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Um importante apoio às prerrogativas do poder 
de requisição das Defensoras e Defensores 
Públicos foi entregue, nesta quinta-feira (25), 

pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado, 
Gabriel Souza, à presidenta da União Nacional dos 
Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), deputada 
Ivana Bastos. 

Representando o parlamento gaúcho, o presidente da 
ALRS, Gabriel Souza, entregou o ofício presencialmente, 
durante sua presença na 24ª Conferência Nacional 
da União Nacional dos Legisladores e Legislativos 
Estaduais, à presidenta da Unale, deputada Ivana Bastos, 
manifestando apoio às Defensoras e aos Defensores 
Públicos pela manutenção de suas prerrogativas, em 
especial seu poder de requisição. 

O ofício entregue à presidenta da Unale, menciona a 
essencialidade dos serviços da Defensoria Pública por 
meio do poder de requisição. “Entendemos que o poder de 
requisição é fundamental ao exercício das competências 
que a Constituição Federal de 1988 atribuiu a Defensoria 
Pública como instituição permanente e essencial à função 
jurisdicional do Estado, especialmente em favor dos mais 
carentes, para a orientação jurídica, a promoção dos 
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma 
integral e gratuita”, constou no documento assinado 
pelo presidente da ALRS, Gabriel Souza.

ALRS entrega 
ofício de apoio 
às prerrogativas 
das Defensorias à 
presidenta da Unale

Articulação ADPERGS 

Nesta semana, o parlamento gaúcho já havia aprovado, 
em reunião da Mesa Diretora da ALRS, o requerimento 
da ADPERGS de apoio ao poder de requisição das 
Defensorias Públicas. Por meio de articulação com 
o líder do governo, deputado Frederico Antunes, e o 
presidente da ALRS, Gabriel, obtivemos o apoio expresso 
da Assembleia Legislativa em favor das prerrogativas 
das Defensoras e Defensores Públicos. 

ATUAÇÃO 
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Fachin mantém poder de requisição das 
Defensorias Públicas; e Moraes pede vista 
suspendendo o julgamento

Assembleia Legislativa 
manifesta apoio ao 
poder de requisição das 
Defensorias Públicas

ATUAÇÃO 
JURÍDICO - LEGISLATIVA

Em novembro, a diretoria da associação foi recebi-
da pelo líder do governo na Assembleia Legisla-
tiva, deputado Frederico Antunes, com o intuito 

de obter apoio às prerrogativas das Defensoras e Defen-
sores Públicos. Sensível à solicitação da ADPERGS, o 
deputado, junto com o presidente Mário Rheingantz e 
a Secretária-Geral, Adriana Hervé Chaves Barcellos, se 
reuniram com o presidente da ALRS, Gabriel Souza. 

Solícito ao pedido, o presidente da Assembleia levou a 
questão à Mesa Diretora, que reúne os líderes de banca-
da, e aprovou o requerimento da ADPERGS nos termos 
propostos, na manhã desta terça-feira. 

Após grande mobilização da categoria, o relator da ADI 
6852, o ministro Edson Fachin, julgou improcedente 
o pedido do procurador-geral da República, Augusto 
Aras, e resguardou o poder de requisição das Defenso-
rias Públicas. O julgamento virtual da matéria começou 
nesta sexta-feira (12), mas foi interrompido por pedido 
de vista do ministro Alexandre de Moraes.

Em seu voto, Edson Fachin ressaltou que a Defensoria 
Pública está erigida como órgão autônomo da adminis-
tração da justiça, e, por isso, conta com independência 
e autonomia administrativa, fi nanceira e orçamentária, 
conferidas pelas EC 45/2004, 73/2013 e 80/2014 e as-
sentadas também no art. 134 da Constituição Federal. 
O ministro afi rma ainda que o papel atribuído à Defen-

soria Pública pela Constituição Federal, resta evidente 
não se tratar de categoria equiparada à Advocacia, seja 
ela pública ou privada, estando, na realidade, mais pró-
xima ao desenho institucional atribuído ao próprio Mi-
nistério Público.

“Entendo, portanto, que assim como ocorre com o Mi-
nistério Público, a prerrogativa de requisição atribuída 
aos membros da Defensoria Pública apenas corrobora 
para que a instituição cumpra sua missão constitucio-
nal, ao viabilizar o acesso facilitado e célere da coletivi-
dade e dos hipossufi cientes à documentos, informações 
e esclarecimentos”, mencionou em seu voto.

Fonte: ANADEP. 



ADI ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça 

STF decide pela autonomia das Defensoras e 
Defensores Públicos em relação à OAB

Nesta terça-feira (16/11), informamos que foi 
aprovado o decreto legislativo que visa sustar 
a vigência das Resoluções DPGE nº 08/2021 e 

DPGE nº 02/2021, referentes ao auxílio-saúde.

Hoje (18/11) foi ajuizada a Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade (ADI), conforme representação da ADPERGS, 
da AMP/RS e da AJURIS junto ao Procurador-Geral de 
Justiça, Marcelo Lemos Dornelles.

A ADPERGS está atenta e articulada na luta pela deci-
são favorável do Tribunal de Justiça do Estado e na de-
fesa da legalidade do programa de saúde suplementar.

O Supremo Tribunal Federal decidiu, por 9 votos a 2, 
que é inconstitucional a exigência de inscrição nos qua-
dros da OAB às Defensoras e Defensores Públicos. A 
decisão foi tomada durante o julgamento da ADI 4.636 
e do Recurso Extraordinário 1.240.999.

A ADI 4.636 teve como relator o ministro Gilmar Men-
des que votou pela improcedência da Ação. Segundo 
ele, com o advento da Emenda Constitucional 80/2014, 
qualquer possibilidade de crise identitária foi sanada, e 
que a atuação das Defensoras e Defensores Públicos não 
se confunde com os advogados privados ou públicos. 
Os ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Ricardo 
Lewandowski, Rosa Weber, Luiz Fux, Celso de Mello, 
Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Cármen Lúcia 
e Nunes Marques também acompanharam o entendi-
mento do relator. O ministro Dias Toff oli abriu diver-
gência.

Fonte: ANADEP.
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No mês de novembro, as reuniões semanais da 
União Gaúcha em Defesa da Previdência So-
cial e Pública trataram, principalmente, sobre o 

défi cit atuarial do Instituto de Previdência do Estado do 
Rio Grande do Sul (IPE Prev), o endividamento e gol-
pes fi nanceiros sobre aposentados(as) e pensionistas, e 
a Reforma Administrativa. 

Entre os assuntos, esteve em pauta o endividamento e 
golpes fi nanceiros sobre aposentados(as) e pensionis-
tas. Para abordar o tema, os conselheiros receberam o 
promotor de Justiça do Ministério Público, Gustavo de 
Azevedo Munhoz.

Além do tema, foram tratadas questões relacionadas à 
Reforma Administrativa e as mobilizações da Frente 
Gaúcha em Defesa do Serviço Público. 

As lideranças receberam, ainda, o deputado Paulo Vi-
cente Caleffi   (PSD), para dialogar sobre a votação da 

Articulações União Gaúcha

PEC 32/20, que trata da Reforma Administrativa. Se-
gundo o parlamentar, “a PEC não deverá ser votada 
nem em 2021, nem em 2022”, por conta das eleições do 
próximo ano. Apesar da previsão feita pelo deputado, 
as entidades que compõem a União Gaúcha seguem 
mobilizadas em articulação com deputados e sociedade 
civil, para conscientização dos efeitos da Reforma Ad-
ministrativa. 

ATUAÇÃO 
JURÍDICO - LEGISLATIVA

FACE-RS reúne-se com o ex-governador 
Jair Soares

As lideranças associativas que compõem a Fede-
ração das Associações das Carreiras de Estado 
do RS (FACE RS) se reuniram, no mês de no-

vembro, com o ex-governador do Estado Jair Soares 
para debater temas de interesse comum das instituições 
representadas. No encontro, a ADPERGS foi represen-
tada pelo presidente Mário Rheingantz.

No encontro, o presidente da AMP/RS, João Ricardo 
Santos Tavares, entregou a Jair Soares o livro autobio-
gráfi co “Minha Vida Profi ssional”, escrito pelo procura-
dor de Justiça jubilado Paulo Olímpio Gomes de Souza.



ATUAÇÃO
de Defensoras e Defensores

Defensora representa ADPERGS no seminário 
“Atuação antirracista da Defensoria Pública 
na perspectiva criminal”

Defensor Público e vereador, Viali aprova 
projetos por unanimidade 

A Defensora Pública Alessandra Quines Cruz represen-
tou a ADPERGS no seminário “Atuação antirracista da 
Defensoria Pública na perspectiva criminal”, promovi-
do pela ANADEP e a Comissão Temática de Igualdade 
Étnico-Racial, na última sexta-feira (26). O evento foi 
realizado em alusão ao mês da consciência negra e de 
Zumbi dos Palmares, na sede do Sindicato dos Jornalis-
tas de Brasília.

A partir de um diálogo entre Defensores(as) Públi-
cos(as) e jornalistas, o encontro teve como objetivo 
analisar como determinados discursos e representações 
contribuem para a projeção da imagem da pessoa negra 
na sociedade.

Antônio Prado, uma cidade da serra gaúcha com 
cerca de 13 mil habitantes, tem mostrado que o 
diálogo pode gerar excelentes resultados para a 

população. E é um Defensor Público, Juliano Viali Dos 
Santos, associado da ADPERGS, que protagoniza a his-
tória que vamos contar. Viali é Defensor e vereador. 

Viali concorreu pela primeira vez à vereança na eleição 
de 2020 e foi eleito vereador primeiro suplente e, desde 
março de 2021, assumiu por duas vezes a titularidade 
do mandato. “Até hoje me pergunto por que concorri. 
Afi nal, há uma exposição pessoal muito grande, espe-
cialmente em tempos de polarização e muita polêmica. 
Mas entendo que o papel do legislador, após mudanças 
recentes, é cada vez maior e entendi que poderia con-
tribuir nesse sentido, não só em Antônio Prado, mas, 

com todos os vereadores da atual legislatura, ser exem-
plo para as demais Câmaras Municipais”, conta Juliano 
Viali.



ATUAÇÃO
de Defensoras e Defensores

Ação de Defensora garante 
custeio de tratamento para 
trombose e hanseníase a 
assistida 

Projeto “A Voz Delas”: Defensora 
realiza capacitação sobre 
violência de gênero

Capacitação sobre saúde 
mental e luta antimanicomial 

é realizada em Butiá

Defensores(as) e Legislativo 
lançam Programa 

“Responsabilidade e Afeto”, 
em Frederico Westphalen



ATUAÇÃO
de Defensoras e Defensores

Atendimentos da Defensoria 
Pública de Santa Maria, 
envolvendo violência doméstica, 
aumentam 31%

Defensora Pública participa da 
26ª Reunião Extraordinária do 
Conselho Nacional de Direitos 
Humanos

Defensora aposentada 
toma posse como sócia da 

Associação de Jornalistas e 
Escritoras do Brasil



NA MÍDIA

Jornal do Comércio - artigo 
do Defensor Público e 
Vice-Presidente Jurídico-
Legislativo da ADPERGS, 
Clóvis Bozza Neto
“O crime de fome”

Jornal Zero Hora - artigo 
do Defensor Público e 
professor da Escola de 
Direito da PUCRS, 
Felipe Kirchner 
“Criminalização da miséria”



NA MÍDIA

Jornal O Alto Uruguai - 
destaca o trabalho de 

Defensoras e Defensores 
Públicos que atuam em 

comarcas da região
 “A Última Porta” 

Rádio Brasil Atual - entrevista 
vice-presidente Jurídico-
Legislativo da ADPERGS, 
Clóvis Bozza Neto
“ADI que questiona o Poder 
de Requisição da Defensoria 
Pública”



EDUCAÇÃO

Educação em Direitos: Defensora leva projeto 
à escola municipal de São José do Hortêncio

O projeto “Educação 
em Direitos em 
Três Passos

Em São José do Hortêncio, a Defensora Pública 
Deisi Sartori apresentou o projeto “Educação em 
Direitos: Conversando sobre Direitos, Deveres, 

Democracia e Cidadania”, promovido pela ADPERGS, 
à escola municipal São José. A atividade ocorreu na sex-
ta-feira (26).  

Com o objetivo de promover o debate sobre a demo-
cracia e o exercício da cidadania, a Defensora Pública 
realizou uma roda de conversa com os alunos e alunas 
das turmas do 8º ano.

“Fiquei muito feliz pela possibilidade de ter contato com 
os estudantes e de difundir nosso papel na sociedade, 
além de ressaltar a importância da educação em direitos, 
que é uma missão institucional primordial da Defensoria 
Pública”.

O projeto “Educação em Direitos: Conversando sobre 
Direitos, Deveres, Democracia e Cidadania”, promovido 
pela ADPERGS, deu continuidade na última quarta-feira 
(10/11), na Escola Municipal Ildo Meneghetti, em Três Pas-
sos.

Foi tratado com estudantes do 8º e 9º ano, acerca do pa-
pel da Defensoria Pública, e sobre o bullying e a responsa-
bilização de crianças e adolescentes por atos infracionais. 
Também houveram atividades interativas entre os alunos.
A Defensora Pública que esteve presente no encontro, Bru-
na Brum Betiollo, destacou a importância do diálogo en-
tre a escola e a Defensoria Pública. “A interlocução entre 
a Defensoria Pública e o ambiente escolar pode trazer be-
nefícios a longo prazo na difusão e a conscientização dos 
direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico, 

levando os adolescentes a se tornarem cidadãos mais críti-
cos e participativos das questões que afetam a sua cidade, o 
seu Estado e também o seu país, além de se tornarem mais 
conscientes sobre seus direitos e deveres”, ressaltou a De-
fensora.

Também participaram do encontro o Defensor Público de 
Três Passos, Anderson Rafael Röder, o técnico administra-
tivo da DPE/RS, Edielson Teixeira de Carvalho, e o estagiá-
rio da DPE/RS, Luiz Gustavo Lippi Sarmento.



DIRETORIA

ADPERGS de ponta a ponta
Durante o mês de novembro, o projeto ADPERGS de 
ponta visitou as Defensorias Públicas de Terra de Areia, 
Osório, Torres,  Bagé, Sant’Ana do Livramento e Santa 
Vitória do Palmar. O presidente da Associação, Mário 
Rheingantz, esteve com Defensoras e Defensores Públi-
cos da região para tratar sobre as demandas locais. 



DIRETORIA

ADPERGS, Ouvidoria-Geral e movimentos 
sociais entregam à Defensoria documento sobre 
demandas da população negra e tradicional
Com a premissa de evidenciar o papel da Defensoria 
Pública e buscar eventuais demandas junto à Instituição, 
principalmente no que diz respeito à políticas públicas, 
foi entregue, nesta segunda-feira (22), pela ADPERGS, 
Ouvidoria-Geral da DPE/RS e movimentos sociais, a 
relatoria das rodas de conversa com povos tradicionais 
e movimentos negros, ao Defensor Público-Geral, An-
tonio Flávio de Oliveira. 

Entregaram o documento o presidente da ADPERGS, 
Mário Rheingantz, a Ouvidora-Geral, Marina Der-
mmam, a Defensora Pública, membra da Comissão da 
Igualdade Étnico-Racial ANADEP, Gizane Mendina 
Rodrigues, o presidente da CEDH, Júlio Alt, o represen-
tante do IACOREQ, Ubirajara Toledo, e o representante 
do MNU, Felipe Teixeira. 

O compilado foi resultado das rodas de conversa pro-
movidas pelas entidades, com foco na campanha insti-
tucional Racismo se Combate em Todo Lugar, que bus-
ca engajar Defensoras e Defensores Públicos na pauta 
da equidade racial e acesso a direitos das comunidades 
indígenas, quilombolas, ciganas, pescadores artesanais, 
pecuaristas familiares e povo de terreiro.

“As rodas de conversa, que estiveram inseridas na agen-
da de atividades da campanha institucional Racismo 
se Combate em Todo Lugar, propiciaram maior aproxi-
mação com as pautas dos movimentos de comunidades 
tradicionais e negros do Estado, bucando-se sensibilizar 
o quadro funcional da Instituição, bem como promover 
eventuais demandas”, disse o presidente da ADPERGS, 
Mário Rheingantz. 

Durante os meses de agosto e outubro deste ano foram 
promovidos encontros com movimentos sociais para 
aproximação das principais pautas e diálogos.

ADPERGS debate projeto 
educativo destinado a 
apenadas no Estado



DIRETORIA

Diretoria da ADPERGS 
realiza reunião mensal

ADPERGS reúne-se com 
representantes do curso 
de Direito da UCS

ADPERGS prestigia 
abertura da 52ª 

Reunião Ordinária do 
Conselho Nacional de 

Corregedores(as) Gerais



DIRETORIA

ADPERGS prestigia inaugurações de 
Defensorias Públicas 
Sede da Defensoria Pública em Terra de Areia é inaugurada

Defensoria Pública Regional de São José do Norte inaugura nova sede

Defensoria Pública Regional de Sant’Ana do Livramento inaugurou o� cial-
mente suas novas instalações



EVENTOS

XXIV Encontro Estadual de Defensoras e Defensores 
Públicos do Estado do Rio Grande do Sul

Selecionados os 
fi nalistas do 8º Prêmio 
ADPERGS de Jornalismo

Na próxima sexta-feira (3), a partir das 09h, será 
realizado o tradicional Encontro Estadual de 
Defensoras e Defensores Públicos do Estado 

do Rio Grande do Sul. Promovido pela Defensoria Pú-
blica e pela Associação das Defensoras e dos Defensores 
Públicos do Estado do RS (ADPERGS), o evento, que 
chega na sua edição de número 24, recebe o patrocínio 
do Banco Sicredi.

Organizado em formato híbrido, após duas edições 
exclusivamente online por causa da pandemia de Co-
viv-19, o Encontro ocorrerá no Centro de Eventos do 
BarraShoppingSul (Av. Diário de Notícias, 300 Cristal, 
Porto Alegre/RS) e também será transmitido pelo canal 

no youtube da Defensoria Pública do Estado para os de-
fensores e defensoras que optarem por participarem de 
maneira online.

Nesta sexta-feira (03), às 11h, a Associação das De-
fensoras e Defensores Públicos do Rio Grande do Sul 
(ADPERGS), entregará a premiação dos vencedores do 
8º Prêmio ADPERGS de Jornalismo. No total, foram 130 
inscrições, e participaram profi ssionais e estudantes de 
vários estados do país: do Rio Grande do Sul ao Ceará.  

Para o presidente da ADPERGS, Mário Rheingantz, o 8º 
Prêmio ADPERGS de Jornalismo é uma edição especial 
por reconhecer trabalhos produzidos durante a pande-
mia do coronavírus. “Os profi ssionais da imprensa, as-
sim como as Defensoras e Defensores Públicos, não pa-
raram durante a pandemia. O prêmio de Jornalismo é 
uma forma de prestigiar um trabalho que, quando reali-
zado com responsabilidade, tem o poder de transformar 
realidades”, pontua.

A premiação será realizada no dia 3 de dezembro, duran-
te o XXIV Encontro Estadual das Defensoras e Defenso-
res Públicos, no Centro de Eventos do Barra Shopping 
Sul. O evento terá transmissão pelo Canal do YouTube 
da ADPERGS.



ADPERGS 40 ANOS

Confira algumas publicações: 

Durante os meses de novembro e dezembro, publicaremos nas nossas redes sociais, homenagens aos 40 anos da 
ADPERGS. São mensagens dos(as) ex-presidentes(as), retrospectivas da atuação de Defensoras e Defensores Pú-
blicos e lembranças históricas da Associação.
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