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Palavra da Presidente

A realidade brasileira de violência contra a mulher retrata a crise experimentada e a ausência da
efetivação de políticas públicas previstas na Lei Maria da Penha. Não por acaso, em 2019 o tema da
Campanha Nacional da ANADEP será “Defensoria Pública e os direitos das mulheres”. Em
conformidade, nós, da ADPERGS, estamos de mãos dadas à causa, e, recentemente, aprovamos em
Assembleia Geral Extraordinária a alteração estatutária da entidade e a �exão de gênero. Hoje,
passamos a nos denominar Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Rio
Grande do Sul.

Mas nossa preocupação não pára por aí. As prioridades da nossa gestão seguem sendo a   pauta
remuneratória, a qualidade de vida, a quali�cação e integração entre colegas, a valorização da
Defensora e do Defensor Público, a criação de novas Defensorias para cumprimento do comando
Constitucional e nossa presença em todas as unidades jurisdicionais até 2022.

Não atuamos na zona de conforto, optamos por enfrentar as demandas polêmicas, pois decisões
precisam ser tomadas, especialmente quando o objetivo é o fortalecimento e a maior participação de
todas e de todos nos assuntos associativos. Após a aprovação da venda da sede atual e aquisição de
novo espaço associativo, estamos, de forma responsável, certos de que chegou a hora, inaugurando um
novo momento. Teremos um local adequado à nossa realidade e missão.

https://www.revistadpergs.org.br/


 VOLTAR PARA O ÍNDICE

 WhatsappTweetar

Porém, não faremos isto esquecendo nossa história, ela estará presente em memorial e nas nossas
memórias. Aproveitem a leitura e feliz natal e próspero ano novo!

Em 2019 estaremos juntos para resistir e avançar!

Juliana Coelho de Lavigne 
Presidente
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Flexão de gênero do Estatuto e aquisição da nova sede
associativa foram as principais pautas da AGE

Durante o XX Encontro Estadual de Defensores Públicos, ocorreu a Assembleia Geral Extraordinária da
ADPERGS, na sexta-feira (07/12),  no Teatro do prédio 40 da PUC/RS. Na ordem do dia, estiveram em
pauta a alteração do Estatuto da Associação, a nova sede, o projeto de saúde e assuntos gerais. As
reformulações mais profundas foram: a �exão de gênero e utilização da denominação da ADPERGS; a
�xação da verba de representação; maior participação do Conselho Deliberativo; a criação de sócio
dependente e vinculado; a exigência de 6 meses de �liação para concorrer aos cargos de Presidente e
Vice-Presidentes, entre outras.

Dentre as mudanças, foi aprovada a �exão de gênero, passando a ADPERGS a chamar-se Associação
das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul.  Esta alteração tem como
objetivo promover a igualdade de gênero e como missão proteger os direitos individuais e coletivos das
associadas e dos associados. Apesar de ter mudado o nome, a sigla da entidade continua a mesma.

Em relação a criação de sócio dependente e vinculado, este para �ns de previdência complementar
fechada, �cou deliberado que associados poderão cadastrar cônjuge, marido ou mulher, companheira
ou companheiro, dependentes e outras pessoas com as quais guarde vínculo afetivo ou familiar para
�ns exclusivos de benefícios da previdência complementar.

https://www.revistadpergs.org.br/
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No que diz a respeito ao projeto de Prevenção à Saúde, foi aprovada a formação de uma Diretoria para
cuidar da saúde dos Defensores Públicos, tendo grande enfoque na qualidade de vida no trabalho, em
virtude de dados que estão sendo colhidos há mais de um ano pelo grupo de trabalho criado na
Adpergs para esse �m. Também, a criação de uma Diretoria do Interior, buscando a maior aproximação
dos colegas que atuam no interior do Estado, para que se sintam mais acolhidos e possam buscar
auxílio com mais facilidade.

Sobre a �xação da verba de representação, foi deliberado aos membros da Diretoria o recebimento de
verba indenizatória, limitada a três pessoas, no valor de 30% (trinta por cento) do valor do subsídio da
classe inicial, dividido entre os membros, mediante requerimento por escrito, sendo vedada a
distribuição do lucro se dividendos aos associados em face dos �ns lucrativos da Associação.
Atendendo às considerações dos colegas, foi acrescentada à matéria o pagamento da verba em caso
de superávit nos últimos seis meses e limitado ao teto.

A AGE foi estendida por 72 horas úteis para votação da alienação da atual sede e aquisição do novo
espaço associativo. Dando continuidade à Assembleia, no dia 12 de dezembro, a ADPERGS realizou
votação online entre seus associados, totalizando 206 votos válidos. Foram 139 votos favoráveis à
compra da nova sede e 67 contra. Considerando aprovação majoritária dos colegas, serão iniciadas as
negociações.

A nova sede possui 340,63m², mais do que o dobro da atual sede, além de estar localizada próxima à
Defensoria Pública, na rua João Manoel, nº 50, no Centro Histórico de Porto Alegre/RS.
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Evento

I Concurso de Práticas Facilitadoras marca o XX Encontro
Estadual da Defensoria Pública

Abertura do XX Encontro Estadual de Defensores Públicos. Foto: ASCOM ADPERGS.

O XX Encontro Estadual de Defensores Públicos aconteceu no dia 07 de dezembro, no Teatro do prédio
40 da PUC/RS. Cerca de 220 Defensoras e Defensores Públicos prestigiaram o evento, que trouxe como
tema o “Atual cenário político-jurídico nacional”, a Assembleia Geral Extraordinária da ADPERGS e o
primeiro Concurso de Práticas Facilitadoras da Defensoria Pública.

Na oportunidade, a presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne, parabenizou a Defensoria Pública do Rio
de Janeiro pela premiação do 15º Innovare - a mais importante da Justiça Brasileira, que procura
valorizar iniciativas que buscam soluções para desa�os enfrentados por todos os que atuam no
sistema de judicial. O projeto ganhador, intitulado “Ronda de Direitos Humanos (Rondadh)”, percorreu a
cidade do Rio de Janeiro para identi�car denúncias de maus tratos à população de rua por agentes do
poder público.

https://www.revistadpergs.org.br/


“Esta conquista representa a importância de estimularmos os colegas a desenvolverem projetos para
além da nossa zona de conforto. O projeto premiado circulava em zonas de difícil acesso, onde
encontravam-se pessoas dormindo ao relento, na busca de apurar casos de abusos de autoridade.
Projetos assim nos estimulam a buscar novos desa�os e a enfrentar as di�culdades do dia a dia”,
salienta Juliana.

Presidente da ADPERGS faz o discurso de abertura do XX Encontro Estadual de Defensores Públicos. Foto: ASCOM
ADPERGS

Ela ainda destacou a importância da otimização e a capacitação da Defensoria, buscando a efetivação
de soluções extrajudiciais do con�ito. Ressaltou, também, a necessidade de união no atual momento
político com atuações estratégicas e fortalecimento institucional. “Precisamos estar preparados para os
desa�os que termos que enfrentar, e que vão impor que cada vez mais se olhe para dentro da
Instituição e a pessoa que está por trás do trabalho”, �naliza.

Encerrando o discurso de abertura, a presidente da ADPERGS citou um trecho do sociólogo português
Boaventura de Sousa Santos: “Temos o direito à igualdade sempre que a desigualdade nos inferiorize, e
o direito à desigualdade sempre que a igualdade nos descaracterize”.



Presidente da ADPERGS faz o discurso de abertura do XX Encontro Estadual de Defensores Públicos. Foto: ASCOM
ADPERGS

E seguida, o Defensor Público-Geral, Cristiano Vieira Heerdt cumprimentou os presentes e começou o
discurso trazendo os números de atendimento do Relatório Anual 2018 da Defensoria Pública. “A
Instituição manteve seu projeto de expansão, de melhoria no atendimento à população. Nosso desa�o
para 2019 é homologar o resultado do 5º Concurso da Defensoria Pública, iniciar o provimento de 58
cargos vagos e continuar o provimento de técnico e analista. Com o fortalecimento do quadro de
servidores conseguiremos manter o ritmo de ampliação do nosso serviço e especialmente a
capilarização da nossa Instituição”, a�rma Cristiano.

Após a abertura, teve início a palestra sobre o “Atual cenário político-jurídico nacional”, com o Defensor
Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro, André Luís Machado de Castro e o Defensor Público-Geral do
Estado de São Paulo, Davi Eduardo Depiné Filho.



O Defensor Público-Geral do Estado de São Paulo Davi Eduardo Depiné Filho inicia a palestra com tema  “Atual cenário
político-jurídico nacional”.  
Foto: ASCOM ADPERGS

Dentro do tema proposto, o Defensor Davi Eduardo Depiné Filho levantou algumas questões para
discussão, como o protagonismo da Instituição no modelo público; a simpli�cação e agilização no
atendimento de demandas de maior volume e menor complexidade; a capacitação no serviço; a
atuação proativa e o fomento de práticas exitosas e articulação de políticas públicas. “A cada mudança
de governo e de gestão estadual ou nacional, a Defensoria Pública precisa rea�rmar quem é, o que faz e
como faz. Isso traz uma di�culdade muito grande de esclarecimento, de clareza do papel que compete
à Defensoria Pública sobre o seu funcionamento, a sua organização e o que signi�cam as autonomias
da Instituição”, a�rma Davi.



Concurso de Práticas Facilitadoras

Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro André Luís Machado de Castro, prossegue no tema proposto no
XX Encontro Estadual. Foto: ASCOM ADPERGS

Já o Defensor André Luís Machado de Castro fez um panorama do cenário político atual e a perspectiva
da Defensoria do Estado do Rio de Janeiro nos últimos anos. Segundo o ele, o período foi marcado por
uma crise econômica sem precedentes no estado e no Brasil - que impactou a gestão desempenhada
pela Defensoria Pública. “Conquistamos muitos avanços normativos no plano federal, como a
aprovação da Lei 132 e a alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstrando que a mobilização
pelo fortalecimento da Defensoria Pública no cenário nacional foi muito importante”, destaca.



Conheça a prática vencedora

Defensoras e Defensores Públicos que inscreveram seus projetos para concurso aguardam resultado da banca
examinadora. Foto: ASCOM ADPERGS

O I Concurso de Práticas Facilitadoras da Defensoria Pública teve a �nalidade de estimular, reconhecer e
premiar iniciativas de Defensoras e Defensores Públicos que contribuem para a melhoria da rotina de
trabalho em sintonia com os valores da Instituição e que bene�ciem direta ou indiretamente os
assistidos. O engajamento de membros da Defensoria Pública mostra como os Agentes vão além de
suas atribuições e conseguem focar em melhorar o serviço prestado ao assistido.

Foram inscritos oito trabalhos com temas: “Desenvolvimento técnico comportamental”, por Aline
Palermo Guimarães; “Pesquisa de satisfação: enfoque na qualidade do atendimento”, com Bruna de
Lima Dias; “Projeto Defensoria das Famílias”, de Domingos Barroso da Costa, Arion Escorsin de Godoy,
Flávia Rumi Steinbruch, Cláudio Luiz Covatti, Bárbara Palmeiro Brasil e Cláudia Regina Gallina, técnica
administrativa; “Peticionamento por quadro explicativo”, realizado por Felipe Frota Aguiar Pizzaro
Drummond; “Educando em direitos e autocomposição dos con�itos” de Patrícia Pithan Pagnussatt Fan
e Regina Célia Rizzon Borges de Medeiros; e “Questionário para Auxílio no Atendimento Inicial”, “Kits de
atendimento” e “Google Docs e Google Drive – transformação de áudio em texto”, por André Iglesias.

A presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne, participou da comissão julgadora, que foi presidida pela
Defensora Pública Adriana Burger e contou com a participação do Diretor Cultural da FESDEP, José
Augusto Medeiros.
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A presidente da ADPERGS entrega prêmio para ao vencedor do Concurso de Práticas Facilitadoras. Legenda: Foto:
ASCOM ADPERGS

O vencedor do I Concurso de Práticas Facilitadoras da Defensoria Pública foi André Iglesias, com os
projetos “Questionário para Auxílio no Atendimento Inicial”, “Kits de atendimento” e “Google Docs e
Google Drive – transformação de áudio em texto”. O questionário para Auxílio no Atendimento Inicial
consiste na execução de perguntas para que a pessoa (estagiário, servidor ou Defensor Público) possa
fazer o atendimento de elaboração da petição inicial, com o intuito de evitar questionamentos
desnecessários e escolher o mais adequado à realidade do assistido. 

Os “Kits de Atendimento” reúnem, em um único arquivo de texto, a “lista de documentos” e todos as
outras informações que ajudarão na elaboração da petição inicial. A necessidade decorreu da
percepção de que a mera entrega da lista, por vezes, mostrava-se insu�ciente.  

Por último, o “Google Docs e Google Drive: Transformação de áudio em texto” consiste na utilização da
ferramenta que transforma áudio em texto do editor de documentos para facilitar as mais diversas
atividades do dia a dia da Defensoria.  

Con�ra as fotos no Flickr da Associação: �ickr.com/adpergs
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Evento

Festa Blanc Celebration ADPERGS

Blanc Celebration foi tema da Festa de Final de Ano da ADPERGS. Foto: Clara Zarth.

Cerca de 400 pessoas, entre associadas e associados, acompanhantes e demais carreiras jurídicas
participaram da tradicional Festa de Final de Ano da ADPERGS, que aconteceu no dia 8 de dezembro, na
Sociedade Libanesa de Porto Alegre.

Muitos detalhes �zeram da festa um momento inesquecível. A grande novidade da noite foi a temática
Blanc Celebration, em que foi sugerido o uso de roupa branca pelos convidados, para entrarem no clima
da confraternização.

A festa contou com o Espaço Kids, recreacionistas e diversas atividades, como o�cinas, piscina de
bolinhas, cama elástica e muita brincadeira. Além disso, contou com a presença do Papai Noel e um
show de mágica. Foi diversão garantida!

Já a pista de dança contou com DJ e VJ, que realizou projeções de imagens durante toda a noite. Além
disso, a festa recebeu como atração especial o saxofonista Vini Netto, que agradou a todos tocando
hits atuais. Os convidados divertiram-se  a noite toda ocupando a pista de dança, até a madrugada.

https://www.revistadpergs.org.br/


Con�ra as fotos da festa

“Com o tema Blanc Celebration, a ADPERGS buscou celebrar a paz, a harmonia e a união das colegas e
dos colegas, trazendo energias positivas para 2019, que será um ano de luta e resistência. A Associação
agradece a participação de todas e de todos nesta celebração e tem certeza de que momentos como
este �cam marcados na memória”, �naliza a presidente Juliana Lavigne.
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Prevenção à Saúde

Projeto de Prevenção à Saúde da ADPERGS: É necessário estar
atento aos sinais

No mês de outubro, o Projeto de Prevenção à Saúde da ADPERGS iniciou as visitas nas Defensorias
Públicas do Estado do Rio Grande do Sul. Foram 29 cidades acolhidas em 4 encontros, que contaram
com a presença de Defensoras e de Defensores Públicos da região metropolitana de Porto Alegre. Para
2019, a ideia é que a Associação - representada pela vice-presidente Bárbara Sartori e pela associada
Cristiaine Johann -, a médica de trabalho e psicólogas possam visitar o interior do Estado,
oportunizando que colegas com atuação em Comarcas próximas possam participar.

O Projeto surgiu com o propósito de promover a saúde física e emocional no trabalho, criando
estratégias para prevenção dos problemas de saúde ocupacional. Um dos passos é a orientação das
Defensoras e dos Defensores Públicos para que possam reconhecer os sintomas de estresse e do
funcionamento emocional, visando a diminuição do número de Defensores afastados por licenças-
saúde e, consequentemente, aumentando a qualidade de vida do pro�ssional.

A vice-presidente da ADPERGS, Bárbara Sartori, é uma das idealizadoras do projeto, e explica que a
preocupação com a saúde dos colegas era um pedido que vinha desde a campanha da atual gestão da
Associação, como um pedido de auxílio. “A sobrecarga de trabalho e estrutura ainda de�citária fazem
com que os colegas baixem a qualidade do serviço para conseguir atender todos os assistidos. Os
colegas sofrem com isso, porque é a vida das pessoas que está em jogo”, a�rma Bárbara.

Inicialmente, foram realizadas reuniões, das quais participaram as Defensoras Públicas Cristiaine
Johann, Paula Pinto e Bárbara Sartori, de onde surgiram ideias para a criação de atividades voltadas à
promoção da saúde e à prevenção do adoecimento relativos ao trabalho. Estes primeiros encontros
resultaram em um estudo epidemiológico que analisou dados de afastamentos de Defensoras e
Defensores Públicos durante três meses, ponto de partida para o que viria a se tornar o projeto. O
resultado foi que o maior índice de afastamentos por transtornos e doenças relacionados à fadiga
estavam na região metropolitana de Porto Alegre - onde começaram as visitas nas Defensorias, rodas
de conversa e aplicações do PROART - Protocolo de Avaliação dos Riscos Psicossociais no Trabalho.
Posteriormente, o objetivo é, dependendo dos resultados obtidos no levantamento de informações,
propor uma intervenção coletiva junto à Administração.

https://www.revistadpergs.org.br/


A Defensora Pública Mônica Hosni, inativa desde 2010, foi afastada do trabalho e se aposentou em
consequência do estresse relacionado à grande carga de trabalho. Por mais grati�cante que seja, ela
conta que a essência é desgastante, pois precisa de uma entrega total da Defensora ou do Defensor. “A
gente sempre quer atender tecnicamente, mas acaba envolvendo o lado emocional, prestando quase
um atendimento psicológico. Faz muita falta um serviço de psicologia que trabalhe junto com a gente”,
a�rma.  

A Defensora Pública Mônica Hosni foi afastada do trabalho por problemas com sua saúde mental. Foto: ASCOM
ADPERGS.

Mônica, que reside em Pelotas, iniciou sua carreira trabalhando no Juizado de Menores. Ela lembra que,
na época, eram poucos Defensores em sua Comarca e muito trabalho a ser feito. Antes de entrar para a
inatividade, ela percebeu que possuía diversas férias e licenças que nunca havia tirado, preocupada com
o trabalho que deixaria para trás: “Eu sempre pensava que alguém precisaria de mim, e isso me fazia
continuar. Me aposentei em consequência do estresse, do desgaste físico e mental. Quando completei
30 anos de serviço, decidi dar entrada ao pedido de aposentadoria, e saí tremendamente desgastada e
doente. Demorei muito tempo para me recuperar”. Ela conta que foram, no mínimo, três anos de terapia,
medicamentos e muita força dos amigos que a �zeram estar bem hoje.

Transtornos relacionados à saúde mental podem apresentar sintomas físicos como cansaço, perda da
concentração e di�culdades de interação com os colegas, mas, muitas vezes, também é uma doença
silenciosa, escondendo-se atrás da grande carga de trabalho, de estudos ou de afazeres domésticos.
Assim, em diversos casos, sua presença somente é percebida por meio de outras pessoas, ou quando a
situação chega a um estado crítico.



Neste sentido, Bárbara destaca que, muitas vezes, o Defensor Público não se dá conta de que está
sobrecarregado com o serviço. Também nestes casos, o projeto auxilia mostrando como os colegas
podem perceber os primeiros sinais de quem está sofrendo devido ao estresse. A Defensora Mônica
conta que, justamente, não via o que estava acontecendo com ela. “Fui entrando neste processo de
adoecimento sem me dar conta. Acredito que nós, Defensores, temos uma garra e um amor tão grande
à pro�ssão que o mundo pode desabar que seguimos em frente, sem nos darmos conta de que
estamos sendo atingidos”, comenta.

Nestes momentos, a amizade mostra-se de suma importância para a recuperação da autoestima e da
felicidade. Para Mônica, foi justamente uma amiga que percebeu que a situação estava piorando, e que
ela precisava da ajuda de um pro�ssional. Logo na primeira consulta, a médica já a afastou por 30 dias
do trabalho: “eu sequer conseguia falar o que estava sentindo. Eu sentia dores em tantos lugares e de
tantos jeitos diferentes... A fragilidade emocional em que me encontrava era tanta que eu achava que
iria desabar, caso dissesse para a médica como eu estava me sentindo”. Ela conta que a psicóloga não
precisou ouvi-la: ao entrar no consultório, já sabia que o problema exigia seu afastamento do trabalho
para conseguir se recuperar.

Demorei muito tempo para me sentir ‘mais ou menos bem’. Agora me sinto melhor”, confessa Mônica. Foto: ASCOM
ADPERGS

Os três anos seguintes foram de intensas terapias, que envolviam medicamentos, acupuntura,
massagem, academia e caminhadas. “Demorei muito tempo para me sentir ‘mais ou menos bem’.
Agora me sinto melhor”, confessa Mônica, lembrando que, no início, tudo foi mais complicado. Ela conta
que não sentia vontade de fazer nada, e que percebeu que realmente precisava descansar. Assim,
começou a viajar com a família e com os amigos, e, atualmente, também faz trabalhos voluntários:
“isso me faz muito bem, me sinto útil. Eu acho que é uma coisa que dá um sentido para a vida”.



Visitas do Projeto de Prevenção à Saúde da ADPERGS às
Comarcas do RS
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Ao �nal da entrevista, pedimos algumas dicas à Defensora para não se deixar adoecer e também para
identi�car os sinais de socorro dos colegas à sua volta. Segundo ela, é necessário estar atento aos
primeiros sinais de alerta, e procurar ajuda; no segundo sinal, já pode ser tarde demais. A tendência é
sempre deixar os problemas pessoais para depois, colocando-se por último.

A segunda dica é o equilíbrio: “se trabalhou muito, te diverte muito. Você volta mais alegre, recarrega as
baterias e retoma o trabalho. O que é péssimo para a saúde é só trabalhar e depois se trancar em casa.
Às vezes a gente se esquece do quanto isso é importante, porque a vida nos atrapalha”.

A ADPERGS possui uma equipe que está à disposição dos dos Defensores, que conta com uma
psicóloga e uma médica do trabalho. Se você, associado, está passando por algum problema ou uma
situação complicada, ou conhece algum colega que possa estar precisando de auxílio, entre em contato
pelo telefone (51) 3224-6282. A Associação está ao seu lado.

A 1ª Roda de Conversa aconteceu em Canoas, no dia 22 de outubro, com as Defensoras e Defensores
Públicos de Esteio, Sapucaia e São Leopoldo, sendo aplicado o questionário do Protocolo de Avaliação
dos Riscos Psicossociais no Trabalho (PROART), e na semana seguinte, no dia 31, foram realizadas
visitas nestas Defensorias, com o intuito de avaliar o ambiente e as condições de trabalho (ergonomia).

Já no dia 6 de novembro, a Defensoria Pública de Novo Hamburgo recebeu a 2ª Roda de Conversa com
os colegas de Campo Bom, Portão, Estância Velha, São Sebastião do Caí, Montenegro, Parobé,
Sapiranga e Taquara; das Comarcas com atendimento por deslocamento de Dois Irmãos, Igrejinha,
Santo Antônio da Patrulha, e Ivoti, com atendimento somente por deslocamento.

A 3ª Roda de Conversa aconteceu no dia 12 de novembro, com as Defensorias Públicas de Alvorada,
Viamão, Gravataí e Cachoeirinha. Guaíba recebeu a 4ª Roda de conversa no dia 13 do mesmo mês,
contemplando as Comarcas com atendimento por deslocamento de São Jerônimo, Charqueadas e
Barra do Ribeiro; somente por deslocamento, Triunfo e General Câmara, e Eldorado do Sul e Tapes.

Em 2019, as visitas iniciarão em fevereiro às Comarcas do interior. A ideia é que estes encontros sejam
realizados como na região metropolitana, com uma cidade pólo recebendo colegas dos municípios
próximos.
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Evento

Atuação do GAETS pelas Defensorias Públicas Estaduais

Rafael Raphaelli atua como Defensor Público Estadual nos Tribunais Superiores.

“Eu lembro que estávamos na sede da Defensoria Pública do Distrito Federal, eu chamei o pessoal,
colocamos a papelada debaixo do braço e fomos para a reunião do CONDEGE, onde ocorreram as
assinaturas e formalização do Grupo. Fizemos uma solenidade, foi muito importante aquele momento”.
Recorda o Defensor Público do Estado do Rio Grande do Sul, Rafael Raphaelli, sobre quando o GAETS -
Grupo de Atuação Estratégica da Defensoria Pública nos Tribunais Superiores consolidou-se na capital
Federal.

Rafael Raphaelli entrou na Defensoria Pública já no primeiro concurso, sendo designado inicialmente
para Uruguaiana, onde trabalhou na área criminal. Após, começou a atuar na Comarca de Caxias do Sul,
estabelecendo-se por dois anos e realizando mais de 100 júris, até chegar à Porto Alegre. Na sua cidade
natal, trabalhou com o Plantão da Defensoria e o Júri Itinerante, experiências que consolidaram sua
carreira. Hoje, em Brasília, compõe o Grupo de Atuação Estratégica da Defensoria Pública nos Tribunais
Superiores, o conhecido GAETS, juntamente de Defensoras e Defensores de demais estados do Brasil.

https://www.revistadpergs.org.br/


A atuação do GAETS

A atuação do GAETS pelos Defensores Públicos EstaA atuação do GAETS pelos Defensores Públicos Esta……

O grupo começou em 2012 de forma coletiva e informal, reunindo-se para discutir sobre teses aplicadas
em São Paulo e no Distrito Federal, que também eram relevantes para o Rio Grande do Sul. A partir
desses encontros, com a posterior aproximação dos colegas de outras Defensorias, buscaram
uniformidade das estratégias defensivas. Assim, começaram a organizar-se para atuar nos Tribunais
Superiores. Os ministros reconheceram a ideia do grupo pela participação coletiva em audiências que
eram marcadas. As Defensoras e Defensores Públicos do Rio de Janeiro foram fundamentais nesse
processo, sendo deles a minuta do Acordo de Cooperação, que acabou sendo assinada por todas as
Defensorias que já tinham representação na Capital Federal.

“Em 2014 alguns Defensores já lotados em Brasília, entenderam que seria mais interessante agirem em
conjunto, já que a maioria de nossas ações são parecidas. Surgiu a ideia de atuarmos estrategicamente,
e juntos enfrentarmos os problemas e as teses jurídicas, em casos de relevância nacional, e assim
temos feito”, relata a Defensora Pública do Ceará, Mônica Barroso.

Firmaram o acordo para institucionalização do Grupo em 2016. Foi realizado um Termo de Cooperação
Técnica e submetido à apreciação do CONDEGE, que aprovou. Hoje, qualquer Defensoria Pública
Estadual com representação em Brasília que queira participar do GAETS, pode aderir por este termo.

Segundo Rafael, o Grupo acompanha a área cível, mas o maior volume de processos é na   penal e
execução penal, a média é de 1.300 casos por mês. O Defensor ressalta que a constante presença de
Defensores Públicos Estaduais nas Cortes Superiores favorece um ambiente de con�ança junto aos
Ministros, onde se abriu um espaço de credibilidade.

https://www.youtube.com/watch?v=hP49fNN8z8k


De acordo com o relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA/2005), intitulado
“Panaceia universal ou remédio constitucional? Habeas Corpus nos Tribunais Superiores”, dentre os
diferentes tipos de impetrantes perante o STF, a Defensoria Pública apresentou o maior crescimento. Já
no STJ, cresceu quase dez pontos percentuais no total de impetrações entre 2008 e 2010. A Defensoria
Pública é a classe de impetrante com maior percentual de concessão nos HC’s e RHC’s perante o STJ.
De cada cem writs concedidos, 66,4% são de Defensores Públicos.

As Defensoras e Defensores Públicos que atuam nos Tribunais Superiores acompanham processos nas
últimas instâncias, propondo revisões criminais, ações rescisórias, impetrando mandados de segurança
e habeas corpus. Tornam mais acessíveis os Tribunais Superiores às pessoas em situação de
vulnerabilidade. O GAETS acompanha processos não repetitivos ou de repercussão geral, causas que
possam bene�ciar o assistido, de efeito vinculante em todo o país.

Primeiramente, são identi�cadas as demandas e é feito um acompanhamento como amicus curiae¹, ou
amigo da Corte. As divisões são realizadas em reuniões mensais pelo grupo, onde é estudado o
processo e analisado se cabe à Defensoria Pública intermediar. Geralmente, quem não tem processo
para se habilitar,  encarrega-se de fazer a participação de todos os colegas, de maneira consensual.

“Quando tomamos conhecimento de alguma ação nossa (de alguma DPE) ou de outrem que tenha
repercussão geral e tenha relação com nossos assistidos, pedimos intervenção como amicus curiae, e
um dos Estados aqui representados �ca responsável por aquele pedido, além dos acompanhamentos,
memoriais e sustentação oral. Decidimos as estratégias e os responsáveis nas reuniões ordinárias
mensais”, complementa Mônica.

O êxito dos processos do GAETS, segundo o Defensor Rafael, é devido à relação que se cria na
audiência. “Embora a importância das Defensorias ocuparem o Tribunal Superior, muito se deve à
relação que se cria nas audiências com os ministros. É possível obter um êxito maior porque é uma
espécie de conversa informal, onde conseguimos pontuar aspectos jurídicos, sem eventuais limitações
existentes à solenidade de uma tribuna”.

A atuação do Grupo tem fortalecido a Defensoria Pública, aproximando do Judiciário e obtendo
resultados exitosos, além do reconhecimento da Instituição e um maior diálogo na rea�rmação dos
direitos fundamentais de vulneráveis. “A atuação do Grupo tem essa vantagem em relação a facilitar o
trabalho individual de cada Defensoria e de fortalecer o trabalho conjunto. O GAETS teve essa
percepção e hoje é uma realidade”, �naliza o Defensor Público Rafael Raphaelli.

Atualmente são 11 Defensorias Públicas que contam com equipes na capital federal: Rio de Janeiro
(Defensor Público Pedro Carrielo), São Paulo (Defensor Público Rafael Muneratti), Tocantins (Defensor
Público Leilamar Duarte e Defensora Pública Maria do Carmo Cota), Distrito Federal (Defensor Público
Fernando Calmon), Espírito Santo (Defensor Público Thiago Pilonni), Pernambuco (Defensora Pública
Anna Walerya Ru�no), Rio Grande do Sul (Defensor Público Rafael Raphaelli e Defensora Pública
Barbara Lenzi), Ceará (Defensora Pública Mônica Barroso), Bahia (Defensora Pública Hélia Barbosa),
Minas Gerais (Defensor Público Péricles Batista e Defensora Pública Alessa Veiga) e Goiás (Defensor
Público Marcos Tadeu Silva).
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O amicus curiae é a presença de um ator que pode ser ouvido em julgamentos de grande repercussão,
para dar voz à sociedade e auxiliar os Tribunais com informações importantes para análises que
ultrapassam a esfera legal.
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Per�l

Literatura, com o Defensor Público Elizandro Todeschini

A presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne entrevista o Defensor Público Elizandro Todeschini em sua Comarca, em
Marau.

Na Série Per�l da RevistADPERGS deste mês, o entrevistado é o Defensor Público de Marau, Elizandro
Todeschini. Além de atuar na Defensoria Pública desde 2007, Elizandro descobriu-se também na
escrita. Atualmente, possui uma obra publicada e outra que será lançada no próximo ano.

Sua história como escritor inicia em 2014, em uma viagem de turismo ao deserto do Atacama com os
amigos, quando o Defensor sequer sonhava tornar a escrita mais do que um hobby. O que mais
chamou atenção do grupo durante o passeio foi a grande quantidade de pessoas que faziam trilhas e
acampavam pelo local. No ano seguinte, passaram a fazer viagens pela América Latina e a praticar este
tipo de atividade, dando continuidade até hoje. Para além do exercício físico, Elizandro ressalta que a
melhor experiência é a integração com o grupo, a cultura local e a natureza.

https://www.revistadpergs.org.br/


Apesar de não terem objetivos de participar de maratonas, por exemplo, o grupo também realiza trilhas
mais curtas para melhora do preparo físico. Mas é necessário sempre aceitar este desa�o com a
consciência de que não é nada fácil. Frio, racionamento de alimentos e bolhas fazem parte de cerca de
10 dias de caminhada que geralmente um trilheiro encontra pela frente. Este é um exercício e uma
re�exão que podem ser levados para a vida de uma maneira geral. Segundo o Defensor, “não são todos
os problemas que devem te tirar o foco e a tranquilidade: você precisa analisar a situação, ver o que de
fato é um problema e resolvê-lo com tranquilidade. A negatividade só te coloca para baixo, e isso acaba
aparecendo muito em provas físicas como estas”.

As trilhas contribuíram para que a vida de escritor de Elizandro iniciasse. Seu primeiro livro, “De Volta ao
Pátio” (con�ra a sinopse clicando aqui - irá constar nas dicas de leitura), foi pensado depois de uma
viagem com o grupo para o Peru em 2016. A história �ctícia é situada em Nevado Salkantay, com a
trilha seguindo até a cidade de Machu Picchu. Apesar da �ccionalidade da história, o personagem
principal apresenta problemas pessoais marcantes, que acabam levando-o para esta caminhada, onde
consegue analisar suas dúvidas, di�culdades e desejos.

O processo de escrita ainda contou com uma drama pessoal, que foi a doença e morte de seu pai. Ao
invés de deixar a escrita de lado, Elizandro utilizou-se dela como uma válvula de escape para enfrentar o
momento que ele e sua família precisaram passar. “Eu utilizei a escrita para canalizar a dor que eu
sentia, como se fosse uma espécie de terapia. A literatura te proporciona isso, seja como leitor ou
escritor”, completa.

Sem objetivos de retorno �nanceiro relacionado à publicação de sua obra, o Defensor conta sobre a
vitória alcançada com o lançamento. “Esta foi minha primeira aventura no campo da escrita, mas,
independente do alcance do livro, representa uma vitória pessoal muito grande, pois já atingiu seu
objetivo no momento em que ele foi escrito. Eu consegui uma paz muito grande ao fazê-lo. Só por isso,
já valeu a pena”.

A literatura, assim como outras formas de arte, pode ser considerada uma forma de terapia, como citou
Elizandro. Para as Defensoras e Defensores Públicos, isto auxilia no dia a dia, deixando-o mais leve.
Muitos, inclusive, passam a realizar estas atividades devido à grande carga pro�ssional e à essência do
próprio trabalho como Defensor Público. Para ele, a realidade da Defensoria Pública machuca. “Por mais
que o Defensor se sinta vocacionado para a pro�ssão, as situações não deixam de machucar. A
literatura tem essa tarefa de alento: sempre que você lê uma história marcante ou escreve algo em que
canaliza o que viveu, isso conforta”, �naliza.



Casos que marcaram a vida do Defensor

Literatura, com o Defensor Público Elizandro TodeschiniLiteratura, com o Defensor Público Elizandro Todeschini

Os casos que emocionam e marcam um Defensor Público não são poucos. Muitas vezes, é difícil
separar o lado pessoal do pro�ssional, sem se deixar envolver. Em entrevista, o Defensor Público lembra
de dois destes casos. Um no ano passado, sobre a mudança de nome de uma das assistidas da
Comarca. O caso chamou a atenção da comunidade, principalmente por Marau ser uma cidade
pequena. Ele conta que a assistida queria a alteração de nome, sem a mudança de sexo, e que o
Ministério Público pediu para que ela comprovasse se realmente sentia-se mulher. Diante disto, a
Defensoria reuniu fotogra�as em que, desde criança, ela demonstrava este desejo. Desta forma, a
Defensoria conseguiu que ela tivesse seu nome alterado sem a mudança de sexo.

O segundo caso, é também relacionado ao nome de uma assistida. Desta vez, um nome que a fazia
sofrer bullying na escola, no trabalho e todas as vezes que mostrava um documento que a identi�casse.
A resolução do caso era simples, mas, na vida dela, representava um antes e depois imensurável. Para
Elizandro, isto é o que realmente importa: fazer a diferença na vida do assistido.

O Defensor ainda a�rma que estes casos mudam tanto a vida de quem atende quanto a vida do
assistido; eles deixam marcas e lembranças de uma maneira pessoal. “Essas perversidades que a
sociedade impõe e que nós conseguimos mudar, com providências simples, do ponto de vista do nosso
trabalho, mas que são basilares à quem bate à nossa porta, é grati�cante. Estes casos alteram todo o
sentimento de uma pessoa, quando ela consegue o que buscava conosco na Defensoria. É
extremamente importante dar a devida valorização a este tipo de demanda individual”, a�rma.

Ao �m da entrevista, ele cita uma frase de John Donne citada por Hemingway, para explicar toda a
satisfação e apego de forma pessoal que o Defensor Público tem ao seu trabalho: “(...) também a morte
de um único homem me diminui, porque eu pertenço à Humanidade. Portanto, nunca procures saber

https://www.youtube.com/watch?v=WlGT8yGOEDM


Novos rumos na escrita
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por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti”. A frase signi�ca que, se alguém perde ou sofre, para
nós, seres humanos, isto nos diminui. Por último, ele nos traz a seguinte re�exão: “Nós precisamos nos
importar com as coisas da vida e com as coisas que atingem todas as pessoas que convivem neste
planeta. É assim o trabalho do Defensor Público”.

O livro intitulado “De volta ao Pátio” está disponível no acervo da ADPERGS e foi autografado pelo escritor e Defensor
Público

Apesar da correria do dia a dia, Elizandro a�rma que não abandonou a escrita; depois da experiência
com seu primeiro livro, a literatura passou a fazer grande parte de sua vida.  

Atualmente, o novo livro do Defensor, “Nenhuma Eternidade”, encontra-se em fase de �nalização.
Também com uma temática �ccional, o livro é ambientado, desta vez, na Patagônia. A ideia sobre o
enredo se deu, assim como em sua primeira obra, durante uma trilha realizada pelo grupo em 2017, em
Torres del Paine, na Patagônia.

Segundo o autor, apesar deste livro ser mais “bagunçado” do ponto de vista da passagem do tempo -
não-linear, com seu personagem principal lembrando o passado em diversos momentos e misturando-
se aos acontecimentos atuais -, ele é mais denso em sua história e carrega mais dramaticidade em um
período mais curto de tempo.

https://www.revistadpergs.org.br/14-edicao-05/92-indice-edicao-5.html
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Direitos Humanos

Os desa�os na defesa dos direitos humanos

O coordenador do CRDH e Dirigente do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública é entrevistado
pela presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne.  

Foto: ASCOM ADPERGS

O Centro de Referência em Direitos Humanos da Defensoria Pública (CRDH), atua desde janeiro de 2014
para atender grupos vulneráveis que têm seus direitos violados, prestando atendimento integral e
multidisciplinar, articulando a rede de atenção socioassistencial e psicossocial.

O CRDH destina-se à vítimas de discriminação, intolerância, abusos, abandonos, especialmente em
casos de violência contra a mulher ou estatal (dos sistemas de justiça e de segurança pública).
Também atende indiretamente familiares, lideranças comunitárias e todos os cidadãos.

Atualmente, o Defensor Público Mário Rheingantz coordena o Centro de Referência em Direitos
Humanos e o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos desde 2017, estando a cargo desta atuação da
Defensoria Pública.

https://www.revistadpergs.org.br/


Estratégias utilizadas pelo CRDH e o Núcleo de Direitos
Humanos

No início do ano, o Centro, mediante encaminhamento de ofício aos Cartórios de Registro Civil, iniciou o
procedimento para reti�cação extrajudicial de prenome e gênero registral de pessoa transexual. A
analista e desenvolvedora de sistemas Evelyn Mendes foi a primeira transexual no Estado a conseguir
reti�car o registro civil após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 4275.

Segundo o Mário Rheingantz, foi um grande desa�o para o CRDH, que articulou-se política e
estrategicamente para que a decisão fosse cumprida. “Em um primeiro momento, ninguém sabia de
que forma isso seria interpretado pelos próprios cartórios. Isto gerou uma série de dúvidas, pois
demorou até a decisão ser publicada, ainda que, em tese, ela já fosse de conhecimento das pessoas”,
a�rma.

Foi tomada a decisão pelo CRDH de não ajuizar eventuais processos, pois havia a decisão do STF para
cumprimento da ação. Essa decisão tinha valor, mas, segundo Mário, “talvez faltasse uma convicção
para que os cartórios se sentissem seguros”. Foi a partir disso que foram produzidos ofícios
requisitando que os cartórios cumprissem a decisão de forma fundamentada. “A partir daí, recebemos a
ligação do primeiro cartório no RS, que cumpriu a decisão de forma extrajudicial. A registradora entrou
em contato para dizer como foi importante o ofício, porque havia uma fundamentação jurídica e
requisição do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública, entendendo que aquela decisão era
cumprimento obrigatório por todos os órgãos da administração pública. Os registradores se sentiram
seguros com o fato de o Núcleo estar subsidiando aquele entendimento”, destaca o Defensor Público
Mário Rheingantz.

No caso da reti�cação civil, a estratégia utilizada pelo CRDH e o Núcleo de Direitos Humanos foi a
interlocução com a Corregedoria-Geral de Justiça, que, inclusive, produziu material de orientação para
todos os cartórios de maneira conjunta, acatando sugestões e aperfeiçoando aquela resolução. “Foi
uma série de vitórias obtidas de forma extrajudicial com conversas, consenso e busca de uma
interlocução política com outras instituições, além da formação de grupos interinstitucionais”,
complementa.

Outro exemplo foi a Marcha das Mulheres, que ocorreu em 29 de setembro, em Porto Alegre. Quando o
Ministério Público Federal (MPF/RS), o Ministério Público do RS, a Defensoria Pública do RS e a
Defensoria Pública da União expediram nota técnica conjunta para o comandante-geral da Brigada
Militar e para o chefe da Guarda Municipal, com orientações sobre a atuação na Manifestação das
Mulheres.

Dentre as sugestões, o documento realizado por Procuradores e Defensores Públicos destacou que a
prisão de qualquer pessoa deveria ser comunicada imediatamente ao Ministério Público, assegurando o
direito do preso a advogado ou Defensor Público.



Lutando contra a intolerância religiosa

Os desa� os na defesa dos direitos humanosOs desa� os na defesa dos direitos humanos

“Criou-se essa rotina dentro de todas as instituições jurídicas de fazer um trabalho em conjunto. Foi
iniciada a abertura de um procedimento e a expedição de uma recomendação para as forças de
segurança sobre como elas deveriam atuar - tanto na garantia da segurança do evento, quanto em
eventual necessidade de atuação para coibir alguma situação ilícita. O resultado foi uma manifestação
com sucesso, não havendo qualquer incidente. Todo puderam participar e exercer seu direito de
manifestação”, ressalta Mário.

Evitar problemas futuros e a lógica da judicialização como solução de con�itos também marcou este
período, segundo Mário. “Percebemos que essa interlocução política e jurídica extrajudicial e a
preocupação de se antever eventuais problemas seria uma fórmula de sucesso. O ano de 2018   foi
marcado pela necessidade de superarmos a lógica da judicialização como principal solução para os
con�itos. Precisamos buscar extrajudicialização e forças nas instituições que nos apoiam”,
complementa.

Em novembro de 2017, uma Ação Direta de Inconstitucionalidade foi ajuizada pelo Procurador-Geral de
Justiça do Estado, por meio de alguns dispositivos da Lei n° 7.954/2015, que dispõe sobre o Conselho
Municipal do Povo de Terreiro. Resumidamente, a ação reservava vagas no conselho para
representantes direitos de Ylês instituídos (considerados ainda por casas de Matriz Africana) e, segundo
manifestado pela PGJ, feriam a laicidade estatal.

O CRDH, através de memorial apresentado como amicus curiae, cumpriu um de seus objetivos neste
caso, que é a prevalência e a efetividade dos direitos humanos e o reconhecimento à diferença, à não
discriminação. A ação foi julgada improcedente, por maioria, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça
do Estado.

https://www.youtube.com/watch?v=YuAZIRAhsWg


Diversas formas de ser

Violência Estatal

Outro projeto parceiro do CRDH é o “Ouvindo o Povo de Terreiro”, promovido pela Ouvidoria-Geral da
Defensoria Pública, em Alvorada, que tem como objetivo escutar a comunidade de terreiro. “A gente
busca fazer uma interlocução para compreender o que cada grupo vulnerável tem de maior
necessidade e apoiá-los na busca das a�rmações através de políticas públicas e também, quando for o
caso, atuar judicialmente em determinadas demandas”, complementa Mário.

Crédito: Ascom DPERS

A Campanha “Diversas formas de ser” surgiu da necessidade de quali�cação sobre diversidade dentro
da Defensoria Pública. O projeto foi organizado por uma série de pessoas que tinham a�nidade com o
tema, além de representatividade de áreas distintas. A campanha durou duas semanas e divulgou
informações sobre educação em direitos, com o objetivo de dar visibilidade às questões LGBT. “Esse
material informativo é muito importante porque vai nos subsidiar para que possamos ser referência em
atendimento em diversidade no estado do Rio Grande do Sul”, a�rma Mário.

Dentre os materiais, foi produzido o “Glossário da diversidade”, que traz uma lista, em ordem alfabética,
dos principais termos relacionados à população LGBT, oferecendo a servidores, Defensoras e
Defensores Públicos a oportunidade de ampliar a compreensão sobre o tema. Além disso, foram
impressos cartazes e feita a divulgação na redes sociais para o público.

A violência Estatal é aquela praticada por quaisquer instituições prestadoras de serviços públicos como
hospitais, postos de saúde, escolas, delegacias e poder judiciário. Mesmo o Estado, responsável pela
paci�cação social em muitos casos, mostra-se como um protagonista de prejuízos à ordem e à justiça.



Casos mais recorrentes que chegam ao CRDH

O CRDH desempenha um atendimento interdisciplinar para casos de violência Institucional, onde o
assistido é acolhido por uma equipe composta por psicólogo, assistente social e atendimento jurídico. A
partir do relato, busca-se, inicialmente, a segurança do assistido, e, através da psicologia, desnaturalizar
a sensação de normalidade da violência. Já no trabalho jurídico, consiste na abertura de procedimento,
o�ciando todos os órgãos responsáveis pela apuração, fazendo a cobrança das devolutivas,
observando e �scalizando. Além, da coleta de provas para eventual ação civil reparatória.

O trabalho de violência Institucional vem sido feito pelo CRDH há muitas gestões e a número de casos é
superior a capacidade de gerenciamento. Segundo Mário, hoje, conseguem identi�car mudanças
necessárias para os processos que desempenham. “Percebemos a necessidade de celeridade desses
procedimentos, devida a grande quantidade de encaminhamentos, devido, também, ao reconhecimento
pela sociedade. Sentimos necessidade desses procedimentos andarem mais rápido e tentamos tomar
algumas ações para desburocratizar”

Existem duas formas da demanda chegar até o Centro de Referência: o assistido procura o CRDH ou ele
é encaminhado por um Defensor Público que atuou na audiência de custódia, no plantão da polícia civil
ou no DECA. Nesses casos, é pedido para que o colega que atua no presídio faça o atendimento, colha a
pretensão do assistido e busque eventuais provas para que se possa dar os devidos encaminhamos.



Crédito: Ascom DPERS

Os casos mais recorrentes que chegam ao Centro de Referência são referentes à violência policial,
decorrente de abordagens, detensões alegadamente ilegais, prisões, da atuação das forças do estado
dentro do sistema prisional.

Segundo Mário, o combate a violência estrutural é a principal demanda do CRDH, e como a Brigada
Militar é a instituição responsável pelo policiamento ostensivo, acaba sendo o grande maioria das
denúncias e reclamações.

Outro ponto levantado pelo Defensor Público é a falta de provas para produção probatória em casos
relacionados à violência policial. “Tem nos chamado atenção a di�culdade de produção de prova, é
muito difícil que chegue até nós denúncias que tenham uma produção probatória. Raramente as
pessoas têm a possibilidade de nos trazer imagem, fotogra�a e gravações e nós notamos que é muito
difícil conseguir depoimento de testemunha até por que as testemunhas têm muito medo de depor
quando a alegação de violência é das forças policiais. Me parece que nós precisamos trabalhar muito
no campo político, institucional, para que essas violências estruturais deixem de acontecer. Precisamos
sentir segurança e con�ança na polícia”, a�rma.



Áreas de atendimento do CRDH

Projetos para 2019

O CRDH possui atendimento na área de psicologia e assistência social. Este trabalho conjunto é
fundamental quando se pensa em violências estruturais. Destina-se às vítimas de preconceito,
discriminação, intolerância, abusos e maus-tratos, negligência e abandono, especialmente às mulheres
em situação de violência e às vítimas de violência estatal.

No CRDH-DPE, as pessoas que denunciam a violência recebem não só um atendimento multidisciplinar
feito por assistente social, psicólogo e Defensor Público, mas acessam programas de capacitação e
programas de reabilitação psicossocial, a partir de serviços conveniados com a rede pública e da
sociedade civil nas áreas da educação, formação para o trabalho, atenção em saúde mental,
empregabilidade, geração de renda, entre outros.

“O público do CRDH tem uma multi vulnerabilidade, nunca possui uma única vulnerabilidade. É um
público que precisa de uma atenção especial. O trabalho na psicologia, especialmente na área social,
além de eventuais encaminhamentos, é lutar contra a naturalização das violências estruturais”, a�rma
Mário.

Atualmente, o CRDH conta com 3 (três) psicólogos na instituição, avanço expressivo, pois até o �nal de
2017 havia somente 1 (uma) psicóloga.

Em 2019, um dos objetivos do CRDH é ser reconhecido como referência no trabalho de pessoas com
de�ciência propiciando um melhor ambiente para o desenvolvimento pleno dos colaboradores que
precisam do apoio e quali�cação no trabalho com pessoas com de�ciência.

"Muitas vezes, nós não temos conhecimento su�ciente da matéria, precisamos de mais subsídios para
melhorar a qualidade do atendimento à grupos vulneráveis. No primeiro semestre de 2019 a ideia é
priorizar o trabalho com pessoas com de�ciência”, a�rma Mário.

Segundo o Coordenador do CRDH, a Defensoria trabalhando para que sejam realizadas as necessárias
mudanças físicas e estruturais na instituição, irá servir de exemplo para cobrar as demais que também
façam o mesmo, criem políticas a�rmativas para pessoas com de�ciência.

Outra iniciativa para o próximo ano, é criar uma plataforma digital para que os assistidos possam
realizar eventuais denúncias, registros de ações de ódio, intolerância, discriminação e o CRDH possa dar
sequência nesse atendimento. Quem reside no interior do estado pode fazer o contato por telefone ou
presencialmente a qualquer Defensoria da sua cidade, para haver um trabalho integrado com a
Instituição.



Como a população pode acessar o serviço de do CRDH?
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O Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH) pode ser acessado presencialmente no endereço  
Rua Siqueira Campos. 731 - Centro Histórico - Porto Alegre/RS, através do telefone  

(51) 3221-5503 ou pelo disque-acolhimento 0800 644 5556 - ligação gratuita.
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Informação

Critérios de atendimento - quem pode ser atendido pela
Defensoria Pública?

Em outubro deste ano, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul publicou, em seu Diário
Eletrônico, resolução do Conselho Superior, de nº 07/2018, que estabelece os critérios de atendimentos
da DPE/RS. De acordo com Tarcízio Perlin, relator da Resolução, esta alteração era um pedido que já
existia há algum tempo, considerando que os critérios eram descritos de maneira singela em uma
ordem de serviço, que não conseguia abarcar a complexidade dos casos que chegam à Defensoria
Pública.

Critérios de atendimento foram formalizados com nova resolução que passa a vigorar em janeiro de 2019. Foto:
ASCOM DPERS.

Segundo o relator da minuta, estes critérios já eram utilizados, mas não havia um documento formal
que pudesse ser utilizado como referência pelos colegas. As grandes mudanças que foram trazidas são
em relação aos casos de hipossu�ciência �nanceira e organizacional. Con�ra:

- Anteriormente, a manifestação de riqueza ou de vulnerabilidade não poderia ser espelhada
unicamente por sua renda econômica. Em análise, o Conselho de�niu que deveria ser agregado o

https://www.revistadpergs.org.br/


critério do patrimônio. Desta forma, A DPE/RS presta orientação às pessoas físicas que
comprovarem renda familiar mensal igual ou inferior a três salários mínimos nacionais, levando
em consideração os ganhos totais brutos de sua entidade familiar, não podendo ser proprietária,
possuidora ou titular de bens móveis, imóveis, créditos, recursos �nanceiros em aplicações,
investimentos ou quaisquer direitos economicamente mensuráveis, em montante que ultrapasse
a quantia equivalente a 300 salários mínimos nacionais;

- Na aferição para renda familiar, 25% do salário-mínimo nacional deverá ser deduzido por
dependente, e 50% por dependente incapacitado para o trabalho que demande gastos
extraordinários. Os rendimentos concedidos por programas o�ciais de transferência de renda e de
benefícios assistenciais não são computados nesta soma. Na aferição de patrimônio deverão ser
desconsiderados o bem imóvel destinado à moradia ou subsistência e as dívidas e ônus reais
incidentes sobre o referido bem imóvel;

- Pessoa jurídica também pode ser atendida, desde que seja considerada sua hipossu�ciência
�nanceira, comprovando lucro mensal igual ou inferior a três salários-mínimos nacionais,
devidamente atestados pela Declaração Anual do Simples Nacional (DASN SIMEI) ou documento
equivalente. O assistido também não deve ter patrimônio, ser possuidor ou titular de direito sobre
bens móveis, imóveis, créditos, recursos �nanceiros em aplicações ou investimentos ou quaisquer
direitos economicamente mensuráveis, em montante que ultrapasse a quantia equivalente a 300
salários mínimos nacionais, devendo seus sócios ser considerados igualmente hipossu�cientes;

- O atendimento individual protetivo diz respeito aos indivíduos inseridos em grupos sociais
vulneráveis, exclusivamente quando o atendimento estiver diretamente relacionado à situação de
sua vulnerabilidade e as circunstâncias indicarem a necessidade de proteção dos direitos
fundamentais, a preservação da dignidade da pessoa humana e a promoção dos direitos
humanos, especialmente nos casos graves e urgentes. Para este atendimento, deverá ser �rmada
declaração de hipossu�ciência organizacional (condição das pessoas ou grupos sociais
reconhecidos como vulneráveis, como a criança, o adolescente, o idoso, a pessoa com de�ciência,
o consumidor, a população LGBT+, os refugiados, as vítimas de violações aos direitos humanos,
indivíduos acusados em processo criminal ou privados de liberdade).;

- Os atendimentos de demandas coletivas ocorrem independente de provocação e de expressa
autorização individual, desde que o resultado da demanda bene�cie um grupo de pessoas
hipossu�cientes.



Como surgiu

Em maio de 2011, a então Defensora Pública-Geral do Estado, Jussara Maria Barbosa Acosta, nomeou
a comissão com três membros para adequação dos critérios de atendimento da Defensoria Pública. No
ano seguinte, foi apresentado um texto �nal, com proposta normativa, e as Defensoras e Defensores
Públicos foram convidados a se manifestar sobre o assunto. Em Pelotas, segundo Tarcízio, houve um
evento inicial em que foram realizados grupos de debates e o�cinas para discutir alguns pontos
especí�cos dos critérios.

Desde 2016, foi determinado o arquivamento da resolução, em razão de que não teria apreciação em
tempo hábil. Em janeiro deste ano, o processo foi desarquivado.

Além de ouvir as colegas e os colegas, a Ouvidoria da Defensoria Pública também organizou em
outubro, uma audiência pública com participação da sociedade civil, o que, segundo o relator, serviu
para maturação destes critérios: “Acreditávamos que a sociedade iria manifestar-se a favor de critérios
mais elásticos, abrangendo o maior número de pessoas possível. Mas não foi o que aconteceu:
ouvimos que a Defensoria teria que se preocupar efetivamente com quem necessita dos nossos
serviços, quem é pobre e quem não consegue contratar um advogado”. Posteriormente, o que foi ouvido
na audiência foi levado ao Conselho Superior, auxiliando na construção dos critérios de atendimento.

Legenda: Audiência pública realizada em outubro deste ano contou com participação da população. Foto: Camila
Schäfer/ASCOM DPERS.

De acordo com Tarcízio, “uma nova resolução mais completa traz segurança ao usuário, às Defensoras
e aos Defensores Públicos e aos servidores. Para o usuário, que observa mais claramente quem é o
destinatário do serviço, e para o Defensor, que tem de forma mais especí�ca elementos para aferir,
efetivamente, quem é o necessitado”. Segundo ele, os critérios de atendimento são plurais e complexos,
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necessitando constantemente de alterações em seus elementos: “todos os dias temos que revalidar
estes critérios quando fazemos um �ltro de atendimento ao cidadão”, �naliza.

Curtir 1 Compartilhar

Rua General Andrade Neves, 90, Sala 81
Centro – CEP 90010-210

Porto Alegre – RS
Tel.: (51) 3224-6282 

adpergs@adpergs.org.br
www.adpergs.org.br

https://www.revistadpergs.org.br/14-edicao-05/92-indice-edicao-5.html
javascript:void(0)
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.revistadpergs.org.br%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&text=Crit%C3%A9rios%20de%20atendimento%20-%20quem%20pode%20ser%20atendido%20pela%20Defensoria%20P%C3%BAblica%3F&url=https%3A%2F%2Fwww.revistadpergs.org.br%2F14-edicao-05%2F87-criterios-de-atendimento-quem-pode-ser-atendido-pela-defensoria-publica.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.revistadpergs.org.br%2F14-edicao-05%2F87-criterios-de-atendimento-quem-pode-ser-atendido-pela-defensoria-publica.html&display=popup&ref=plugin&src=share_button
mailto:adpergs@adpergs.org.br


Eventos Culturais

CineDebate, Fórum Acadêmico e Conversa com a Patrona da
Feira do Livro marcam segundo semestre de 2018 na ADPERGS

Cinedebate ADPERGS - 11/09

No último semestre de 2018, a ADPERGS promoveu eventos voltados à cultura, arte e conhecimento. O
CINEDEBATE exibiu o �lme “Central - O Poder das Facções no maior Presídio do Brasil”, e contou com a
presença de Defensoras e Defensores Públicos, dos diretores do �lme, do ex-agente penitenciário e do
ex-diretor da Cadeia Pública. O Fórum Acadêmico - Direitos Humanos e Defensoria Pública, trouxe o
tema “Violência Doméstica: da Vítima ao Ofensor” para uma troca de conhecimentos entre Defensores
Públicos e estudantes do Curso de Direito, sendo realizado na faculdade IMED. Neste ano, a 64ª Feira do
Livro de Porto Alegre teve como Patrona a Defensora Pública inativa, professora, advogada e poeta
Maria Carpi, que foi entrevistada pela presidente da Associação, Juliana Lavigne. Con�ra abaixo os
principais fatos dos eventos:

O primeiro CINEDEBATE ADPERGS aconteceu no dia 11 de setembro, no Auditório 19 de Maio da
Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. O �lme exibido foi o documentário “Central - O
Poder das Facções no maior Presídio do Brasil”. A diretora e o co-diretor e roteirista, Tatiana Sager e
Renato Dornelles, participaram do debate, juntamente do ex-agente penitenciário, Júlio César Marques e
o ex-diretor da Cadeia Pública, Zaluar Pens. A mediação �cou a cargo da Defensora Pública Cíntia
Luzzato, que atua na Vara de Execução Criminal de Porto Alegre.

“Central” foi inspirado no livro de Renato Dornelles, intitulado “Falange Gaúcha”, publicado em 2008. O
autor se dedica ao estudo do jornalismo penitenciário, como ele mesmo menciona, desde os anos 80.

Por meio de depoimentos de presos, familiares e autoridades ligadas ao sistema de justiça criminal, o
longa retrata a situação precária do Presídio Central e o comando das facções criminosas, que
coordenam o crime organizado dentro e fora da penitenciária.

Renato Dornelles contou que muitas das conquistas para mudar a realidade aconteceram por conta da
Defensoria Pública. “O primeiro passo foi dado pelos Defensores Públicos há alguns anos, quando
houve a denúncia de que os líderes de facções cobravam para ter acesso à Defensoria. Foram os
Defensores que tomaram uma medida para que fosse evitada tal situação. Eles trabalham lá e sabem
exatamente como isso funciona”, a�rma Renato.

https://www.revistadpergs.org.br/


Con�ra na íntegra o debate:

Cine Debate ADPERGS - "Central - O poder das facçõeCine Debate ADPERGS - "Central - O poder das facçõe……

I CineDebate ADPERGS realizou debate sobre o sistema carcerário do Brasil. Foto: ASCOM ADPERGS.

Parte 1:

Parte 2:

https://www.youtube.com/watch?v=HXegTlTsNGI


Fórum Acadêmico ADPERGS

Cine Debate ADPERGS - "Central - O poder das facçõeCine Debate ADPERGS - "Central - O poder das facçõe……

Acesse a matéria original: https://goo.gl/T6CYjR

I Fórum Acadêmico ADPERGS contou com a presença de Defensoras e de Defensores Públicos, servidores e
acadêmicos de Direito.  

Foto: ASCOM ADPERGS.

https://www.youtube.com/watch?v=4MqqhUNmLw0
https://goo.gl/T6CYjR


Acesse a palestra na íntegra no canal do YouTube da ADPERGS:

Fórum Acadêmico ADPERGS - Fórum Acadêmico ADPERGS - Violência Doméstica: dViolência Doméstica: d……

O Fórum Acadêmico ADPERGS - Direitos Humanos e Defensoria Pública foi realizado também em
setembro, no dia 28, com o tema “Violência Doméstica: da Vítima ao Ofensor”. O evento aconteceu no
Teatro da IMED no Campus Porto Alegre, e contou com as palestras dos Defensores Públicos Andrey
Régis de Melo, com a “Defesa do ofensor”, e Elisa Castro Stoduto, que apresentou sobre a “Defesa da
vítima”. A mediação �cou a cargo da Defensora Pública Débora Torres.

O objetivo do Fórum Acadêmico é apresentar a atuação da Defensoria Pública nas diferentes áreas do
Direito. Nesta edição, que contou com cerca de 100 participantes, o tema foi escolhido devido às
inúmeras possibilidades de enfrentamento pelos Defensores Públicos no exercício de sua função.

No início do evento, a presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne, falou sobre a importância de levar estes
debates aos estudantes de Direito. “É um momento em que podemos trocar experiências, além de
mostrar um pouco da atuação especí�ca da Defensoria Pública em suas mais diversas áreas”, ressalta
Juliana.

De acordo com Elisa Stoduto, que falou sobre a defesa da vítima, “essa violação dos Direitos Humanos
deve ser enfrentada em todo o contexto da sociedade, especialmente pelo sistema de justiça. É
necessário combater e prevenir este tipo de violência”. Já Andrey Régis de Melo trouxe dados sobre o
aumento do encarceramento de mulheres no país: cerca de 327% de 2005 a 2016. Ele questiona: “o que
aconteceu que, de uma hora para outra, nós resolvemos encarcerar tantas mulheres no Brasil?”.
Segundo ele, o Tribunal de Justiça é omisso em relação à discussão de gênero, não existindo diálogo
para compreensão dos casos. O Defensor ainda salientou a importância dos limites na defesa do
ofensor para evitar a revitimização da mulher.

Con�ra as fotos do evento no Flickr: 
�ickr.com/adpergs

Parte 1:

Parte 2:

https://www.youtube.com/watch?v=CqfldB90SHE
http://www.flickr.com/adpergs


Entrevista com a Patrona da 64ª Feira do Livro, da Maria Carpi

Fórum Acadêmico ADPERGS - Violência Doméstica: dFórum Acadêmico ADPERGS - Violência Doméstica: d……

Con�ra mais no site da ADPERGS: https://goo.gl/MHyMRz

ADPERGS entrevistou a Patrona da 64ª Feira do Livro de Porto Alegre, Maria Carpi. Foto: ASCOM ADPERGS.

Em 14 de novembro, a ADPERGS entrevistou a Patrona da 64ª Feira do Livro, a poeta e Defensora
Pública aposentada, Maria Carpi. A conversa aconteceu no Memorial do Rio Grande do Sul, no Centro
Histórico de Porto Alegre, e contou com a presença de Defensoras Públicas Associadas.

Neste ano, a escritora lançou o livro “Uma Casa no Pampa”. Ela conta que não esperava o convite para
ser Patrona, e gostaria de lançar um livro na feira - apesar de não ter nenhuma obra pronta: “Não tinha
escrito nenhum livro novo para lançar na Feira, mas ‘Uma Casa no Pampa’ já estava na minha gaveta há

https://www.youtube.com/watch?v=s2_LXBzNxOg
https://goo.gl/MHyMRz


Con�ra a entrevista em:
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quase 4 anos. O livro �cou pronto, na grá�ca, dois dias antes de ser lançado!”, comenta a autora, que já
foi vencedora do Prêmio Açorianos de Poesia por quatro vezes.

Nascida em Guaporé em 1939, Maria Carpi foi Assistente Judiciária de 1981 a 1993 - sendo que neste
período, a Defensoria Pública existia ainda no Estado, fato que ocorreu somente em 1994. A partir deste
ano, o cargo foi extinto, sendo substituído pelo de Defensor Público, que possui atividades equivalentes.
A Patrona conta que representou a Defensoria Pública durante dois anos no Conselho dos Direito da
Criança e do Adolescente.

Sua estreia na literatura aconteceu em 1990, com “Nos Gerais da Dor”. Com esta obra, inclusive,
recebeu seu primeiro prêmio, Revelação Poesia/90 da Associação Paulista dos Críticos de Arte, que,
posteriormente, foi também traduzido e editado na Itália. O seu livro de 2011, “A Chama Azul”, foi
traduzido para o francês.

Autora de 17 obras, sua dedicação, atualmente, está voltada para a literatura. Carpi é mãe dos
promotores Rodrigo e Carla, do juiz Miguel e do mestre em literatura e formado em jornalismo Fabrício
Carpinejar.
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Em Pauta

Cooperação Internacional pela Defensoria Pública em Timor-
Leste: algumas notas

Desde o ano de 2005, a Defensoria Pública brasileira vem colaborando com o projeto de cooperação
internacional na área da justiça – capitaneado pelo Ministério das Relações Exteriores, através de sua
Agência Brasileira de Cooperação (ABC) – enviando Defensores Públicos e Defensoras Públicas a
Timor-Leste, um pequeno país situado no sudeste asiático, e que conta com numerosa e variada ajuda
internacional. Essa cooperação tem gerado bons resultados, não somente para o país receptor, como
também para o emissor.

A cooperação executada é do tipo sul-sul, e o Brasil – categorizado como país do sul, e em
desenvolvimento – realiza sua cooperação sul-sul em Timor-Leste por meio da ABC desde o ano 2000,
ano da restauração da independência naquele país. Especi�camente a cooperação jurídica –
denominada “Apoio ao Fortalecimento do Setor da Justiça de Timor-Leste” – teve início no ano de 2005,
proporcionando a participação de 6 juízes/as/desembargadores/as, 8 procuradores/as e 19
defensores/as públicos/as ao longo desses anos até o presente momento.

https://www.revistadpergs.org.br/


Essa cooperação também ocorre num modelo triangular, dela fazendo parte o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), importante órgão integrante da estrutura da ONU para as
questões relacionadas a desenvolvimento.  
A superioridade do número de colaboradores/as oriundos/as da Defensoria Pública tem razões
diversas, mas uma delas é muito evidente: nos demais órgãos do sistema de justiça (Tribunais e
Ministério Público) existem cooperações internacionais provindas de outros países da comunidade
países de língua portuguesa (CPLP), o que reduz a necessidade de pro�ssionais brasileiros, pela “divisão
do espaço”. Já quanto à Defensoria Pública timorense, é modelo que, devido à sua singular posição
constitucional e institucional, não encontra similar em outros países – ao menos lusófonos e de
sistema civilista – que não o Brasil.  
Assim, a manutenção da instituição Defensoria Pública criada em Timor-Leste vem se utilizando
sistematicamente da cooperação internacional como forma de construir alguns aspectos dessa
instituição e fortalecer tantos outros.   

Nesse passo, consideramos interessante abordar as possibilidades de atuação da Defensoria Pública
brasileira em um contexto tão diverso. Vale dizer, se o modelo de Defensoria Pública que encontramos
no Brasil é realmente tão único e deste país originário, resta a indagação sobre sua adaptação a um
contexto cultural tão diferente quanto o de Timor-Leste.

Da história recente desse país asiático, precisamos destacar quatro séculos de colonização portuguesa,
vinte e quatro anos de ocupação violenta da Indonésia e quase três de administração da Organização
das Nações Unidas (ONU). Finalmente, a partir de 2002, Timor-Leste insere-se na geopolítica mundial
como um país autônomo.

Assim, se por um lado é plausível a ideia de que o acesso ao direito e à justiça é o horizonte de regimes
democráticos, no caso de Timor-Leste, o processo deve atentar à especi�cidade local e à respectiva
complexidade de análise num país onde se relacionam, para além das especiais circunstâncias
culturais e sociais, pelo menos quatro ordenamentos jurídicos diferentes: o ordenamento jurídico de
herança do período de domínio colonial português, o ordenamento oriundo da ocupação indonésia, o
ordenamento onusiano (advindo da administração transitória da ONU) e, �nalmente, o ordenamento da
jovem República Democrática de Timor-Leste. Assim, não há como afastar a necessidade da prática de
alguma medida de diálogo intercultural para realizar as atividades da cooperação.

Já a�rmei anteriormente como acredito que a Defensoria Pública possa desempenhar um papel
protagonista em cenários de multiculturalidade, praticando de forma efetiva e sendo o instrumento de
diálogo intercultural. Em muitas ocasiões analisei a questão sob a perspectiva da defesa dos direitos
dos povos indígenas, e agora sustento que o semelhante raciocínio se aplica à atuação em cooperação
internacional em um cenário especialmente multicultural.

Esta é uma atuação da Defensoria Pública brasileira que tem se consolidado ao longo de mais de dez
anos, e seus impactos – positivos e negativos – tem pouca divulgação no âmbito institucional. Por essa
razão pretendi aqui tão-somente colocar as questões centrais que giram em torno desse processo, para
estimular uma re�exão a respeito.
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Nesse cenário, a cooperação internacional pela Defensoria Pública brasileira em Timor-leste merece ser
explorada sob o aspecto da a�rmação do modelo defensorial pelo mundo. A democracia e o acesso à
justiça daquele país certamente ganham, mas ganham também os pro�ssionais brasileiros que
interagem nesse contexto ampliam seus horizontes institucionais.

Alessandra Quines, Defensora Pública
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Dicas de Leitura

De volta ao Pátio

https://www.revistadpergs.org.br/


De volta ao Pátio é um livro do Defensor Público do Estado do Rio Grande do Sul, Elizandro Todeschini,
publicado em 2017 pela editora Autogra�a. Contém 266 páginas. O livro narra o personagem principal,
Ilton que passa por caminhos sinuosos, serpenteando a cordilheira Vilcanota, no Peru, seu novo destino.
Um trekking de cinco dias, que possui como principal obstáculo a transposição do nevado Sankantay,
remete os aventureiros à misteriosa cidade de Machu Picchu. Guiados por um iluminado descendente
do povo inca, caminhantes de vários lugares do mundo perdem a noção do tempo dissecando lendas
da cultura local, trocando experiências de vida, retroalimentando-se de suas pequenas e grandes
tragédias. Ilton, que ainda vaga por intermináveis memórias e re�exões pessoais, talvez esteja também
em busca de uma transformação.



Defensoria Pública: excelência no atendimento e nas postulações
judiciais

Comentários à Lei de Execução Penal

em busca de uma transformação.

A obra, de autoria do Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro, Adolfo Filgueiras Etienne, foi
publicada em 2018 e contém 159 páginas. O livro tem por objetivo proporcionar conhecimento e
técnicas para a prestação de um atendimento de excelência e a efetivação dos direitos dos usuários da
Defensoria Pública. A publicação é voltada para as defensoras e defensores públicos e outros
servidores da Instituição. O livro faz parte da coletânea "Escrevendo a Defensoria Pública", que tem
como coordenadores os defensores públicos Caio Paiva (DPU) e Franklyn Roger (DPE-RJ).



Prática Cível para Defensoria Pública

Obra de André Ribeiro Giamberardino, foi publicado em 2018 pela editora CEI. Contém 260 páginas.
"Buscou-se aqui a conjugação de comentários objetivos dos dispositivos da lei com a sistematização
de jurisprudência atualizada, abrangendo atos normativos infralegais e jurisprudência internacional de
direitos humanos, sobre questões que perpassam o cotidiano da atuação junto ao sistema penitenciário
e o direito de execução penal, profundamente marcado por um dinamismo jurisprudencial que, muitas
vezes aliado à discricionariedade administrativa, acaba por se descolar da legalidade em detrimento de
direitos fundamentais. Por outro lado, o descompasso entre os marcos legais e a caótica realidade
prisional também faz com que decisões do Supremo Tribunal Federal e de cortes internacionais de

direitos humanos de�nam parâmetros imprescindíveis para uma postura de redução de danos e limites
à política penal do Estado, tratada como política pública sujeita à reserva do possível. Espera-se que os
Comentários à Lei de Execução Penal sejam úteis aos pro�ssionais que atuam na área e a todos
aqueles que se preparam para a aprovação em concursos públicos para as carreiras jurídicas
pertinentes" (Nota do Autor).



Audiência de Custódia e o Processo Penal Brasileiro - 3ª edição

Prática Cível para Defensoria Pública é uma obra de Júlio Camargo de Azevedo, publicado em 2018 pela
editora CEI. Contém 498 páginas. “(…) idealizei uma obra que servisse tanto como suporte doutrinário
para o questionamento de normatividades legitimadas, especialmente nos temas processuais
envolvendo a atuação da Defensoria Pública, quanto como guia ou manual prático pro�ssional a nortear
a atividade do defensor público no cotidiano pro�ssional, assim como a preparação daqueles que
aspiram a este honroso cargo como meta de vida” –  da nota do autor.

Obra de Caio Paiva, foi publicada em 2018 pela editora CEI. A audiência de custódia representa um
grande passo no sentido da evolução civilizatória do processo penal brasileiro e já chega com muito
atraso, mas ainda assim sofre críticas injustas e infundadas. En�m, não há porque temer a audiência de
custódia, ela vem para humanizar o processo penal e representa uma importantíssima evolução, além
de ser uma imposição da Convenção Americana de Direitos Humanos que ao Brasil não é dado o poder
de desprezar.



O direito penal dos direitos humanos

Resíduos de Serviços de Saúde do Município de Manaus

Obra da advogada e mestra em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, Raquel da Cruz
Lima. Contem 190 páginas e foi publicado em 2018 pela editora CEI. O livro auxilia na re�exão sobre o
contexto atual do Brasil, que apresenta, anos após o �m da ditadura militar, inúmeros casos de
impunidade de violadores de direitos humanos ao mesmo tempo em que possui uma gravíssima
situação prisional, mostrando as diversas facetas em torno da temática da proteção penal dos direitos
humanos.

O livro "Resíduos de Serviço de Saúde do Município de Manaus", da juíza Lúcia Maria Corrêa Viana, é
fruto da dissertação de Mestrado em Direito Ambiental da juíza, pela Universidade do Estado do
A (UEA) t d 2004 "E t t b lh f áli d íd d i d



Abuso do Direito nas Relações Possessórias

CPC 2015: Perspectiva da Defensoria Pública

Amazonas (UEA), e apresentada em 2004. "Este trabalho faz uma análise dos resíduos de serviços de
saúde que são altamente infectantes e contagiosos, que são produzidos pelas unidades de saúde.
Como envolve um grande investimento em tratamento nem sempre é realizado e este material chega a
ser levado sem nenhum tratamento para os aterros sanitários causando várias poluições. No livro,
destaco essa pesquisa e faço o alerta" .

O livro “O abuso nas Relações Possessórias, de Felipe Pires Pereira, de São Paulo proporciona um
contato com o tema complexo das relações possessórias. A previsão do abuso do direito no Código
Civil de 2002 (art. 187), segundo o autor, com forte amparo na irradiação da força normativa
constitucional sobre a ordem privada e superação do paradigma civilista clássico, que o instituto
“possui nítido caráter objetivo, independentemente da veri�cação de culpa no exercício do direito pelo
titular, e condensa os princípios da eticidade e da socialidade, que também constituem as diretrizes da
vigente codi�cação civil brasileira”. Essa passagem revela seu olhar crítico sobre o tema, assim como o
potencial de aplicação como instrumento de “funcionalização” dos direitos no âmbito das relações
privadas.



Conversando com o Direito

O livro “CPC 2015: Perspectiva da Defensoria Pública”, é assinado por diversos autores e organizado por
Franklyn Roger Alves Silva, Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro. A obra contém artigos
desenvolvidos por Defensoras e Defensores Públicos brasileiros, de quase todas as regiões do país,
representando a doutrina que interpreta o novo Código de Processo Civil e sua utilidade na atuação

institucional em prol de hipossu�cientes econômicos e vulneráveis. Cada autor dedicou-se a um dos
principais capítulos do Código de Processo Civil, apontando as suas novidades e os re�exos dessas
normas no cotidiano da Defensoria Pública.
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O livro "Conversando com o Direito", Lúcia Maria Corrêa Viana, é o resultado de 17 anos de experiência
na coordenação no curso de Direito em instituições de ensino superior na cidade de Manaus. Durante
esse período, a autora publicou diversos artigos, discursos e realizou palestras. Posteriormente, reuniu
todo este material em um livro. “É ainda uma homenagem às instituições por onde passei: UEA, Ciesa e
Faculdade Martha Falcão", destaca a juíza.

É com o maior orgulho que divulgamos as obras lançadas pelos nossos associados.
Envie suas sugestões para divulgação em nossa revista! 

Curtir 0 Compartilhar

https://www.revistadpergs.org.br/14-edicao-05/92-indice-edicao-5.html
javascript:void(0)
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.revistadpergs.org.br%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&text=Dicas%20de%20Leitura&url=https%3A%2F%2Fwww.revistadpergs.org.br%2F14-edicao-05%2F90-dicas-de-leitura.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.revistadpergs.org.br%2F14-edicao-05%2F90-dicas-de-leitura.html&display=popup&ref=plugin&src=share_button


Rua General Andrade Neves, 90, Sala 81
Centro – CEP 90010-210

Porto Alegre – RS
Tel.: (51) 3224-6282 

adpergs@adpergs.org.br
www.adpergs.org.br

mailto:adpergs@adpergs.org.br


Convênios

ADPERGS �rma novos convênios que bene�ciam os associados

CONFIRA A LISTA COMPLETA 
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A ADPERGS segue ampliando convênios com empresas e prestadores de serviços para que os colegas
associados obtenham descontos e condições especiais. Entre outros, destacamos M – Espaço de
Medicina e Saúde - que dispõe pro�ssionais em diversas áreas médicas -, Livraria Fabris, Marquez
Gastronomia, Dado Garden Grill Praia de Belas, e muito mais. Con�ra a lista completa na área restrita do
site.
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