SEMINÁRIO
“Democracia e Defensoria Pública na América Latina: uma análise da
e(in)volução no atual contexto histórico”

Contexto: Apesar dos avanços desde a década de oitenta, com processos de
redemocratização, a América Latina tem enfrentado nova onda de desafios em matéria
de acesso e organização da justiça. O contexto tem sido marcado por ameaças contra
organizações e defensoras (es) de direitos humanos e a especial fragilidade de direitos
relacionados a gênero, raça, comunidades tradicionais, povos indígenas, meio ambiente,
imigração e direitos sociais. Por isso, torna-se necessário assegurar a unidade, o
crescimento e a independência da Defensoria Pública, em contexto de austeridade
econômica e emergência de governos conservadores, identificando parceiros, espaços e
estratégias de incidência na sociedade civil e na institucionalidade, a partir de dinâmicas
relacionais e dialógicas.
Objetivo: Promover o encontro entre as expressões da Defensoria Pública na América
Latina com pesquisadores, organizações da sociedade civil e atores essenciais à
administração de justiça para assegurar a autonomia e unidade da Defensoria Pública, a
partir da concertação de diretrizes gerais Defensoria – Sociedade Civil, incluindo tanto
as 100 Regras de Brasília, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e
a Agenda 2030, no marco dos Direitos Humanos, para uma sociedade pacífica, justa e
inclusiva.
Objetivos específicos:
(i) Identificar os principais riscos e ameaças à democracia e seus efeitos para a atuação
da Defensoria Pública na defesa dos Direitos Humanos na Região;

(ii) Refletir em torno à importância estratégica da articulação e cooperação entre as
Defensorias Públicas da Região para enfrentar os desafios e obstáculos à democracia e
aos direitos humanos;
(iii) Propor marcos gerais de parceria institucional e cooperação da Defensoria Pública
com entidades civis e organizações de defesa dos Direitos Humanos para a promoção de
sinergia e aumento da eficiência na defesa dos Direitos Humanos de populações em
situação de vulnerabilidade.
Público-alvo: Representantes das Defensorias Públicas dos países latino-americanos,
em especial do cone sul, e suas associações profissionais; pesquisadores/as da área de
acesso à justiça, direitos humanos e administração judiciária; representantes de
organizações da sociedade civil e de movimentos sociais ligados à promoção de direitos
humanos.
Metodologia: O seminário irá combinar painéis, rodas de conversa, grupos de trabalho
e a construção de um documento final com diretrizes. Os participantes das rodas de
conversa e dos painéis serão definidos pela comissão organizadora, buscando ter
participação de atores de diferentes países da região, assegurada a paridade de gênero.
Será lançado edital com chamada de textos para e-book com subsídios para ação
estratégica e integradora da Defensoria Pública na América Latina.
Programação:
Domingo, 10 de novembro de 2019
Atividade: Roda de conversa e atividade cultural: Samba de mulheres
Objetivo: Esta atividade visa gerar um espaço para que as/os participantes do seminário
possam se conhecer, conversar e estreitar laços a partir do desejo conjunto de defender,
desde os lugares que cada um ocupa, os direitos humanos na região, particularmente no
âmbito da Defensoria Pública. A atividade busca gerar um espaço de diálogo que
possibilite a construção de uma rede permanente de defensoras/es públicas/os na região,

estando a cargo de um grupo de mulheres negras, que participam ativamente na defesa
dos direitos humanos e contra o racismo nas instituições e na sociedade civil. A roda de
conversa estará acompanhada por atividades culturais.
Hora: 18hs
Lugar: Instituto Pretos Novos (IPN). Rua Pedro Ernesto, 32/34. Gamboa.
Facilitadora: Adriana Cruz
Animadoras: Lúcia Xavier, Ana Míria Carinhanha, Lívia Cásseres.
Segunda-feira, 11 de novembro de 2019
Atividade: Abertura institucional
Homenagem a Sara Quimas
Objetivo: Esta atividade busca apresentar os objetivos do seminário e a sua relevância
no atual contexto, destacando a participação de integrantes de diversas Defensorias
Públicas da região, por meio do “Programa de Pasantía para Defensores Públicos
Oficiales del Mercosur”, bem como acadêmicos e ativistas envolvidos com a temática
da democratização do sistema de justiça. A linha central do debate versará sobre a
evolução ou involução da Defensoria Pública na América Latina, destacando os avanços
em termos de acesso à justiça e por parte de grupos em situação de vulnerabilidade, a
participação popular no sistema de justiça, o papel da Defensoria Pública e a difícil
conjuntura e os desafios para as diferentes expressões da Defensoria Pública na região.
Nesse espaço também se realizará uma homenagem a Sara Quimas, que contribuiu para
dar visibilidade à presença política e institucional das mulheres no âmbito das
defensorias públicas, deixando um importante legado e estímulo para as mulheres na
disputa político-institucional.
Participantes:
Rosane M Reis Lavigne, Fórum Justiça.
Rodrigo Pacheco, Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro (DPERJ);
Representante “Programa de Pasantía para Defensores Públicos Oficiales del Mercosur”
(BLODEPM);

Lorena González Castro Feijóo, Presidenta da Associação de Defensores Públicos da
República Argentina- ADePRA;
Pedro Paulo Coelho, Presidente da Associação Nacional de Defensoras e Defensores
Públicos (ANADEP);
Juliana Lintz, Presidenta Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio de
Janeiro (ADPERJ);
Pedro Strozenberg, Colégio Nacional de Ouvidorias Públicas do Brasil;
Lúcia Xavier, Criola;
Hora: 9h –10:30
Lugar: Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Rio de Janeiro (ADPERJ)
– Rua do Carmo, nº 7, 16º andar
Atividade: Painel I: Apresentação da pesquisa “O Sistema de Justiça em foco: o
combate ao racismo na Defensoria Pública”
Objetivo: este painel tem como objetivo apresentar a pesquisa a cargo da organização
Criola sobre racismo institucional, a partir do estudo das dinâmicas de reprodução, a
luta contra o racismo e a promoção da igualdade racial na Defensoria Pública brasileira.
Expositores:
Ana Míria Carinhanha - Doutoranda Universidade Federal Fluminense - Criola – UFF;
Felipe Freitas – Pesquisador em crimonologia;
Élida Lauris – Fórum Justiça;
Lúcia Xavier – Criola.
Coordenação da mesa: Lívia Casseres - Defensoria Pública do Estado do Rio de
Janeiro (DPERJ)
Hora: 10:30 -13hs
Lugar: Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Rio de Janeiro (ADPERJ)
– Rua do Carmo, nº 7, 16º andar
13hs – 14hs - almoço

Atividade: Painel II: Fortalecimento do modelo público de acesso à justiça e
participação democrática na Defensoria Pública
Objetivo: Este painel busca refletir em torno do modelo de justiça e do protagonismo
da Defensoria Pública em contextos de baixa intensidade democrática e de efetividade
de direitos humanos, com restrições orçamentárias. A reflexão e elementos propositivos
serão levantados a partir da troca de experiências entre o público presente.
Expositores:
María Fernanda López Puleio - Defensora Pública da Argentina;
Gabriel Faria Oliveira - Defensor Público Geral da União;
Luciana Grando Bregolin Dytz - Associação Nacional de Defensores Públicos Federais;
Lourdes Cristina Torres Pérez- Representante do Instituto Federal da Defensoria Pública
da Cidade do México;
Alexandra Montgomery– Advogada, ativista, especialista em Direitos Humanos e
Diretora do Centro pela Justiça e o Direito Internacional CEJIL.
Coordenação da mesa:
Pedro Paulo Coelho- Presidente Associação Nacional de Defensoras e Defensores
Públicos
Debatedores:
André Castro - Relações Institucionais da Defensoria Pública do Rio de Janeiro;
Amélia Rocha - Presidenta da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará;
Vinicius Alves – Fórum Justiça.
Hora: 14:30h -18h
Lugar: Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Rio de Janeiro (ADPERJ)
– Rua do Carmo, nº 7, 16º andar
Atividade: Grupo de Trabalho: Racismo institucional e modelo público de acesso à
justiça
Objetivo: Este Grupo de Trabalho (GT) busca gerar um diálogo aprofundado sobre
questões debatidas ao longo do seminário. Este grupo contará com relatores em cada
painel.

Facilitadores: Fórum Justiça e Criola
Hora: 18:30 – 20h
Lugar: Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Rio de Janeiro (ADPERJ)
– Rua do Carmo, nº 7, 16º andar
Coquetel
Terça-feira, 12 de novembro de 2019
Atividade: Plenária, aprovação do documento final e encerramento
Objetivo: O objetivo desta atividade de encerramento é apresentar à plenária o
documento final elaborado a partir das discussões nos painéis e Grupos de Trabalho,
para a sua aprovação.
Hora: 9h -11h
Lugar: Salas da Fundação Escola da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
(FESUDPERJ) - Av. Mal. Câmara, 314 – Centro
Saiba mais:
Para mais informações e inscrições, acesse o site
https://doity.com.br/democracia-y-defensoria-publica-en-america-latina
Ou acesse com um leitor de QR code:

