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Terça-feira, 6 de fevereiro de 2018

A posse da juíza Vera Deboni 
na presidência da Associação dos 
Juízes do Rio Grande do Sul (Aju-
ris), na quinta-feira passada, colo-
ca, pela segunda vez em 73 anos 
de existência, uma mulher no co-
mando da instituição. O manda-
to, sucedendo Gilberto Schäfer, é 
para o biênio 2018/2019.

Em seu discurso de posse, a 
juíza criticou “posturas corrosi-
vas praticadas até por integrantes 
de tribunais superiores” contra o 
próprio Judiciário. Também em 
tom de crítica, acrescentou, então 
aludindo ao mundo político, que 
quem não tem visão republicana 
tenta enfraquecer a Justiça.

“Não faltam tentativas de 
abalar a autonomia administrati-
va e financeira dos tribunais e de 
ferir os pilares das garantias da 
magistratura mediante propos-
tas falaciosas”, apontou. Entre es-
sas propostas, citou a reforma da 
Previdência, “vendida como so-
lução para todos os males do país 
que atingirá danosamente muitos 
brasileiros, independentemente 
da condição social”. A magistra-
da defendeu uma Previdência pú-
blica “justa e respeitadora dos di-
reitos constitucionais”.

“Nunca o Judiciário foi tão 

provocado a decidir questões 
envolvendo administradores pú-
blicos e a moralidade pública. E 
nunca se viram tantos malfeitos. 
A corrupção se mostra uma praga 
que, podada aqui e ali, está sem-
pre a recrudescer”, acrescentou.

Juíza da Infância e Juventude 
nas duas últimas décadas, Vera 
chega ao cargo 12 anos depois da 
ascensão da primeira represen-
tante feminina, Denise Oliveira 
Cezar, que presidiu a associação 
no período 2006/2007 – 62 anos 
após a fundação da entidade, em 
1944. Quando ingressou na magis-
tratura, em 1987, a nova presiden-
te da Ajuris integrava um contin-
gente feminino de menos de um 
quarto do total de membros do Ju-
diciário estadual. Agora, mais da 
metade (52%) do 1º grau da Justiça 
é ocupada por juízas. No 2º grau, 
os homens ainda são maioria: 99 
desembargadores contra 40 de-
sembargadoras. No cômputo geral 
do Judiciário, há 417 magistrados 
(51%) e 396 magistradas (49%).

A diretoria, tendo Vera à fren-
te, também revela o equilíbrio de 
gênero. O colegiado é composto 
por Orlando Faccini Neto (vice-
-presidente administrativo), Cris-
tiano Vilhalba Flores (vice-presi-
dente de patrimônio e finanças), 
Madgéli Frantz Machado (vice-
-presidente cultural), Patrícia An-
tunes Laydner (vice-presidente 
social) e Felipe Rauen Filho (vi-
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ce-presidente de aposentados). A 
última pasta foi criada para a ges-
tão que se inicia.

A dirigente acredita que, de 
modo geral, as mulheres ainda 
têm muito por que lutar no mer-
cado de trabalho, quantitativa e 
qualitativamente. “Acho que hoje 
há muito mais espaço a conquistar 
na esfera privada do que na públi-
ca. Se ainda há resistência às mu-
lheres, e entendo que há, é muito 
mais na área privada, para os car-
gos de maior importância. Como a 

esfera pública é composta de car-
reiras, que são estruturadas a par-
tir de concursos, há uma entrada 
democratizada do gênero”, aponta.

Vera é natural de Chapecó 
(SC) e formou-se em Direito em 
1984, pela Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM). Foi pre-
tora entre 1987 e 1990, quando 
assumiu como juíza de Direito. 
Jurisdicionou as comarcas de Tu-
panciretã (pretora), Santo Ângelo, 
Três de Maio, Santa Maria e Porto 
Alegre. Na Ajuris, além do cargo 

de vice-presidente administrati-
va, já foi vice-presidente cultural, 
diretora da Sede Campestre, pre-
sidente do Conselho Deliberati-
vo e diretora do Departamento 
de Coordenação de Processos Ju-
diciais. A magistrada também 
foi juíza auxiliar da presidência 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), tendo atuado no progra-
ma Justiça ao Jovem. Durante dez 
anos, foi professora universitária 
e atualmente integra o corpo do-
cente da Escola da Ajuris.

DEFENSORIA PÚBLICA

Mediadores obtêm acordos em 90% 
das sessões em Centro de Referência

Desde a implementação do 
Centro de Referência em Media-
ção e Conciliação (CRMC), em ju-
lho de 2017, a Defensoria Públi-
ca, por meio da Unidade Central 
de Atendimento e Ajuizamento 
(UCAA), realizou 224 sessões de 
mediação entre agosto e dezem-
bro do ano passado. Nesses ca-
sos, 90% resultaram em acordos.

Para efetivar esse trabalho, 
o CRMC capacitou 27 mediado-
res, que agora estão aptos a reali-
zar a negociação de conflitos em 
processos extrajudiciais, princi-
palmente no âmbito do Direito 
de Família. A mediação é uma 
alternativa permanente ao ajui-
zamento de ações no Judiciário. 
Ela objetiva esclarecer direitos e 
deveres do cidadão na área do 
Direito de Família, expostos com 
ferramentas de trabalho que vi-
sam ao restabelecimento do diá-
logo e da harmonia familiar.

A média de sessões foi de 

45 por mês, tendo 215 assistidos, 
que responderam a um questio-
nário com perguntas relativas a 
efetividade, resultados, partici-
pação, diálogo, imparcialidade e 
repasse de informações nas me-
diações, entre outras.

Desses, 89,7% relataram 
ter conseguido uma solução 
para o conflito; 87% manifesta-
ram satisfação com o resultado 
da mediação; e 91,6% registra-
ram como muito justo ou justo 
o acordo firmado. Cerca de 98% 
afirmaram que tiveram oportu-
nidade de se pronunciar nas ses-
sões; e ao menos 86% assina-
laram totalmente imparcial ou 
imparcial a atuação do media-
dor nas sessões.

Em relação ao repasse de 
informações e à condução das 
atividades pelo mediador, mais 
de 97% indicaram terem rece-
bido conhecimentos acerca de 
seus direitos e deveres; e 98% 

observaram como positivo o 
trabalho desenvolvido pelo me-
diador. Sobre a melhoria do diá-
logo após a mediação, 89% con-
firmaram positivamente; e 90% 
indicariam a mediação para al-
gum conhecido.

Além disso, 84% disseram 
que procurariam novamente 
a mediação em caso de novo 
conflito; 92% apontaram como 
extremamente confortável ou 
confortável o índice de conforto 
durante a realização das media-
ções; e 95% negaram ter sofrido 
pressão para realizar acordo.

O Centro de Referência em 
Mediação e Conciliação reali-
za atendimentos de segundas 
às sexta-feiras, das 9h às 12h e 
das 13h30m às 18h, na avenida 
Borges de Medeiros, 1.945, no 
8º andar. Mais informações so-
bre a mediação podem ser ob-
tidas através do telefone (51) 
3228-9425.

Obter um documento de 
identificação se tornará mais 
fácil com a publicação do Pro-
vimento nº 66 da Corregedoria 
Nacional de Justiça. Isso porque 
o Diário de Justiça publicou a 
medida administrativa da Cor-
regedoria que permite ao cida-
dão fazer a carteira de identida-
de e o passaporte em cartórios.

Atualmente, na maioria das 
unidades da Federação, é preci-
so ir até um órgão público, como 
as Secretarias de Segurança, 
para solicitar o RG. Com o pro-
vimento, a Corregedoria espera 
diminuir a burocracia na ob-
tenção do documento. Além de 
estender a rede de atendimento 
para os cidadãos, a medida tam-
bém amplia o rol de serviços 
prestados pelos cartórios, que 
atualmente já registram nasci-
mentos, casamentos e óbitos.

O primeiro passo agora é 
a assinatura de um convênio, 

que deve ser firmado entre a 
associação que representa as 
chamadas serventias de regis-
tro civil de pessoas naturais e 
o órgão que emite determina-
do documento. A Secretaria de 
Segurança Pública, responsá-
vel pelo Registro Geral (RG), e 
a associação dos cartórios do 
respectivo estado precisam for-
malizar parceria para facilitar 
o acesso da população a uma 
carteira de identidade. No âm-
bito nacional, a Polícia Federal 
tem de se conveniar à associa-
ção nacional dos cartórios de 
registro natural para dinami-
zar o acesso a um passaporte.

Em ambos os casos, os 
acordos deverão ser analisados 
e homologados pelo Poder Judi-
ciário. Convênios locais passa-
rão pelas corregedorias dos tri-
bunais estaduais, e convênios 
federais, pela Corregedoria Na-
cional de Justiça. 
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