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AGENDE-SE

¶¶Até sexta-feira os prazos proces-

suais estarão suspensos e não have-

rá atendimento ao público nas varas 

federais do Rio Grande do Sul em 

razão do período de Inspeção Judi-

cial. A previsão está na Consolidação 

Normaiva da Corregedoria Regio-

nal da Jusiça Federal da 4ª Região, 
Seção IV.

¶¶O Núcleo de Práica Jurídica (NPJ) 
do Centro Universitário Fadergs, em 
parceria com o Procon-RS, promove 
assistência gratuita à comunidade 
de mediação extrajudicial do consu-

midor com as empresas, através do 
Balcão do Consumidor. Os atendi-

mentos acontecem às segundas-fei-
ras, na Sede Andradas da insituição, 
na Rua Uruguai, 330 – 5º andar, das 
9h às 12h. Agendamentos podem 
ser feitos pelo telefone (51) 3014-
5751.

¶¶A FMP oferece no dia 22/5 a pales-

tra Carreiras Jurídicas – os desaios e 
a função da magistratura no século 
XXI. O palestrante é o juiz da 8ª Vara 
da Fazenda Pública – 2º juizado, Alex 
Gonzalez Custódio. O evento ocor-

re às 18h, no auditório do 6º andar 
da FMP, na Rua Cel. Genuíno, 421 
– Centro. Inscrições pelo site www.
fmp.com.br/inscricoes/palestras/
index.php.

¶¶Estão abertas as inscrições para o 
Curso de Licitações – Instrumento 
convocatório da licitação, da Funda-

ção Escola Superior de Direito Mu-

nicipal. As aulas ocorrem de 23/5 a 
25/5, das 9h às 12h30. A Fundação 
oferece o curso no modelo presen-

cial, no Auditório Cloé Gomes Rodri-
gues da ESDM, na rua Siqueira Cam-

pos, 1.184, 9º andar, e também em 
EAD. Mais informações pelos telefo-

nes (51) 3212-2778 e (51) 3286-1309, 
ou pelo e-mail esdm@esdm.com.br.

¶¶Responsabilidade Civil no Direito 

de Família é o tema do novo curso 
oferecido pelo IDC. As aulas come-

çam no dia 23/5 e vão até 6/6. O 
objeivo é proporcionar a atualiza-

ção aos que atuam na área jurídica 
com ênfase no Direito de Família e 
Responsabilidade Civil, e sua relação 
com ações de reparação civil em 
perspeciva consitucional. A facul-
dade oferece a especialização no 

módulo presencial e EAD. As inscri-

ções devem ser feitas no site www.
idc.edu.br, no link Extensões. 

¶¶Considerado o maior congresso 
anual da área no Brasil, o IX Con-

gresso do Mercosul de Direito de 
Família será realizado nos próximos 
dias 26/5 e 27/5, no Hotel Serra Azul, 
em Gramado. O evento é promovi-

do pelo Insituto Brasileiro de Direi-
to de Família – Seção Rio Grande do 
Sul (Ibdfam/RS), em parceria com 
os insitutos Alana e Proteger. A 
programação prevê, entre outros 
temas, Aspectos comerciais na 
parilha de bens, Constelações fa-

miliares, Direito Sucessório e novas 
tecnologias reproduivas no Merco-

sul, além de Mediação em casos de 
violência domésica. A programa-

ção completa, outras informações e 
inscrições estão disponíveis no site 
www.congressomercosul.com.

“O novo Código de Processo 
Civil (CPC) concentrou ainda mais 
importância nas cortes superiores.” 
Essa é a avaliação do advogado Fa-
bio Brun Goldschmidt, sócio do es-
critório Andrade Maia, que abre 
nova sede em Brasília. A abertura é 
uma forma de ficar ainda mais pró-
ximo dos tribunais e, de certa for-
ma, aumentar a interlocução entre 
a advocacia e os órgãos superiores.

Brun explica que, anteriormen-
te, se ensinava a construir o proces-
so da base ao topo, finalizando no 
Supremo. Atualmente, para ele, isso 
se inverteu. “As Cortes Supremas 
hoje são convidadas a decidir des-
de o início. Quando se recebe um 
grande caso, há a preocupação em 

se pensar uma estratégia de abor-
dagem no Supremo”, salienta o ad-
vogado. Foi essa mudança de para-
digma que estimulou a criação da 
nova sede.

Carlos Horbach, sócio da sede 
inaugurada em Brasília, avalia que 
as novas mudanças alteram a lógi-
ca da advocacia. “Se eu não tiver 
condições de levar meus argumen-
tos direto para a Suprema Corte, 
limito até o interesse do cliente-”, 
reforça. Horbach, junto dos outros 
dois sócios, Carolina Lisboa e Fabri-
cio Medeiros, já possuíam atuação 
no Supremo Tribunal Federal, como 
assessores de ministros. Para ele, 
essa experiência é crucial para o 
desenvolvimento da atividade.

ADVOCACIA

Escritório abre em Brasília 
para atuar junto às Cortes

No dia 19 de maio se comemora 
o dia do defensor público e da De-
fensoria Pública. Desde o surgimen-
to da profissão, com a Constituição 
de 1988, as atribuições do profissio-
nal ficaram cada vez maiores. Para 
atender à grande demanda que só 
vem crescendo, o órgão teve que 
ser ampliado. Em entrevista ao Jor-
nal da Lei, o defensor público-ge-
ral do Rio Grande do Sul, Cristiano 
Vieira Heerdt, aponta qual é o prin-
cipal papel do defensor, e como a 
atuação mudou ao longo dos anos.

Jornal da Lei - Qual é o prin-
cipal papel do defensor público?

Cristiano Heerdt - Hoje, atuar 
como um defensor público é um 
desafio muito grande, porque es-
tamos em um momento de refle-
xão sobre o serviço público. Nos-
so caso é ainda mais desafiador, 
pelo abandono da população e 
pelas ameaças constantes de seus 
direitos. Somos a garantia de aces-
so ao Poder Judiciário, garantia de 
atender às demandas básicas da 
comunidade. Nossa missão é pos-
sibilitar essa assistência jurídica à 
população. A crise econômica trou-
xe consigo o desemprego e a falta 
de condições em geral. É nosso pa-
pel como defensoria buscar alcan-
çar aquilo que é de direito do povo. 
Além disso, devemos atuar para 
possibilitar as relações do particu-
lar com o particular, e do particu-
lar com o poder público.

JL - O que mudou desde o sur-
gimento da Defensoria Pública?

Heerdt - O que percebemos é 
que, de fato, desde 1988, estamos 
sendo cada vez mais valorizados. 

ENTREVISTA

Aumentar o pessoal ainda é 
necessidade da Defensoria
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Heerdt aposta na humanização do atendimento à comunidade

Somos mais considerados pela so-
ciedade e pelo poder público, mas, 
em meio a crise, devemos recom-
por essa estrutura e ampliá-la. A 
dificuldade é alcançar meios e re-
cursos para a expansão do aten-
dimento. Para isso, investimos em 
nichos, como a estruturação física, 
a automação, e principalmente, a 
capacitação de nossos agentes. A 
gestão de pessoas é parte funda-
mental do nosso trabalho, porque 
nosso quadro de colaboradores se 
relaciona diretamente com o usuá-
rio do serviço. Isso humaniza o 
atendimento. Aquele que procura 
atendimento deve ser bem recebi-
do, acolhido e respeitado, e preci-
sa de estrutura humana para isso. 
Oferecemos, inclusive, cursos in-
ternos específicos para capacitar 

cada vez mais nossa equipe.
JL - O que ainda precisa me-

lhorar dentro da instituição?
Heerdt - Precisamos aumen-

tar o número de defensores e ser-
vidores, e melhorar nossas sedes, 
embora tenhamos avançado mui-
to nesse quesito estrutural, para 
que a população pudesse ser me-
lhor atendida. A melhoria é volta-
da, essencialmente, ao atendimen-
to ao público, desde o ajuizamento 
de processos, até uma orientação 
básica. Não é necessário jurisdicio-
nar, muitas pessoas nos procuram 
somente pedindo uma instrução, 
por pura falta de conhecimento. 
Então, além do atendimento, de-
vemos nos preocupar em propor-
cionar uma educação em direitos 
à comunidade.

Laura Franco, especial
jornaldalei@jornaldocomercio.com.br

Primeira mulher a presidir o 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE) 
durante período de eleições, Li-
selena Schifino Robles Ribeiro 
encerra sua gestão neste mês. A 
partir do dia 26, o então vice-pre-
sidente, Carlos Cini Marchionatti, 
toma posse no cargo.

Liselena é direta ao resumir 
as eleições de 2016. “Foi um suces-
so”, garante. A desembargadora 
explica que o motivo foi a rapidez 
do processo. “Tivemos um ano in-

teiro de preparação e organização 
para o período eleitoral, o resulta-
do foi a apuração mais rápida que 
já tivemos na história do tribu-
nal”, afirma.

Para 2017, os desafios são ou-
tros. A ampliação da biometria 
para 92 municípios está na pauta 
do desembargador Marchionatti. 
Além disso, pretende-se estimular 
as atividades da recém-inaugura-
da Escola Judicial Eleitoral (Ejers). 
A escola deve proporcionar aper-
feiçoamento e maior compreensão 
da legislação eleitoral para servi-
dores, juízes, promotores, parti-

dos e eleitores. A sede fica na rua 
Celeste Gobato, no antigo prédio 
da Ajuris.

“Queremos tratar dos temas 
que forem necessários para a oca-
sião e englobem o nosso tribunal”, 
explica Marchionatti. Mulheres no 
Poder foi o primeiro evento desen-
volvido pela escola, que tratou do 
papel feminino nos cargos de po-
der dentro da política, nas insti-
tuições e no empreendedorismo. 
“Não havia entidade para ensinar 
e agora podemos tratar de toda a 
legislação para que chegue em be-
nefício à sociedade”, avalia.

TRE-RS

Biometria e Escola Judicial Eleitoral 
são os grandes focos da nova gestão
Laura Franco, especial
jornaldalei@jornaldocomercio.com.br


