamento de seus trabalhos. Muitas famílias 
vêm sofrendo perda ou redução de renda e têm 
hoje que dormir sem saber ao certo como será o 
dia seguinte.

Já foi dito que o vírus ataca a todas(os), que é 
democrático, no sentido de que não escolhe raça, 
classe social, nem gênero. No entanto, salta aos 

olhos que os danos e impactos da pandemia – 
aliás como a própria precariedade da vida – é 
desigualdade distribuída e afeta de maneira muito 
mais imediata e intensa a população já vulnerável.

As razões são óbvias, embora às vezes 
escamoteadas ou subestimadas nas respostas 
públicas à crise. Num país onde morar ainda é um 
privilégio, as dificuldades começam pela ausência 
de uma casa. Para a população em situação de rua, 
ameaçada de despejo ou ainda sem terra e teto, 
como manter o isolamento?

Mesmo quem tem onde morar, enfrenta a 
falta do mínimo para manter-se: o direito à 
alimentação é um dos mais violados, no contexto 
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atual. Os problemas passam, ainda, pelas 
condições (in)adequadas de habilitabilidade: falta 
água para beber e para lavar as mãos (ainda mais no 
estado atual de emergência hídrica e racionamento); 
falta saneamento básico (milhares de domicílios 
não tem banheiro ou sanitário no Paraná e diversas 
áreas ainda carecem de esgoto e drenagem); falta 
luz; falta acesso à informação e aos meios digitais 
para frequentar aulas à distância ou para conhecer 
as medidas adequadas de prevenção ao contágio ou 
os benefícios sociais existentes. Falta muito. Faltam 
direitos, muitos direitos fundamentais. A pandemia 
escancara, assim, as injustiças que marcam 
historicamente o Brasil.

Diante desse cenário bastante atípico, além da 
defesa enfática do sistema público de saúde 
e do necessário amparo às(aos) profissionais 
que militam nesse front, é urgente fortalecer 
as instituições que lutam pela população e 
que garantem a elas o acesso à justiça, como a 
Defensoria Pública. 

Aliás, esse mês, celebra-se precisamente a 
Defensoria Pública. A escolha do 19 de maio 
homenageia Santo Ivo Kermartin, falecido 
nesta data, em 1.303. Ele promovia a defesa da 
população carente, representando, na época, um 
verdadeiro instrumento de acesso à justiça às(aos) 
necessitadas(os). No Paraná, também foi num 19 
de maio, em 2011, que a Defensoria Pública se 
consolidou, com a Lei Estadual 136/2001. É ela 

que exerce, no presente, a missão do artigo 134 
da Constituição de 1988 que se torna ainda mais 
urgente agora.

Desde o início da pandemia, a Defensoria Pública 
não parou, nem parará! Todas as equipes da 
instituição seguem mobilizadas. Defensoras e 
defensores públicas(os), servidoras(es) dos mais 
variados campos profissionais, bem como a 
ouvidoria através da ponte da sociedade civil, além 
de darem continuidade às demandas ordinárias, 
estão engajadas(os) no combate à pandemia e aos 
seus desdobramentos negativos para a população 
paranaense. A garantia e a promoção dos direitos, 
matéria prima desse trabalho, intensifica-se nesse 
grave momento.

A Defensoria Pública, nas últimas semanas, 
assegurou que mulheres grávidas tivessem 
direito a acompanhante no parto; que criança 
autista tivesse seu plano de saúde reestabelecido; 
que gestantes em risco recebessem alimentos 
gravídicos; que idosos tivessem religadas sua 
energia elétrica e fornecimento de água. Ainda, 
por meio de mutirões de atendimento, reduziu-se 
o número de adolescentes em CENSEs (Centros 
de Socioeducação) e casas de semiliberdade, 
garantindo que as(os) demais permanecessem 
com suas famílias; que prefeituras garantissem 
abrigo para a população em situação de rua; que se 
mantivesse a distribuição de merenda escolar (às)
aos alunas(os); que despejos fossem postergados, 
evitando que centenas famílias perdessem sua 
moradia; que não fossem cortados serviços 
essenciais por atraso no pagamento. 

Essas e inúmeras outras demandas ilustram o 
espírito que anima a Defensoria Pública.

Nesse 19 de maio, nunca é demais relembrar 
a mobilização da sociedade paranaense em 
movimentos como o Defensoria Já, que remonta 
há uma década, e a essencialidade da Defensoria 
Pública, a importância de que ela seja ampliada e 
que alcance a todas(os), sobretudo a quem está, 
ainda, à margem de tantos serviços e direitos. 

Afinal, é por mais e não menos direitos que a crise 
será vencida. ■

Desde o início da 
pandemia, a Defensoria 
Pública não parou, nem 
parará! Todas as equipes 

da instituição seguem 
mobilizadas.
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ADEPAR Cultural
A ideia do projeto “ADEPAR Cultural” é compartilhar obras que abordem temáticas que nos façam refletir sobre direitos humanos, justiça, 
igualdade e cidadania. A iniciativa foi tão bem recebida que este meio de troca 
e integração ganhou espaço fixo na revista, com alguns destaques. Todas as 
indicações abaixo foram feitas pelas defensoras públicas e pelos defensores 
públicos do Paraná. Para saber mais sobre estas e outras obras, acesse o 
Instagram da ADEPAR: @adeparpr

Livro: Um preço muito alto

Autor: Carl Hart

Indicação: Lívia Brodbeck

O livro aborda a temática da dependência química 
sob o aspecto da neurociência e das experiências 
pessoais de Carl Hart. A obra traz uma reflexão do 
autor sobre o racismo e o preconceito nos Estados 
Unidos

Série: Little Fires Everywhere

Produtora: Celeste Ng 

Indicação: Elis Nobre

A série narra uma história que envolve racismo, 
conflito de classes, maternidade e outras reflexões 
a partir do drama de duas famílias que têm os 
destinos entrelaçados.

Livro: O milagre da manhã

Autor: Hal Elrod

Indicação: Cinthia Azevedo

O autor defende, na obra, como o desenvolvimento 
pessoal e profissional podem estar, diretamente, 
atrelados à criação de hábitos, como, por exemplo, 
acordar mais cedo. Hal apresenta uma rotina para 
manhãs produtivas.
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Filme: Luta por justiça

Direção: Destin Daniel Cretton

Indicação: Leonio Araújo dos Santos

O filme narra a história do advogado 
recém-formado Bryan Stevenson que opta por 
advogar para prisioneiros condenados à morte, no 
Alabama, nos Estados Unidos.

Livro: Poemas da recordação

Autora: Maria da Conceição Evaristo

Indicação: Wisley Santos

A obra, lançada em 2017, traz poemas que 
envolvem lembranças das suas experiências 
pessoais e coletivas. As poesias são marcadas por 
críticas sociais e raciais.

Documentário: Menino 23

Diretor: Belisário Franca

Indicação: Camille Vieira

Disponível no YouTube, o documentário revela 
uma história, até então desconhecida no Brasil, 
sobre os donos de uma fazenda, no interior de São 
Paulo, que, na década de 30, tratavam meninos 
negros órfãos como escravos.

Série: Olhos que condenam

Autora: Ava DuVernay

Indicação: Samylla Julião

Baseada em uma história real, a série relata a vida 
de cinco jovens que foram acusados e condenados 
injustamente por um crime que aconteceu nos 
Estados Unidos, em 1989.
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Livro: Caim

Autor: José Saramago

Indicação: Cauê Freire

O livro aborda, de um ponto de vista diferente, a 
passagem da bíblia que fala sobre Caim, filho de 
Adão e Eva e irmão de Abel.

Livro: O filho de mil homens

Autor: Valter Hugo Mãe

Indicação: Danielle Pereira

O livro conta sobre a vida do pescador Crisóstomo, 
que, aos 40 anos, solteiro, decide ter um filho. A 
decisão é tomada pois Crisóstomo se sente triste 
e solitário, e por querer ter um herdeiro para os 
momentos de alegria.

Livro: Vox

Autora: Christina Dalcher

Indicação: Anna Carolina Leão

O livro retrata a ascensão de um governo machista 
que determina o modo de vida das mulheres. São 
decretadas inúmeras proibições para as mulheres e 
grupos são formados para punir quem descumprir 
as novas ordens.

Clique aqui para 
voltar ao sumário

52Revista da ADEPAR



Rua José Bonifácio, nº 66 – Centro
Curitiba – Paraná
CEP: 80020-130

www.adepar.com.br @adeparpr  /adepar.com.br

https://goo.gl/maps/oqEegQkFqPsde92V9
https://goo.gl/maps/oqEegQkFqPsde92V9
https://goo.gl/maps/oqEegQkFqPsde92V9
http://adepar.com.br/
https://www.instagram.com/adeparpr/
https://www.facebook.com/adepar.com.br/

