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Palavra do 
Presidente
Os tempos atuais nos colocam 

muitos desafios: aprendemos a 

viver durante uma pandemia, 

acelerando processos de 

virtualização e experimentando 

a necessidade de reinvenção 

permanente e revisão de nossas 

rotinas.

Apesar das dificuldades, nossa adaptabilidade foi 

posta à prova e isso nos dá confiança para viver em 

2022 tempos de conquistas e prosperidade. Seja para 

acolher e superar as dificuldades ou avançar em no-

vas conquistas, a construção coletiva de Defensoras 

e Defensores é a razão da nossa força e a certeza de 

que não estamos sozinhos. 

Ao longo de quatro décadas, muito foi construído com 

nossa atuação. No imaginário coletivo, muitas vezes, o 

direito é visto como algo distante e abstrato, baseado 

em leis escritas, teorias frias e debates retóricos. Mas, 

ao mergulhar no universo da Defensoria Pública, é 

possível enxergar o direito, vivo e concreto, incidindo 

diretamente na vida das pessoas.  

Nossa rotina gira em torno de garantir o direito à vida 

com a obtenção de um medicamento, um tratamento 

ou uma cirurgia, de obter alimentos a uma criança, 

moradia digna a uma comunidade e assegurar a liber-

dade das pessoas. Essas são ações cotidianas de quem 

atua na linha de frente do sistema de justiça, ao lado 

das pessoas mais vulnerabilizadas.  

Foi há 40 anos, antes da Constituição Federal, que um 

grupo de mulheres e homens, que já faziam assistência 

jurídica integral e gratuita, fundaram a Associação das 

Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Rio 

Grande do Sul e construíram os alicerces do que se 

tornou a nossa Defensoria Pública Estadual. Desde 

então, a voz das pessoas mais vulnerabilizadas ecoa 

no sistema de justiça.  

O trabalho das Defensoras e Defensores Públicos não 

têm o poder de transformar o mundo no lugar justo 

que gostaríamos. Mas transforma, todos os dias, num 

lugar mais acolhedor, mais humano e menos desigual 

para as pessoas mais afetadas pelas maiores injustiças 

sociais. Mais do que nunca, estamos prontos para os 

desafios do futuro. Vida longa à ADPERGS!

Már io  Rhe ingantz 
Presidente da ADPERGS
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ADPERGS: nova gestão 
aprofunda diálogo 
e articulação

Em março de 2021, a Associação das Defensoras e Defensores Públicos 

do Rio Grande do Sul promoveu a eleição para o biênio 2021-2023 e teve 

a maior participação da história da entidade. Foram 500 votos e apenas 

66 abstenções. A Chapa eleita tomou posse em março deste ano com o 

desafio de levar a Associação a um novo patamar.

Entre as prioridades da gestão que iniciava a jornada 

estavam o aprofundamento do diálogo e a articulação 

política. “A expressiva votação que tivemos – a maior 

votação já obtida na história para uma candidatura 

da ADPERGS – nos honra muito e nos legitima para 

produção do projeto que propusemos e que foi tão 

bem acolhido pela classe. E não medimos esforços 

para colocarmos em prática, desde o primeiro dia, 

nossas ideias e propostas”, disse o presidente Mário 

Rheingantz.
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PROJETO DE 
INTERIORIZAÇÃO

Com menos de um mês de gestão, o primeiro desafio foi 

o Maio Verde. Com o Brasil vivendo um dos mais graves 

momentos da pandemia, ações presenciais não eram 

possíveis. Mas a celebração da atuação de Defensoras 

e Defensores não poderia passar em branco. Foi então 

que surgiu a ideia de levar a Defensoria para dentro 

das Câmaras de Vereadores do interior do Estado a 

partir do Projeto de Interiorização. Ações especiais 

de valorização da classe aconteceram nas cidades 

de Alegrete, Chuí, Erechim, Frederico Westphalen, 

Pelotas, Piratini, Rosário do Sul, Santa Rosa, Santa 

Vitória do Palmar, São Borja e São José do Norte e 

Novo Hamburgo.

“A iniciativa foi implementada pela primeira vez por 

meio da ADPERGS, sendo um projeto piloto de inte-

riorização política por meio da divulgação da nossa 

atuação nas Câmaras de Vereadores, principalmente 

no interior, para que as Defensoras e os Defensores 

Públicos das Comarcas regionais compareçam uma 

vez por ano no legislativo municipal. Pelo menos, 17 

colegas participaram, e vimos isso como um ótimo 

resultado considerando que foi a primeira vez”, expli-

cou a Diretora de Interior da ADPERGS, Luiza Garcia.

O Projeto de Interiorização era uma das propostas 

apresentadas durante a campanha da Associação. “A 

realidade estrutural de cada colega é uma preocu-

pação da nossa gestão. E com o projeto, buscamos 

aprofundar a interlocução para ampliar a aproximação 

da ADPERGS junto às associadas e aos associados. A 

ação nas Câmaras Municipais foi o primeiro passo. 

Desde então temos realizado reuniões periódicas dos 

núcleos regionais para implantarmos novas estratégias 

de atuação de acordo com as características de cada 

núcleo regional”, acrescentou Garcia.

Para o presidente da ADPERGS, a primeira ação do 

projeto é simbólica. “A Defensoria é a casa do povo, 

assim como as Câmaras Municipais. Ao lidarmos com 

vidas, o nosso trabalho é feito com acolhimento; olho 

no olho; e com muita humanidade. Nossa atuação vai 

muito além da burocracia de Estado. Nosso trabalho 

entra na vida das pessoas. Muitas vezes na luta pela 

vida através de ações que garantem acesso à saúde, 

a medicamentos, ou cirurgias, por exemplo”, disse.
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ADPERGS DE PONTA A PONTA

Ainda na busca pela permanente integração e interlo-

cução da Associação com as Defensorias do interior do 

estado, outra novidade foi lançada: o projeto ADPER-

GS de Ponta a Ponta. Nas duas primeiras edições do 

projeto, foram visitadas as Defensorias Públicas de 

19 cidades: Alegrete, Bento Gonçalves, Caxias do 

Sul, Estrela, Farroupilha, Garibaldi, Itaqui, Lajeado, 

Rosário do Sul, São Gabriel, Teutônia, Uruguaiana, 

Veranópolis, Terra de Areia, Osório, Torres, Bagé, 

Sant’Ana do Livramento e Santa Vitória do Palmar. 

Com as visitas às Defensoras e Defensores em seus 

locais de atuação, a Diretoria pretende aprofundar o 

diálogo, conhecer as demandas de cada região e, cla-

ro, garantir transparência nas ações que estão sendo 

desenvolvidas.
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS

“Precisamos saber de onde viemos para que possa-

mos bem escolher novos caminhos”. Esse foi um 

dos motes da campanha vitoriosa que elegeu a atual 

gestão da ADPERGS. E de uma forma resumida, ela 

mostra o comprometimento com as ações de sucesso 

da Associação realizadas pelas diferentes gestões da 

entidade. Uma das principais e de maior importância é 

o Projeto Social de Educação em Direitos da ADPERGS 

Conversando sobre Direitos, Deveres, Democracia e 

Cidadania, idealizado por Cristiaine Angelita Johnann 

e que tem como coordenadora Gabriela Vaz.

De acordo com Vaz, o projeto visa incentivar “o exer-

cício de cidadania de forma crítica, empática, pacífica 

e transformadora, buscando auxiliar na construção de 

uma cultura da paz, com respeito aos direitos humanos”.

A primeira ação foi realizada de forma virtual, através 

de uma live sobre a autonomia universitária e liber-

dade de cátedra como condições possibilitadoras do 

livre desenvolvimento da personalidade humana. O 

evento foi acompanhado pela comunidade acadêmica, 

educadores e representantes dos Institutos Federais. 

A transmissão ao vivo contou com a participação do 

mestre e doutorando em Direito Privado pela UFRGS 

e professor na Escola de Direito da PUCRS, Defensor 

Público Felipe Kirchner, e a mediação ficou a cargo 

da ex-presidenta da ADPERGS, Defensora Pública 

Juliana Lavigne.

O projeto oferece aos estudantes e professores do en-

sino fundamental e médio da rede pública e privada do 

Rio Grande do Sul, conhecimento sobre seus direitos 

e deveres para o pleno exercício da cidadania. As ati-

vidades se darão através de encontros com os alunos. 

Defensoras e Defensores Públicos são os responsáveis 

pela condução do bate-papo, formato escolhido para a 

execução das ações. Canoas, Santa Maria, São José do 

Hortêncio, Taquara e Três Passos, e já tiveram ações 

realizadas. Em Pelotas, a ADPERGS firmou convênio 

com a Secretaria Municipal de Educação para realizar 

diversas atividades.

UNIÃO GAÚCHA COM A 
MARCA DA ADPERGS

Para consolidar a participação da Associação em impor-

tantes espaços de defesa de prerrogativas e valorização 

da classe, em maio, Maína Pech, Vice-Presidenta da 

ADPERGS, foi eleita Vice-Presidenta da União Gaúcha, 

a maior congregação de associações e sindicatos na 

defesa da previdência social e do serviço público como 

um todo. “Num dos maiores contextos de desmonte 

do serviço público, estar na vice-presidência da União 

Gaúcha, levando a ADPERGS como uma das protago-

nistas desta luta, é um desafio e uma responsabilidade 

que exercerei com muita honra”, disse Pech.
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ADPERGS 
PRESENTE NA 
FACE-RS 

Com o propósito de fortalecer as 

carreiras pilares na sustentabilida-

de do Estado, em abril de 2021, a 

ADPERGS, representada pelo pre-

sidente Mário, assumiu o Conselho 

Fiscal da FACE/RS – Federação das 

Associações de Carreiras de Estado.

A FACE é formada por outras sete entidades, com 

o intuito de buscar alternativas e estratégias viáveis 

de atuação, no que tange atender às necessidades da 

população e as carreiras de Estado. As entidades promo-

vem reuniões mensais, que possibilitam a elaboração 

de ações conjuntas, fortalecendo o serviço público. 

Em outubro de 2021, foi promovido o 1º Encontro 

da FACE – Federação das Associações de Carreiras de 

Estado, com o tema “O papel das carreiras de Estado 

no desenvolvimento econômico e social”, e a presença 

do doutor, professor Adjunto de Direito Administra-

tivo na UFRGS, escritor e advogado, Rafael Maffini.

ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Além da aproximação com a sociedade e outras en-

tidades representativas, a atual gestão da ADPERGS 

buscou, de forma intensa, aprofundar as relações com 

os demais Poderes, em especial com o Legislativo e o 

Executivo. “Precisamos potencializar nossa atuação 

extrajudicial em todos os espaços políticos. E isso 

pressupõem a interação e interlocução permanente 

especialmente com o Governador, os senadores, os 

deputados federais e os deputados estaduais”, argu-

mentou Mário Rheingantz.  

Com esse intuito, o presidente da Associação acompa-

nha muito de perto a tramitação de pautas essenciais 

para a classe, como a PEC 32 (Reforma Administra-

tiva), em tramitação no Congresso Nacional. “Em 

reuniões em Brasília, temos mostrado o quanto é 

importante preservar os direitos e as prerrogativas 

de Defensoras e Defensores. Sem nossa atuação, não 

há imparcialidade no sistema de Justiça e sem nossa 

atuação, parte importante da sociedade não tem di-

reitos básicos garantidos. Mostramos isso na prática, 

através de diálogo permanente com os representantes 

da sociedade gaúcha no Congresso e na Assembleia”, 

relembrou Rheingantz.

Da Assembleia, aliás, veio uma grande vitória para 

a classe: a aprovação da criação de 21 Defensorias 

Públicas no Rio Grande do Sul, a partir de janeiro de 

2022. Com a aprovação, Arroio Grande, Herval, Pedro 

Osório, Pinheiro Machado, Piratini, Cacequi, São Vi-

cente do Sul, Restinga Seca, Feliz, Ivoti, Três Coroas, 

Antônio Prado, Arvorezinha, Carlos Barbosa, São 

Marcos, Constantina, Iraí, Marcelino Ramos, Ronda 

Alta, Seberi e São Valentim passarão a ter Defensoria 

Pública. Rheingantz e Maína Pech participaram ati-
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vamente das negociações para a aprovação das leis. 

Desde março eles marcaram presença na Assembleia 

Legislativa para garantir a aprovação dos projetos de 

lei que tramitavam desde 2018.

Além do Poder Legislativo, a Associação aproximou-se 

do Executivo estadual. Mário Rheingantz e a Secre-

tária-Geral da Associação, Adriana Hervé Chaves 

Barcellos, apresentaram ao governador Eduardo Leite 

a campanha nacional liderada pela ANADEP “Racismo 

se combate em todo lugar – Defensoras e Defensores 

Públicos pela equidade racial” e a projeto “Educação 

em Direitos”. Na ocasião, ainda, Hervé e Rheingantz 

destacaram a importância da sanção das leis aprovadas 

pela Assembleia Legislativa, que autorizaram a criação 

de 21 novas Defensorias Públicas em comarcas ainda 

não atendidas de forma permanente no estado. Leite 

exaltou as iniciativas da ADPERGS, reforçando a 

importância da pluralidade e diversidade em todos 

os setores da sociedade.

O balanço dos primeiros oito meses na diretoria da 

ADPERGS é positivo. “Mesmo em um ano atípico, 

em que vivemos o auge da pandemia da Covid-19, 

não medimos esforços para defendermos de forma 

intransigente a classe. Conquistamos importantes 

vitórias nesse ano que marca os 40 anos da nossa 

Associação e essas vitórias servem de estímulo para 

outras conquistas. Nossa gestão seguirá trabalhan-

do arduamente porque, como dissemos no período 

eleitoral, depende da nossa atuação hoje os rumos 

do futuro que estamos construindo para Defensoras 

e Defensores Públicos que atuam no Rio Grande do 

Sul”, finalizou o presidente da ADPERGS.
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ADPERGS OBTÉM APOIO 
DA BANCADA GAÚCHA NO 
SENADO E DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA ACERCA DO 
PODER DE REQUISIÇÃO

No segundo semestre deste ano, o Supremo Tribunal 

Federal iniciou o julgamento do rol de 22 Ações Diretas 

de Inconstitucionalidade, protocoladas pelo procura-

dor-geral da República, Augusto Aras, que questionam 

o poder de requisição das Defensorias Públicas. 

Em busca da manutenção do mecanismo essencial à 

garantia dos direitos da população vulnerável, a ADPER-

GS realizou uma série de articulações e mobilizações. 

Como resultado, a Associação obteve o apoio da bancada 

gaúcha no Senado Federal, com a assinatura do voto 

de louvor, proposto pelo senador Fabiano Contarato, 

dos senadores Paulo Paim (PT/RS), Luis Carlos Heinze 

(PP/RS) e Lasier Martins (Podemos/RS). 

As articulações realizadas pela ADPERGS também 

resultaram no apoio da Assembleia Legislativa. O líder 

da ALRS, deputado Frederico Antunes, e o presidente 

da Assembleia, Gabriel Souza, realizaram reunião 

com a Mesa Diretora da Casa, que manifestou apoio 

às prerrogativas acerca do poder de requisição das 

Defensorias Públicas.

CAPACITANDO OS(AS) DEFENSORES(AS) ASSOCIADOS(AS)

Ao longo do ano, os associados e associadas puderam 

participar de diversos cursos e capacitações, promo-

vidas pela ADPERGS. Em parceria com o Programa 

de Pós-Graduação em Ciências Criminais da PUCRS 

(PPGCCrim), foi realizado, nos dias 23 e 25 de agosto, 

o II Simpósio em Democracia e Ciências Criminais 

para Profissionais da Defensoria Pública, que contou 

com a presença de especialistas como Rosana Pinhei-

ro-Machado, Luciana Boiteux, José Carlos Moreira 

Filho e Augusto Jobim.  

Além do Simpósio, a Associação promoveu o curso  

“Direito Antidiscriminatório”, em parceria com a Ter-

ceiro Andar, nos dias 05 e 06 de outubro. A capacitação 

foi ministrada pelos pesquisadores Gabriela Barretto 

de Sá, da UnB, e Roger Raupp Rios, da UNISINOS 
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Novo espaço 
de convivência

Neste ano, a sede da ADPERGS passou por 

reformas e ganhou um novo layout.

O auditório Maria de Fátima Záchia Paludo foi pla-

nejado como um espaço de convivência, propiciando 

um ambiente aconchegante e com muita comodidade 

para as as associadas e associados. Além disso, o local 

foi totalmente equipado para transmissão ao vivo e 

possibilidade de eventos híbridos, dispondo de sis-

tema de áudio e vídeo para a realização de eventos e 

participação em nossas atividades. 

Outra novidade é o Espaço Dia, pensado especialmente 

para as Defensoras e Defensores Públicos associados. O 

local foi reformado para funcionar como uma sala de 

apoio aos colegas do interior e da capital que precisam 

de acomodação durante o dia, servindo tanto para 

descanso, como para trabalho. A nova sala dispõe de 

mesa para computador, estante e sofá para acomodar 

da melhor forma possível 
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O combate ao racismo 
nas carreiras jurídicas 
e a inspiração que 
vem do passado

A frase é do presidente do Conselho Nacional de Jus-

tiça (CNJ), ministro Luiz Fux. O que ministro deixou 

de citar, porém, é que o poder Judiciário é um dos 

espaços que menos possui pessoas negras em seus 

quadros: apenas 13,2% de magistrados são negros e 

12,3% magistradas negras.

Em 2015, o CNJ estabeleceu uma reserva de vagas na 

magistratura para a negros e negras nos concursos 

públicos por meio de cotas. A medida, porém, não 

é suficiente para reparar séculos de preconceito. É 

preciso ir mais fundo. É preciso romper padrões para 

a busca real de oportunidades para negros e negras 

ingressarem na magistratura e nas demais carreiras 

do Judiciário. Por quê? Porque se mantido o atual 

cenário, ou seja, a resolução número 3 de 2015, a 

igualdade entre negros e brancos na magistratura só 

seria atingida em 2060.

Na Defensoria Pública, a situação não é muito diferen-

te. A realidade gaúcha comprova: existe apenas uma 

Defensora Pública negra: Gizane Mendina Rodrigues.

Gizane é referência no assunto. Ela é coautora de um 

artigo publicado recentemente na imprensa gaúcha 

que inicia com um breve exercício: “Imagine um 

julgamento: uma juíza, um promotor de justiça, uma 

defensora pública, um réu. Uma dessas pessoas é 

negra. Imagine todos em um tribunal. Quem era 

a pessoa negra na cena que você visualizou? Para a 

ampla maioria, a pessoa negra imaginada será o réu. 

E não é difícil imaginar dessa forma, afinal, além do 

racismo estrutural que habita o inconsciente de nossa 

sociedade, o sistema de Justiça tem pouquíssimos 

representantes da população negra ocupando cargos 

em carreiras jurídicas”.

“O racismo no Brasil não é apenas 

velado. A cor da pele, aqui, infelizmente, 

ainda é uma barreira de acesso da 

população negra aos espaços físicos, aos 

serviços básicos e sobretudo aos postos 

de destaque na sociedade, na política, na 

economia e na cultura nacional.”
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MUDANÇAS URGENTES 
PARA COTAS EFETIVAS

Os concursos para ingresso na Defensoria do Rio 

Grande do Sul possuíam, há algum tempo, cota de 

20% para ingresso de pessoas negras e indígenas. 

Mas as cotas, de forma isolada, não surtiram o efeito 

mínimo desejado. Diante, então, da realidade de ab-

soluta disparidade, em 2020, a Defensoria Pública do 

Estado aumentou de 20% para 30% o percentual de 

vagas para pessoas negras e indígenas nos concursos 

da instituição e implementou outras medidas conco-

mitantes. A decisão se deu em reunião do Conselho 

Superior da DPE/RS. A sugestão foi feita pelo Grupo de 

Trabalho Permanente para Elaboração de Políticas de 

Combate à Discriminação Étnico-Racial (GT Igualdade 

Racial) do Núcleo de Defesa de Direitos Humanos da 

Defensoria Pública.

“No relatório apresentado ao Conselho Superior, ficou 

explícita a ineficiência da política afirmativa adotada 

até o presente momento, já que, nos últimos certames, 

de 14 vagas disponibilizadas para as cotas, apenas uma 

foi preenchida”, explicou Gizane.

“O aumento do percentual de reserva de vagas é funda-

mental para que a DPE alcance, no menor prazo possível, 

um percentual de pessoas negras dentro da instituição 

que reflita a sua representação na população gaúcha. 

Já a diminuição da nota mínima na primeira fase visa 

possibilitar a maior aprovação das populações negra e 

indígena, visto que, numericamente, essa é a fase que 

mais elimina candidatos”, acrescentou a Defensora.

“É preciso agir com contundência para mudarmos a 

realidade. Por isso entendemos que as cotas devem ser 

garantidas nas nomeações, não apenas uma expectativa 

no edital. É preciso implementar mecanismos legais 

para naturalizar a imagem de juízas negras, de defen-

sores negros, e assim por diante. Sem avanços rumo a 

medidas eficazes, muitas cotas, embora representem 

avanços, serão mais para ‘inglês ver’ do que para mudar 

o curso da história. E a história recente nos mostra 

que é possível fazer mais”, defendeu Gizane.
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ANADEP ENGAJADA COM O 
COMBATE AO RACISMO

O racismo estrutural não deixa marcas apenas no 

ingresso (ou falta de ingresso) de pessoas negras nas 

carreiras jurídicas. As marcas são vistas diariamente 

na sociedade. A urgência de mudar essa realidade fez 

a Associação Nacional das Defensoras e Defensores 

Públicos (ANADEP) lançar a campanha “Racismo se 

combate em todo lugar”. A ideia é evidenciar a neces-

sidade de equidade étnico-racial no acesso a direitos 

e políticas públicas de pessoas indígenas, negras, qui-

lombolas e povos tradicionais que, juntas, representam 

mais da metade da população brasileira. “Elas são as 

maiores vítimas de homicídio, têm maior dificuldade 

no acesso à saúde, educação, cultura, emprego, mo-

radia digna, postos de liderança. Por isso, queremos 

provocar a sociedade, o Estado e a imprensa para que 

o antirracismo seja uma luta de todas e todos por meio 

da educação em direitos”, destacou a presidente da 

ANADEP, Rivana Ricarte.

A campanha pede urgência de ações com razão. Dados 

do Atlas da Violência, publicado pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada, em 2019, mostram 

que as pessoas negras foram 75% das vítimas das 65 

mil mortes violentas no País. Para Gizane, “É preciso 

que ações afirmativas sejam implementadas para que 

possamos reverter essa dura realidade em que o negro 

parece eternamente condenado a ser pobre, morto 

e/ou preso. Precisamos garantir, por exemplo, que 

negros possam ser juízes, defensores, promotores, 

professores, médicos, engenheiros...”.

O PASSADO COMO 
INSPIRAÇÃO

Ao gravar depoimento para o documentário de 40 

anos da ADPERGS, o Defensor Público aposentado 

Cláudio Batista de Souza relembrou um aspecto im-

portante da história da Associação: “A criação da nossa 

ADPERGS tem a marca, tem o DNA da diversidade. 

Embora muito ainda muita gente, mesmo na Defen-

soria, só pense no negro como a pessoa que servirá o 

seu café, nós somos base fundamental dessa história 

desde o princípio. Não haveria ADPERGS sem a luta 

da Dra. Cleomir de Oliveira Carrão, mulher negra. 

E não podemos deixar de lembrar que a criação da 

Defensoria Pública no Rio Grande do Sul foi assinada 

pelo primeiro governador negro deste estado, Alceu 

Collares. Devemos olhar, portanto, para o passado 

em busca de sabedoria e reconhecimento para que 

possamos construir um futuro que tenha em sua es-

sência e estrutura de trabalho e atuação a diversidade, 

o respeito e a igualdade”, disse Souza 
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Ressignificando conflitos: 
Defensoria Pública e a 
Justiça Restaurativa
Um olhar diferenciado 

e humanizado dentro 

do sistema de justiça 

penal: é o que busca a 

Justiça Restaurativa.

O método, segundo o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), “é um 

conjunto ordenado e sistêmico de 

princípios, técnicas e atividades 

próprias, baseadas na aproximação 

entre vítima, agressor e a comuni-

dade atingida pelo conflito”.

Por meio da escuta ativa, o método promove atenção 

às necessidades da vítima e do ofensor, promovendo a 

compreensão das suas responsabilidades, a superação 

das causas e consequências do ocorrido, bem como a 

reparação de danos. “As práticas restaurativas permi-

tem que as pessoas possam falar sobre si, sobre suas 

necessidades, sobre algum fato ou evento sem serem 

julgadas. Busca-se proporcionar um espaço de escuta 

ativa e de empatia”, afirma a Defensora Pública de 

Ijuí, Carla Schöffel Lizot, que é especialista em Justiça 

Restaurativa e Mediação.

Neste processo, segundo a Defensora, “sai a culpabili-

zação e entra a responsabilização, sai a dependência de 

uma decisão de terceiros e entra a autonomia”. Como 

protagonistas da solução, os indivíduos se sentem 

mais motivados a cumprir o acordo estabelecido. “Não 

foi entregue a eles uma imposição sobre o que fazer; 

eles fizeram parte da construção daquela solução”, 

afirma Lizot.

A Justiça Restaurativa surge em contrapartida ao 

direito penal tradicional, que se alicerça na pena 

privativa de liberdade como a sanção mais adequada, 

e não entrega todos os resultados que promete, em 

especial a prevenção de novos fatos, a satisfação da 

vítima ou a ressocialização do ofensor. Motivada por 

essas questões, a prática objetiva conceder voz aos 

indivíduos diretamente afetados pelo fato criminoso, 

em busca de alternativas que se afastem da submissão 

a uma Justiça Absoluta e Retributiva.

Para a Defensora Pública de São Francisco de Assis, 

Polliana de Araújo Rocha, a Justiça Restaurativa propõe 

uma outra lente: a da pacificação do conflito. “Ela pode 

ser utilizada como uma alternativa em substituição 

à Justiça Retributiva. O grande diferencial é propor 

esse olhar conjunto para os interesses de todos, por 

meio da tríade composta pelo ofensor, a vítima e a 

comunidade, que muitas vezes vai poder participar 

daquela sessão restaurativa”, explica.
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UMA NOVA ÓTICA: CÂMARA DE CONCILIAÇÃO CRIMINAL

FAZENDO JUSTIÇA RESTAURATIVA

Com o intuito de tratar o conflito criminal dentro 

de uma nova ótica de resolução, em maio de 2021, 

foi lançada a Câmara de Conciliação Criminal, órgão 

vinculado ao Centro de Referência em Mediação e 

Conciliação da Defensoria Pública do Rio Grande 

do Sul.

Coordenada pelo Defensor Público Sérgio Nodari 

Monteiro, a Câmara de Conciliação Criminal surgiu 

para complementar a tríade presente na Instituição, 

composta pela Câmara de Mediação Familiar e pela 

Câmara de Conciliação Civil, em vista da necessidade 

específica de se negociar com o Ministério Público os 

acordos de não persecução penal. “Muito embora os 

acordos de não persecução penal sejam ancorados no 

modelo adversarial, a Câmara propõe um viés conci-

liatório, assumindo essa atribuição”, explica Nodari.

De acordo com o Defensor, a cultura adversarial é 

muito forte no campo jurídico. “Nós somos treinados 

durante a Universidade toda para entrar no ringue 

jurídico com uma cultura de adversários, uma cultura 

litigiosa e precisamos nos capacitar para poder oferecer 

esse serviço para a população”, conclui Nodari. “Den-

tro do conflito criminal, o que se mostra como mais 

adequado como ferramenta hoje, são as mediações, 

os encontros vítima-ofensor e a Justiça Restaurativa, 

que tem um ramal principiológico e de objetivos que 

são completamente diferentes do modelo adversarial”, 

complementa. 

A Política Pública Nacional de Justiça Restaurativa no 

âmbito do Poder Judiciário, delineada na Resolução 

CNJ nº 225/2016, prevê diversas diretrizes para o uso 

da técnica de justiça restaurativa, estes, vão desde a 

contratação de um profissional especializado para 

a capacitação dos agentes a um projeto piloto para 

implantação.

No primeiro semestre deste ano, a Câmara de Conci-

liação Criminal começou a ser implementada por meio 

das técnicas estabelecidas pelo CNJ para as unidades 

jurisdicionais do país. “A importância de observarmos 

a resolução do CNJ para a estruturação de práticas 

restaurativas no judiciário é por que precisamos essa 

guia do Conselho para nos cadastrarmos/creditado, 

no futuro, como uma instituição idônea, isenta e im-

parcial para receber casos para tratamento adequado 

do conflito. Então, optamos por seguir a cartilha do 

CNJ para que possamos receber os casos do sistema 

e tratar eles dentro da Câmara com algum potencial 

de resolutividade”, explica o coordenador do projeto. 

Com o objetivo de iniciar efetivamente em fevereiro 

de 2022, o projeto piloto prevê a capacitação dos 

seus agentes (Defensores(as), servidores) para fazer o 

tratamento do conflito penal. “Esse plano de estru-

turação, pelo CNJ, precisa de alguns passos para ser 

implementado, dentre esses passos está um plano piloto 

e uma capacitação dos facilitadores e dos mediadores 

que vão trabalhar com encontros vítima-ofensor”, 

ressalta Nodari.

Os encontros vítima-ofensor ocorrem em total volun-

tariedade de ambas as partes, num local onde se sintam 

seguras e confortáveis para falar o que desejaram. As 

sessões e encontros contam com um facilitador que 

busca conceder às próprias comunidades o “poder” 

de dizer qual a melhor forma de solucionar os casos 

que lhes pertencem. “As partes envolvidas no processo 

devem sentir a neutralidade do facilitador/mediador 

durante todo o encontro restaurativo, pois a constru-

ção do acordo passa pela confiança e segurança entre 

todos os participantes”, afirma Lizot.

As sessões, que podem ocorrer em encontros prévios, 

até que as partes estejam preparadas para o encontro 

frente a frente, buscam que vítima e ofensor saiam 

com uma maior satisfação da experiência que tiveram 

com a Instituição que aplicou métodos alternativos 

de resolução do conflito. “Durante o encontro, bus-
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ca-se que a vítima explique tudo que a acometeu por 

conta daquele fato, como era sua vida antes e depois, 

quais impactos causaram. Já o ofensor vai procurar 

mostrar à vítima o que aconteceu na vida dele antes, 

tudo que levou ele a praticar aquele fato, que uniu ele 

à vítima”, explica Nodari. O resultado pode chegar a 

um acordo de responsabilização que será entregue 

posteriormente ao judiciário para que possa causar 

impacto no processo.

“O objetivo da Câmara não é interromper a tramitação 

do procedimento tradicional dentro do sistema de jus-

tiça, mas sim, buscar a maior satisfação da pessoa que 

é recrutada como vítima e como ofensor. Nós vamos 

fazer um tratamento paralelo ao processo, porque 

os índices de satisfação, tanto da vítima quanto do 

ofensor, são muito baixos com o processo tradicional”, 

finaliza Nodari.

PRÓXIMOS PASSOS

A Câmara de Conciliação Criminal, instalada na sede 

da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, 

no 8º andar, iniciará o projeto piloto com a seleção 

de casos no interior do Estado. Esses processos serão 

repassados por “Defensores-fonte”, que vão identificar 

e encaminhar à Câmara para tratamento. As sessões 

restaurativas ocorrerão de forma remota.

“Hoje, já foi identificado pelos formadores e pelos traba-

lhadores de justiça restaurativa que é muito produtivo, 

seguro, autêntico e verdadeiro as falas das pessoas 

remotamente, num ambiente seguro como da sua 

casa, em que elas se sintam bem e à vontade para falar 

exatamente tudo aquilo que estão sentindo. Como há 

essa possibilidade, a atuação da Câmara será maior que 

a circuncisão de onde está instalada fisicamente, ela vai 

buscar as pessoas onde elas estiverem”, afirma Nodari.
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“DEFENSORES-FONTE”

A função dos “Defensores-fonte” é separar os casos 

e encaminhar para a Câmara. Também será dispo-

nibilizada capacitação aos agentes para realizarem o 

tratamento, os círculos de conversa e encontros da 

vítima-ofensor. As sessões podem resultar em acor-

dos, diálogos, avaliações da vítima e do ofensor, que 

serão retornados, posteriormente, aos Defensores(as) 

Públicos(as).

O “Defensor-fonte” poderá utilizar todos os documentos 

recolhidos. “Ele pode juntar no processo tradicional 

para, digamos, pedir um perdão 

judicial ou uma atenuante de pena 

ou uma extinção da punibilidade, 

por exemplo, vai caber a criativi-

dade jurídica do ‘Defensor-fonte’ 

utilizar o que a Câmara produziu 

como resultado para impactar o 

processo do sistema de justiça 

tradicional, desde que vítima e 

réu concordem que isso impacta 

o processo”, explica Nodari.

A Câmara de Conciliação Criminal 

vai funcionar como um projeto 

pioneiro no país, para que no fu-

turo receba regularmente os casos. 

“O movimento restaurativo mundial é irrefreável, 

vai acabar tomando um espaço dentro do processo 

de justiça tradicional. A intenção é que com esse 

projeto piloto possamos desenvolver técnicas e um 

serviço seguro e satisfatório tanto para vítima quanto 

réu, e nos credenciar como referência para trabalhar 

como uma Instituição segura a receber os casos dos 

processos que vem do sistema de justiça tradicional. 

As legislações no mundo todo já começam a inserir a 

Justiça Restaurativa e métodos adequados de resolução 

de conflitos alternativos como um dos elementos para 

mudar, transformar a realidade das pessoas e conflito 

que está dentro do processo tradicional”, finaliza o 

coordenador da Câmara.

PROJETO CONCILI(AÇÃO)

Outro projeto dentro da Defensoria Pública é o Conci-

li(AÇÃO), que utiliza métodos consensuais de resolução 

de conflitos, tais como a mediação e a conciliação. 

Lançado pela Defensoria Pública Regional de São Fran-

cisco de Assis, na região Central do Estado, a iniciativa 

é realizada em parceria com a Ordem dos Advogados 

do Brasil Subseção de São Francisco de Assis (OAB/RS).

O projeto foi implementado em julho de 2020, es-

timulando a conciliação e a mediação de conflitos. 

Segundo a Defensora, “foi readequado todo o fluxo 

de atendimento da Defensoria 

buscando priorizar a resolução 

consensual dos conflitos. Haven-

do interesse e voluntariedade das 

partes, a situação é encaminhada 

para a realização de sessão de conci-

liação ou mediação, a depender do 

caso”, afirma a Defensora Pública 

de São Francisco de Assis, Polliana 

de Araújo Rocha.

As sessões de conciliação da referida 

Defensoria são realizadas tanto de 

forma presencial quanto de forma 

virtual, sendo conduzidas pela de-

fensora pública e pela analista da 

comarca. As sessões de mediação são realizadas de 

forma virtual por uma mediadora que se voluntariou 

para trabalhar junto ao projeto. Os acordos são firma-

dos em relação a processos judiciais em curso, bem 

como em relação a situações que não foram levadas ao 

Judiciário, adotando-se uma resolução extrajudicial.

Segundo Polliana, a prática adotada tem sido muito 

efetiva. “O objetivo do projeto é estimular uma cultura 

de paz na comunidade como um todo, sendo uma 

oportunidade para oferecer educação em direitos aos 

envolvidos e promover a facilitação do diálogo, fatores 

que vão muito além da celebração de um acordo. Com 

a implementação do projeto, já é possível sentir uma 

maior busca do público pelos métodos consensuais 

de resolução de conflitos”, finaliza 

O movimento 

restaurativo mundial 

é irrefreável, vai 

acabar tomando um 

espaço dentro do 

processo de justiça 

tradicional.
_
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É formada em Direito pela PUC/RS, pós-graduada em Direito – 

Ênfase Criança e Adolescentes pela FESMP, já foi Conselheira 

do CEDICA – Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e ex-vice-presidenta da ADPERGS. Atualmente está 

classificada no 1º Juizado da Vara de Família e Sucessões do 
Foro Regional do Alto Petrópolis. 

Defensora Pública

BÁRBARA BERNARDES DE OLIVEIRA SARTORI

Guarda Compartilhada 
e a Sobrevida da 
Alienação Parental
A Lei n. 13.058 de 2014 trouxe a guarda compartilhada como regra, onde os pais devem con-

viver de forma equilibrada com os filhos, e os operadores do Direito devem estar atentos ao 

princípio do superior interesse da criança ou do adolescente. A criança terá uma residência 

base, uma casa de referência, e os pais devem tomar decisões em conjunto sobre questões 

importantes na vida dos filhos, como assuntos relacionados à saúde, escola e atividades ex-

traclasse. Contudo, na prática, os pais confundem com guarda alternada, ou, mesmo após 

informados sobre o funcionamento da cogestão, aceitam a guarda compartilhada porque não 
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possuem fatos que desabonem a conduta do outro a ponto de colocar o (a) filho (a) em perigo, ou 

porque preferem terminar o processo por acordo acreditando que o pai não se esforçará para mudar 

a realidade que já conhecem. E aí que acabam ocorrendo atos de alienação parental, consciente ou 

inconscientemente. A Lei 12.318 de 2010 versa justamente sobre alienação parental, com o propósito 

de proteger o direito dos filhos, principalmente no que diz respeito ao direito à convivência familiar.

Alienação parental é a interferência na formação psicológica da criança ou do 

adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos 

que tenham a criança ou adolescente em sua companhia para que repudie ge-

nitor ou que cause prejuízo à manutenção de vínculos com este. De acordo com a 

nova lei, considera-se alienação parental, entre outras atitudes, realizar campanha de desqualifi-

cação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade; dificultar a autoridade 

parental ou o contato do filho, bem como a convivência familiar; omitir deliberadamente a genitor 

informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e 

alterações de endereço; apresentar falsa denúncia contra o pai ou a mãe para obstar ou dificultar 

a convivência deles com a criança ou adolescente [1].

Com o término da relação, a conjugalidade passa a não existir mais, contudo a parentalidade per-

manece, que “são condições relacionais, jurídicas e psíquicas distintas”, conforme destacado pelo 

Prof. Jorge Trindade em sua videoaula na “Unidade 5 do Módulo 1” do curso de especialização em 

Direito de Família na FMP/2021. Contudo, a prática social do adultocentrismo acaba vigorando 

nos processos na seara familiar. Um dos pais, não raras vezes, utiliza as redes sociais para vigiar o 

“rival” e tentar justificar pedido de afastamento ou quiçá de visitas supervisionadas. A alteração 

do número telefônico ou mesmo de endereço é, igualmente, comum, embora uma mudança de 

domicílio aparentemente não nos pareça algo tão simples de se efetivar em curtos espaços de tempo.

Antes da alteração legislativa, a guarda unilateral justificava decisões estruturais baseadas apenas 

na opinião da mãe, como regra, inclusive culturalmente, o pai somente visitava o filho em finais 

de semanas alternados. Ele não acompanhava a rotina escolar e não conseguia sentir, enxergar as 

necessidades básicas dos filhos, como o uniforme e o troca-troca de calçados nos primeiros anos 

do colégio. As genitoras reclamavam da sobrecarga do trabalho e da falta de interesse e de coope-

ração do genitor, e, como corolário, da falta de vínculo afetivo, relatando, inclusive, a ausência de 

vontade do filho em “visitar” o pai. Atualmente, mesmo com a guarda compartilhada vigorando 

nas decisões judiciais, continuamos presenciando nas Varas de Família as resistências das mães em 

compartilhar decisões importantes com os pais, e vice-versa, por conflitos interpessoais, muito mal 

resolvidos desde a separação, bem como quando a pensão alimentícia não está sendo paga ou está 

em atraso; olvidam-se que há uma criança fruto do amor existente entre eles no passado, as vezes 

não muito remoto, e que o infante continua amando os dois, apesar do litígio entre os adultos.

Muito comum a genitora não aceitar o pernoite, ou querer que a visita ocorra em sua casa, por ter 

resistência à alteração da rotina dos filhos, preocupação com a responsabilidade paterna no que 

se refere à alimentação adequada, em especial quando a criança é de tenra idade, acaba criando 

empecilhos a convivência paterno-filial, sem se dar conta que está praticando atos de alienação 

parental em algumas oportunidades, sem lembrar que o direito de convivência é da criança, de 

conviver tanto com o pai quanto com a mãe. Quando o pai tem a sua casa como residência base, 

o que não é comum nos processos judiciais que tramitam nas Varas de Família da Capital gaúcha, 
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também acabam por afastar as mães julgando-as como inadequadas para cuidar e educar os filhos. 

Verifica-se um jogo de forças, esquecendo-se de que numa guerra sempre há um perdedor.

Por outro lado, a alienação parental, através do advento da lei protetiva, anda sendo banalizada, o 

que também pode causar efeito contrário, servindo como um instrumento, geralmente nas mãos 

do pai, a ser usado contra a mãe. Há vários casos em que a genitora se preocupa com a conduta 

paterna de forma fundada, mas sem ter a devida atenção dos órgãos de proteção.

A pós-modernidade proporcionou uma variedade de condições para o convívio dos filhos com pais 

separados; temos as videochamadas para pais que moram no mesmo Município, ou mesmo para 

os que residem em países diferentes. De qualquer forma, é mister a contribuição ativa do outro, 

em especial quando estamos tratando de criança que depende do adulto para estar disponível num 

horário determinado para receber uma ligação, por exemplo. O caminho mais fácil é o da prática de 

atos de alienação, pois a maioria da população é leiga em assuntos que envolvem a parentalidade e 

muitos necessitam de acolhimento e suporte na área de saúde mental, demanda nada fácil durante 

uma pandemia e para a maioria da população em vulnerabilidade social.

Mesmo após realizações de perícias por equipe multidisciplinar nos processos, participação dos 

pais em oficina das famílias, mediações, constelação familiar, acompanhamento das famílias pelo 

CRAS..., quando um dos pais optam pelo caminho da alienação é realmente muito difícil uma 

decisão judicial evitar prejuízos às crianças e adolescentes.

Com a pandemia constatou-se um aumento significativo nos processos na área de família, muitos 

processos físicos ficaram parados nos Foros, e, apesar da celeridade no andamento dos processos 

eletrônicos, falta conhecimento e/ou aprofundamento nos assuntos que envolvem direito de fa-

mília também aos operadores do Direito, e o número de assistentes sociais e psicólogas habilitados 

são insuficientes, bem como de Defensores Públicos para atender a população carente, a fim de 

que seja possível proporcionar uma prestação jurisdicional efetiva, contemporânea e que atinja a 

finalidade do Direito que é a justiça.

Enfim, a criança deve ser a protagonista do processo, e não esquecida a sua condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento, como sujeito de direitos. Os pais necessitam serem ouvidos e de 

“educação em direitos” para que o caminho num futuro próspero seja a resolução extrajudicial dos 

conflitos como primeira opção, que o compartilhamento da guarda, atributo do poder familiar, 

seja realmente observado, tendo os ex-companheiros/cônjuges muito mais informação e segurança 

para compartilhar as decisões estruturais da vida dos filhos, visando o desenvolvimento saudável 

da Geração Z em especial; por terem familiaridade no ambiente virtual, foram os primeiros a 

aceitar uma nova rotina digitalizada, mas já sofreram impactos significativos com o Covid-19 
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Entrega do 8° Prêmio 
ADPERGS de Jornalismo

Momentos de muita alegria e emoção marcaram o 8º Prêmio ADPERGS 

de Jornalismo – Direitos Humanos. A cerimônia ocorreu durante o XXIV 

Encontro Estadual das Defensoras e Defensores Públicos, no dia 03 de 

dezembro, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul. 

A premiação, que contou com a presença de Defensoras 

e Defensores Públicos, representantes de entidades 

parceiras e jornalistas, revelou a classificação dos fi-

nalistas nas cinco categorias do concurso. Os troféus 

e certificados foram entregues pelos membros da 

diretoria da entidade, pelo Defensor Público-Geral, 

Antonio Flávio de Oliveira, pelo Defensor Público 

Andrey Regis de Melo, e pelos representantes do Sin-

dicato dos Jornalistas Profissionais do RS – SINDJORS, 

Jorge Leão, e Associação Riograndense de Imprensa 

– ARI, José Nunes.

Com a temática Direitos Humanos, o prêmio recebeu 

130 inscrições nas categorias Impresso, Internet e mí-

dias sociais, Rádio, TV e universitária, e a participação 

de profissionais e estudantes de jornalismo de vários 

estados do Brasil. “Buscamos fortalecer a união entre 

o trabalho dos profissionais da imprensa e o trabalho 

das Defensoras e Defensores Públicos no que eles têm 

de comum: ambos são fundamentais para o fortaleci-

mento da nossa democracia e dos direitos humanos”, 

disse o presidente da ADPERGS, Mário Rheingantz, 

durante a abertura da cerimônia. 
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CONFIRA OS VENCEDORES:

U N I V E R S I T Á R I O
1º LUGAR: Mathias dos Santos Silva 

Boni / Jornal da Universidade – UFRGS

Catadores autônomos contestam multas 

por trabalho nas ruas de Porto Alegre

2º LUGAR: Yuri da Silva Souza 

/ A Notícia do Ceará

A violência doméstica durante a 

pandemia e a reinvenção dos serviços 

ofertados pela Defensoria Pública

IMPRESSO (jornal/revista)
1º LUGAR: Gustavo Menegusso /

Jornal O Alto Uruguai

Série A Última Porta

2º LUGAR: Lucas Altino 

Soares / O Globo 

Balcão dos mais pobres, Defensoria 

Pública pode perder poderes hoje 

em ação que será julgada pelo STF

R Á D I O
1º LUGAR: Marcio Pompermaier 

Frozza / Rádio Sarandi

Decisão da Defensoria Pública 

em Carazinho mantém o bom 

senso e preserva a vida 

2º LUGAR: Eduardo Matos 

/ Rádio Gaúcha

Prisão sem guardas: uma oportunidade 

real para ressocialização de presos 

T V
1º LUGAR: Róger Mateus 

Ruffato / RBS TV

Ação de mãe, médico e defensor 

público agiliza doação de órgãos 

de menina de 3 anos no RS 

2º LUGAR: Matheus Felipe 

da Silva / RBS TV

A luta pela dignidade 4 anos 

depois famílias recuperam o 

direito de ter uma casa

IN T ERN ET /M ÍDIA S  S O CIAIS
1º LUGAR: Juan Ortiz / 

Matinal Jornalismo

“Quero poder cuidar do meu filho”: 

a luta de uma família afastada 

do bebê na maternidade

2º LUGAR: Letícia Dias Fagundes 

/ Instituto Mulheres Jornalistas

A atuação da defensoria pública 

do RS no acesso à justiça de 

pessoas transgêneras
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O 8º Prêmio ADPERGS de Jornalismo contou com o patrocínio da Unidas 

Livre, e com o apoio e efetiva participação no julgamento de reportagens, 

de representantes da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), do 

Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul (Sindjors) 

e da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) 
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Por inclusão e 
diversidade: Conheça 

o trabalho da CPAI

Com a finalidade de prestar apoio consultivo às ações da Defensoria 

Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) na promoção da 

acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, foi criada a CPAI – 

Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão. 

“A CPAI foi idealizada a partir da necessidade de produzir 

um olhar mais humanizado para as demandas relacio-

nadas às pessoas com deficiência, sejam elas originadas 

do público interno ou externo”, conta a idealizadora da 

CPAI, Defensora Pública dirigente do Núcleo de Defesa 

dos Direitos Humanos, Aline Palermo Guimarães. 

Sua criação ocorreu em 2019, durante o evento de 

qualificação “Diversidade e Inclusão Social”, que 

conferiu à Comissão Permanente de Acessibilidade 

e Inclusão – CPAI a finalidade de prestar apoio con-

sultivo a todas as ações da instituição que tenham por 

objetivo a promoção da acessibilidade e a inclusão de 

pessoas com deficiência. Na época, era presidida pela 

Defensora Pública Melissa Torres Silveira e contava 

com outros dez integrantes, entre eles, o presidente 

da ADPERGS, Mário Rheingantz.

Nessa perspectiva, a CPAI já emitiu parecer sobre as 

comissões de verificação nos concursos públicos e 

de acompanhamento de pessoas com deficiência da 

Defensoria Pública, e propôs a alteração da Resolução 

CSDPE nº 04/2014 (artigo 4º, parágrafo único), que 

regulamenta a matéria. 
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“A inclusão é fundamental para que efetivamente 

tenhamos a garantia da equidade entre as pessoas, 

naturalizando a questão das diferenças e conscienti-

zando quanto à existência de um número grande de 

pessoas com deficiência e das suas capacidades tanto 

AMPLIAÇÃO DA COMISSÃO

Por meio da resolução DPGE 18/2021, a CPAI ampliou 

sua composição, passando de 11 para 16 membros, com 

inclusão da ADPERGS e da Associação dos Servidores 

da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do 

Sul (ASEDPERS), além de reforço da representação de 

Defensores(as) e servidores com deficiência.

A modificação atendeu pedido encaminhado pela 

ADPERGS, visando à participação mais ampla na Co-

missão, dada sua importância em assegurar a inclusão 

e a diversidade nos quadros institucionais, bem como 

a necessidade de especial atenção à saúde e desen-

volvimento das atividades em ambiente adequado e 

equilibrado. O representante da Associação é o Diretor 

de Assistência à Saúde, Diego Rodrigues Quadros. 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS 

A CPAI busca desenvolver campanhas de conscienti-

zação e de educação em direitos voltadas à eliminação 

de barreiras e à ampliação da inclusão de pessoas com 

deficiência que façam parte da Instituição ou que 

busquem atendimento da Defensoria Pública. 

“A Comissão desenvolve discussões e reflexões a res-

peito de práticas e discursos capacitistas identificados 

no dia-a-dia, propondo iniciativas para superação de 

posturas discriminatórias”, afirma Aline. Exemplos 

recentes dessa atuação foram as campanhas desenvol-

vidas nos anos de 2020 e de 2021, que contaram com 

forte engajamento nas redes sociais e que provocaram 

discussões relevantes a respeito dos direitos das pessoas 

com deficiência. 

quanto qualquer outra pessoa”, afirma o Defensor 

Público e membro da CPAI, Ricardo Girardello, sobre 

a necessidade de assegurar a inclusão e a diversidade 

nos quadros institucionais. 
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CAMPANHAS

ACESSIBILIDADE 
ATITUDINAL 

A campanha sobre acessibilidade atitudinal da De-

fensoria Pública foi lançada no mês de setembro de 

2021, marcando o Dia Nacional de Luta da Pessoa 

com Deficiência.  

Ao longo de várias semanas foram realizadas diversas 

publicações nas redes sociais da DPE/RS com informa-

ções, orientações e dicas que envolvem acessibilidade. 

O conteúdo foi organizado pela Comissão Permanente 

de Acessibilidade e Inclusão (CPAI).

CONTRA O CAPACITISMO

Elaborada, em 2020, pela Comissão de Acessibilidade 

e Inclusão (CPAI) e pelo Núcleo de Defesa dos Direitos 

Humanos (NUDDH), a campanha se propôs a mostrar 

práticas preconceituosas contra essa população, com 

o intuito de provocar a reflexão a respeito das formas 

de preconceito. No material divulgado, foram mos-

trados exemplos cotidianos que perpetuam posturas 

capacitistas.  

A ação contou com oito publicações que foram vei-

culados nas redes sociais da Defensoria Pública, com 

o objetivo de dar visibilidade ao tema. 
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EFETIVANDO DIREITOS

Como Defensor Público,  Ricardo Girardello  sem-

pre foi simpático à causa das pessoas com deficiência, 

mesmo antes de se enquadrar nesse conceito. “Sempre 

busquei atuar no sentido de garantir a verdadeira 

equidade entre as pessoas, ou seja, que as pessoas com 

deficiências tenham suas características consideradas e 

seus direitos respeitados, para que tenham as mesmas 

oportunidades das demais pessoas na sociedade”, afirma.

Girardello foi diagnosticado com Distrofia Muscular, 

uma condição genética e degenerativa do sistema 

muscular, que apresenta limitações de mobilidade, 

necessitando de muleta e cadeira de rodas. O Defensor 

ressalta a falta de acessibilidade para pessoas com de-

ficiência e a dificuldade no acesso a estabelecimentos 

e a própria cidade.

“Na cidade onde resido (Guaporé), especialmente, 

muitos estabelecimentos comerciais não dispõe de 

acessibilidade ou da acessibilidade adequada, de modo 

que não consigo frequentar ou preciso de auxílio e 

da boa vontade das pessoas para o ingresso no local. 

Outra grande dificuldade quanto a acessibilidade, no 

meu caso, é a utilização dos passeios em vias públicas, 

pois há poucas rampas, muitas inadequadas e a pavi-

mentação é péssima. Ainda, há muito poucas vagas de 

estacionamento para pessoas com deficiência e as que 

existem, geralmente são indevidamente utilizadas por 

quem não necessita e não está autorizado para tanto”. 

De acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), mais de 45 

milhões de brasileiros possuem 

algum tipo de deficiência, 

aproximadamente 23,9% da 

população total. 

O dado disponível é de 2010, o que sugere que o 

número seja ainda maior hoje. Apesar de comporem 

grande parcela da população, ainda existe o estigma 

das pessoas com deficiência. Para tanto, promover 

discussões relacionadas ao capacitismo e impacto na 

sociedade é de extrema importância. 

“O capacitismo é o preconceito que existe em relação 

às pessoas com deficiência, seja por acreditar que não 

são capazes de algumas funções ou que necessitam de 

sentimentos de pena e que, assim, seriam, em algum 

grau, inferiores às demais pessoas ou, em outro aspecto, 

supervalorizar as pessoas com deficiência em razão das 

atividades que desenvolvem, como se a maioria não 

fosse capaz de tal”, explica o Girardello. 

As principais práticas capacitistas, segundo o Defensor, 

estão relacionadas à fala das pessoas, ainda muito 

carregadas de preconceitos e ao comportamento 

relacionado aos olhares de forma diferenciada e ao 

tratamento em relação às demais pessoas. 

Atuante nas questões relacionadas a pessoas com 

deficiência, o Defensor já realizou ações judiciais para 

a garantia de direitos dessa população. São casos que 

envolvem saúde, na obtenção de tratamentos, como 

órteses e próteses; educação adequada, com a presença 

de monitor para acompanhamento de criança com 

deficiência; bem como no extrajudicial. “Além disso, 

promovemos campanhas de conscientização junto à 

imprensa e atuação junto ao Poder Público Municipal”, 

finaliza Girardello 
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Entrevista com a 
professora de Direito 
Penal e Criminologia da 
UFRJ, Luciana Boiteux

Luciana Boiteux, mestre (UERJ) e doutora em Direito Penal (USP), 

é professora associada de Direito Penal e Criminologia da UFRJ e 

coordenadora do Departamento de Política de Drogas do IBCCrim.
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1 Na sua visão, quais estratégias 

poderiam ser adotadas pela 

legislação brasileira para as políticas 

de drogas e a redução de danos? 

As principais estratégias para melhorar ou reduzir os 

danos de uma política que não houve logrado nenhum 

resultado de proteção a saúde pública, seria justamente 

ampliar o investimento na saúde e na assistência, no 

sentido de garantir uma rede de atendimento, não só 

para drogas, mas para que envolva também o acesso 

à saúde mental quanto a eventuais abusos, consumo 

de álcool e outras drogas. Tudo 

isso seria cumprir o que a lei já 

determina em relação a cons-

trução de CAPS e CAPS AD, e 

investimento na contratação de 

pessoal, considerado essencial. 

Na perspectiva da justiça cri-

minal, defendo que haja uma 

absoluta revisão na nossa legis-

lação, iniciando-se numa política 

que hoje, internacionalmente, 

já está indicada, que é a legali-

zação da maconha. No Brasil, 

concretamente, já temos alguns 

avanços em relação ao acesso a 

maconha medicinal, mas entendo 

que precise ser pensado uma 

política para a cannabis, não só 

para garantir o autocultivo e a descriminalização do 

usuário, com a inclusão também das demais drogas, 

mas em especial na garantia do fornecimento no SUS 

desse medicamento, assegurando o acesso às famílias.

2 Segundo o relatório do Depen 

(Departamento Penitenciário 

Nacional), a população carcerária 

brasileira é formada 63,6% por 

negros/pardos. Os detentos 

apresentam baixo nível de 

escolaridade: 51,3 % não concluíram 

sequer o ensino fundamental, 14,9% 

fizeram o ensino médio e apenas 0,5% 

dos presos possuem ensino superior 

completo. Na sua avaliação, o sistema 

penal é seletivo, como ele atua? 

O sistema penal do Brasil é seletivo, e o fato do crime 

do tráfico de drogas ser o crime que mais cresce em 

termos de representatividade penitenciária, reforça 

essa questão. Isso porque o sis-

tema atua no sentido de somente 

alcançar aqueles que são mais 

fragilizados, mais vulnerabiliza-

dos, que são alçados à condição 

de grandes bodes expiatórios. 

A figura hoje do jovem, negro e 

pobre é classificada em manchete 

como um traficante de drogas 

com um fuzil na mão, e o sistema 

se move dessa forma, focando em 

quem não tem a menor relevância 

dentro da estrutura econômica 

lucrativa do tráfico e esses são 

os que são presos e executados, 

em nome da guerra as drogas, 

enquanto o grande tráfico con-

tinua circulando sem qualquer 

controle e investigação. 

É importante dizer que no Brasil o sistema seletivo, 

em especial a partir do fato de que a maior parte das 

prisões ocorre por auto de prisão em flagrante e não 

por investigação, e assim o grande traficante que não 

põe a mão na massa, ou aqueles que têm grandes quan-

tidades, mas não estão circulando nos espaços que a 

polícia precisa investigar, são dificilmente alcançados. 

Além disso, o sistema possui uma seletividade social 

e racial, ou seja, a ideia de criminalizar a pobreza e os 

mais vulneráveis, em especial a política de drogas, é 

racista, e tem como foco prender e autorizar a polícia a 

executar moradores, em particular a população negra 

e periférica do Brasil.

O sistema penal do 

Brasil é seletivo, e 

o fato do crime do 

tráfico de drogas 

ser o crime que mais 

cresce em termos de 

representatividade 

penitenciária, reforça 

essa questão.
_
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 Temos um judiciário que apenas 

chancela a tipificação dada pela 

polícia, é um poder muito grande 

concedido a eles.
_

3 Há um crescimento constante no 

número de presos por crimes de 

tráfico de drogas, tendo seu número 

passado de 77.371 em 2008 para 

140.798 em 2017. Na sua análise, 

o que ocasionou o crescimento de 

prisões? 

É uma análise que não conseguimos fazer na perspec-

tiva da criminologia crítica, pois além dessas prisões se 

tem também muitos casos que a própria seletividade 

oculta das estatísticas, então isso é comentado de for-

ma genérica. O que se tem hoje no Brasil, que é o foco 

da polícia também, é a repressão do pequeno tráfico 

com mecanismo de controle social e racial da pobreza, 

ou seja, a polícia do país, em especial a polícia militar, 

que é aquela que patrulha, que realiza as prisões em 

flagrante, atua nos territórios na perspectiva de vigilância 

e controle, principalmente por entender que nesses 

locais estão as pessoas que necessitam ser controla-

das, pois são as que não possuem acesso a direitos. A 

mesma população que tem negado o acesso a direitos 

é a população que é vigiada pela polícia na perspectiva 

de uma radical desigualdade estrutural que temos em 

nosso país. Portanto, esse aumento nas prisões por 

tráfico entre 2007 e 2008 se dá por uma lógica cada vez 

mais forte de patrulhamento e de controle sobre áreas 

consideradas “perigosas”, que são as áreas periféricas, 

onde as pessoas mais pobres moram. Também, se for 

avaliado, quanto mais desemprego, mais precariedade, 

e consequentemente terão pessoas que vão estar dentro 

de uma proximidade com esse mercado ilícito. 

O que eu diria é que o Brasil precisaria investir mais 

em uma polícia investigativa que pudesse alcançar o 

grande tráfico, aqueles que lucram, que realizam la-

vagem de dinheiro nos bancos a partir deste mercado 

ilícito, mas a polícia aumenta o número de prisões e vai 

prendendo cada vez mais varejistas que se dedicam ao 

pequeno comércio, e nesse sentido também questionar 

o porquê da polícia estar focada nesse controle sobre os 

territórios, o motivo pelo qual a polícia não investiga 

o grande tráfico, ou também o porquê de não haver 

preocupação com outros crimes que efetivamente 

deveriam ser melhor abordados, como por exemplo 

homicídios, feminicídios, a questão da violência contra 

a mulher, e outros crimes, no sentido de você poder 

ter um sistema penal garantista, no qual a polícia 

pudesse estar investigando melhor os crimes que mais 

afetam a sociedade, e certamente esse crime não é o 

tráfico de drogas, mas a mídia vende a imagem de que 

a insegurança pública é causada pelo tráfico de drogas. 

Entendo que a insegurança pública é causada, em 

específico, pelo enorme número de crimes e de exe-

cuções extrajudiciais, que são muitas vezes praticados 

em nome da guerra às drogas, então devemos mudar 

essa situação, repensar essa política de drogas, e tam-

bém a atuação da polícia e do Ministério Público em 

relação a essa seletividade. As minhas questões seriam: 

a polícia deveria ficar prendendo pequenos trafican-

tes? Que tipo de meta deveria ser determinada para 

que a população pudesse ter um retorno melhor das 

atividades da polícia no sistema de justiça?

4 Essa dinâmica de 

encarceramento, a partir da 

Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), 

apresentou uma falta de definição 

sobre o que é o uso e o que é o 

tráfico de drogas, além de critérios 

seguros de diferenciação. Quais foram 

os impactos da mudança na Lei de 

Drogas na dinâmica de abordagens, 

processos e encarceramento? 

Essa pergunta é muito importante. O que aconteceu 

com a Lei de 2006, na verdade, foi uma ampliação 

da distância entre a pena, ou as medidas aplicáveis 

ao Artigo nº 28, a quem é tipificado como usuário, e 

aquele que é criminalizado como traficante no Artigo 

nº 33. Houve um aumento de pena mínima do Artigo 
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tráfico e não prova, mas a justiça aceita a palavra do 

policial com muita força. Aqui no Rio de Janeiro nós 

temos a Súmula nº 70 que praticamente diz que baixa 

a palavra do policial para condenar. Essa dinâmica está 

cada vez mais piorada, pois os resultados são muito 

sérios, mas o poder judiciário se omite na exigência de 

provas, critérios e de investigação para poder aplicar 

uma pena tão alta como é no caso de tráfico, e ainda 

mais quando há concurso com a associação. 

5 Segundo o Depen, o total 

de presos no país é de 811 

mil pessoas. Das 1.381 unidades 

prisionais, 997 têm mais de 100% 

da capacidade ocupada e outras 

276 estão com ocupação superior a 

200%. Estão regulares ou com sobra 

de vagas apenas 363 prisões. Quais 

são os reflexos dessa superlotação e 

violência no sistema penitenciário?

O resultado dessa superpopulação penitenciária é o 

pior possível. Hoje, o reflexo à violência é a redução do 

acesso a direitos. Ainda teremos que, no futuro, fazer 

uma comissão da verdade da pandemia da COVID-19 

para ver o que aconteceu no nosso sistema penitenciá-

rio. Nós não conseguimos desencarcerar nem mesmo 

na pandemia com risco altíssimo de contágio, e os 

reflexos também dessa restrição de direitos são as 

famílias dos presos, cada 

vez mais precarizadas. 

Sabemos que a maioria 

dos presídios são as fa-

mílias que sustentam, na 

alimentação, vestimenta, 

higiene, ou seja, o estado 

gasta muito com prisões, 

elas continuam super-

lotadas e ainda traz um 

grande peso para família 

que se vê obrigada a con-

tribuir com o seu ente, o 

que deveria ser dever do 

nº 33, de 3 para 5 anos, e ocorreu a despenalização, ou 

seja, a retirada da possibilidade da pena de prisão no 

Artigo nº 28 para aquele que é consumidor/usuário. 

Então, isso levou para um lado que há um resultado 

muito distinto. Caso alguém seja considerado traficante, 

será preso, até mesmo em prisão provisória, mas se for 

um usuário, é apenas encaminhado para um juizado 

especial. Assim, deveria haver uma melhor definição, 

em especial além da investigação mais profunda, para 

definir qual seria a tipificação mais correta, havendo 

critérios mais objetivos e seguros de diferenciação como 

outros países já estão fazendo. Portugal, por exemplo, 

descriminalizou usuários, estabeleceu tabelas e limites 

em relação à quantidade que o usuário pode portar. 

No Brasil, também deveria ter essa distinção, inclusive 

para evitar o abuso na abordagem policial, embora a 

sabemos que isso também não vai resolver o problema, 

mas o fato é que hoje a polícia tem o poder muito gran-

de, devido a nova Lei de Drogas, que é definir quem é 

traficante e quem é usuário. Dessa forma, a seletividade 

se torna mais forte, mais presente, tendo em vista outra 

questão que é o fato de que a justiça raramente altera a 

primeira tipificação dada pela polícia militar, que leva, 

por exemplo, o caso de tráfico para a delegacia. Então, 

temos um judiciário que apenas chancela a tipificação 

dada pela polícia, é um poder muito grande concedi-

do a eles, há uma flexibilização na hora da aceitação 

das provas para definir a condenação, e o judiciário 

é leniente com as arbitrariedades policiais, o MP não 

realiza o controle exter-

no da atividade policial, 

sendo um problema que 

as Defensorias enfrentam 

no dia a dia, que é o fato, 

por exemplo, da palavra 

do policial ter peso, de 

haver inclusive erros e 

mesmo falsificações no 

processo, ou seja, um po-

licial diz que viu a pessoa 

portando uma determi-

nada quantidade, viu que 

ela tinha relação com o 

O fato de defender mais penas 

hoje configura uma forma de se 

eleger, nós temos o populismo 

penal que é a aposta no 

encarceramento como solução 

mágica para todos os males da 

insegurança pública no Brasil.
_
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estado. Além disso, nós temos de tempos em tempos 

revoltas, violências, muitas delas até denunciadas ao 

sistema interamericano de direitos humanos. Portanto, 

esse encarceramento em massa e essa ausência de uma 

prisão, essa póstuma de uma prisão que seja digna, a 

falta de uma política criminal que efetivamente reduz 

esse encarceramento tem levado resultados trágicos e 

que, inclusive, nós não temos esse dado, mas que isso 

pode também estar levando um aumento da reincidência 

pelo aumento do tempo de contato do indivíduo com 

o cárcere. Sabemos que o cárcere não ressocializa, não 

traz nada de bom, só impõe sofrimento e dor. 

Logo, o reflexo é o pior possível, e isso não é admi-

tido pela nossa constituição e, consequentemente, 

não conseguimos avançar numa política de encar-

ceramento por questões políticas mesmo. O fato de 

defender mais penas hoje configura uma forma de se 

eleger, nós temos o populismo penal que é a aposta 

no encarceramento como solução mágica para todos 

os males da insegurança pública no Brasil.

6 Há uma necessidade de se rever 

a política de drogas? Em que 

sentido?

Sim, há uma necessidade de rever a nossa política de 

drogas que, em recente pesquisa, foi considerada a pior 

política de drogas do mundo. A revisão da política de 

drogas hoje perpassa a curto prazo, com estabeleci-

mento de quantitativos e determinação de prova do 

elemento subjetivo, se a intenção é tráfico ou uso, e 

também esse argumento subjetivo combinado com 

o argumento dos critérios objetivos de quantidade 

para cada substância ilícita, que devem ser pré deter-

minados numa perspectiva garantista. Além disso, a 

descriminalização do cultivo e a ampliação da política 

de drogas para garantir o acesso ao uso terapêutico, 

não só da maconha, mas de várias substâncias ilícitas, 

que precisam também ser acessadas por toda a popu-

lação pelo SUS. Também, especificamente, devemos 

investir em penas e mecanismos alternativos, ainda 

a curto prazo, para evitar ao máximo a aplicação da 

pena de prisão, que não pode ser a primeira opção. 

A médio e longo prazo, penso que temos sim que 

avançar, a princípio, numa legalização da maconha, 

como já ocorre em vários estados norte-americanos, 

no Canadá e no Uruguai, e buscar nesse sentido uma 

política de drogas que seja focada na saúde pública, e 

não na repressão. Defendo também que consigamos 

trabalhar e pensar numa política de drogas que não 

envolva a proibição, ou seja, que todas as drogas pos-

sam ser consumidas mediante informação, controles 

médicos e a campanhas de prevenção ao abuso, mas 

entendo que a mera interdição a proibição das drogas 

nunca gerou um efeito positivo. Hoje, os maiores 

avanços nessa política é a descriminalização e a le-

galização da maconha, além da redução do nível de 

encarceramento, já que boa parte entende que não se 

deve legalizar, o foco deveria ser no grande tráfico, nas 

pessoas que lucram fortunas com esse mercado ilícito.

7 Como Defensoras e Defensores 

Públicos podem atuar na 

garantia dos direitos das pessoas 

em situação de encarceramento e na 

defesa dos direitos humanos?

Penso que Defensoras e Defensores Públicos são 

essenciais hoje, não só na garantia dos direitos das 

pessoas em situação de encarceramento, mas também 

na defesa dos direitos humanos em geral. O cotidiano 

de ter uma defesa eficaz presente, na garantia dos 

direitos das pessoas que são processadas no Brasil é 

essencial para reduzir os danos da intensidade desse 

encarceramento, em especial numa política de drogas 

tão injusta, racista e carregada de estigma e preconceito. 

Saúdo Defensoras e Defensores Públicos de todo Brasil 

que tem feito a diferença nas trincheiras cotidianas, em 

especial na defesa dos direitos humanos, que precisamos 

reafirmar os nossos direitos fundamentais os quais 

foram conquistados com muita luta, principalmente 

pós ditadura militar, e a nossa constituição de 1988, 

que merece ser reafirmada. Penso que a instituição 

Defensoria Pública é uma das melhores instituições 

de estado hoje no Brasil e essencial à defesa da justiça 

e dos direitos humanos 
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ADPERGS celebra 40 anos 
em evento comemorativo

Um esperado reencontro: assim foi marcado o jantar 

em celebração aos 40 anos da ADPERGS, na sexta-feira 

(03/12), no Clube Veleiros do Sul, na capital.

Após um longo período de eventos remotos, o jan-

tar de 40 anos da ADPERGS reuniu cerca de 300 

Defensoras e Defensores Públicos para uma con-

fraternização em razão da data que marca os quatro 

décadas da Associação das Defensoras e Defensores 

Públicos. 

Nesta edição, a tradicional confraternização contou com 

a apresentação das bandas Acústico Rockfeller e Mais 

Amor Por Favor, além de jantar pensado especialmente 

para as Defensoras e Defensores Públicos associados.

A Diretoria da ADPERGS ficou extremamente honrada 

pela presença das associadas e associados e agradece o 

prestígio na confraternização de 40 anos da Associação. 

Que venham muitos outros momentos a celebrar 
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Mulheres no cárcere: 
desafios das Defensoras e 
Defensores Públicos para 
a efetivação de direitos

As regras de Bangkok, constituídas pela Organização das Nações Unidas 

(ONU), as normativas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a própria 

Constituição Federal do Brasil apresentam diretrizes destinadas à 

garantia dos direitos das pessoas privadas de liberdade. Apesar disso, a 

realidade mostra um cenário de negligência, com violações constantes, 

especialmente nos direitos das mulheres encarceradas. 
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De acordo com a Superintendência dos Serviços Pe-

nitenciários (Susepe), 42.740 pessoas estão reclusas 

em presídios no Rio Grande do Sul. Entre elas, 2.329 

mulheres. Apesar do número de apenadas, em todo 

o Estado, existem apenas cinco presídios femininos: 

três localizados nos municípios de Guaíba, Torres e 

Lajeado, e dois em Porto Alegre, o Instituto Penal 

Feminino e o Presídio Estadual Madre Pelletier. 

Devido ao déficit de vagas em relação à numerosa po-

pulação prisional, a superlotação é uma realidade que 

atinge a maioria dos presídios do Estado, masculinos, 

femininos ou mistos. Segundo dados da Susepe, em 

2018, o Rio Grande do Sul acumulava um déficit de 

11,9 mil vagas, representando 43% acima da capacidade. 

A Defensora Pública da Vara de Execução Criminal de 

Caxias do Sul, Mônica Zimmer, relata que 99 mulheres 

ocupam um pavilhão misto, localizado no presídio 

regional, que abriga apenadas de várias regiões da 

serra gaúcha. Durante a pandemia, o número de pri-

sões aumentou, com 70 mulheres presas no período. 

Segundo ela, a capacidade do local seria de metade do 

número de apenadas que abriga atualmente. 

As mulheres privadas de liberdade em presídios mistos 

ainda enfrentam outros obstáculos além da superlotação, 

como a insegurança nas atividades diárias, visto que 

não contam com atendimento exclusivo de agentes 

penitenciárias do mesmo gênero.

NÚMERO DE PRISÕES 
AUMENTOU 656% EM 16 ANOS

Em junho de 2016, a população prisional feminina 

atingiu a marca de 42 mil mulheres privadas de liber-

dade, representando um aumento de 656% em relação 

ao total registrado no início dos anos 2000, quando 

menos de 6 mil mulheres estavam no sistema prisional. 

É possível observar, de acordo com os dados do Infopen 

(2016), um salto no número de prisões de mulheres 

a partir de 2006, ano em que entrou em vigor a atual 

Lei de Drogas. A intensificação da repressão policial, 

o aumento da pena para o tráfico e o endurecimento 

do regime levou ao aumento exponencial de mulheres 

nas prisões. 

Grande parte dos crimes cometidos por mulheres está 

ligada ao tráfico, relacionado às necessidades socio-

econômicas. São fatores comuns entre as apenadas 

não possuírem antecedentes criminais, viverem em 

situação de vulnerabilidade, possuírem baixa escola-

ridade e dificuldade de acesso a empregos formais. 

“O principal motivo que se convive nos atendimentos 

às apenadas que leva o ingresso no sistema prisional 

é a pobreza e a impossibilidade de sustento de sua 

família, em especial seus filhos, aliás, que geralmente 

é numerosa. Com base nessas premissas é que as ape-

nadas partem para a criminalidade através do tráfico 

de drogas”, aponta o Defensor Público Régis Augusto 

Martins Xavier, que atua na Vara de Execução Criminal 

(VEC) de Porto Alegre.
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MÃES PRIVADAS 
DE LIBERDADE

Quando se trata da estrutura para abrigar mães ape-

nadas e filhos(as), como berçários e creches, a escassez 

de recursos é ainda maior: somente o presídio Madre 

Pelletier, em Porto Alegre, conta com locais especia-

lizados e disponíveis para as apenadas. 

De acordo com a Susepe, a maioria das reclusas, cerca 

de 79,57%, possuem filhos(as): são 1.671 mulheres 

com, ao menos, um(a) filho(a). A grande quantidade 

de mães em cárcere demanda adaptações que não são 

atendidas pelo sistema prisional do país. 

Apesar de assegurada pelo artigo 89 da Lei de Execu-

ção Penal, a construção ou reforma de espaço para 

atender gestantes são raridades nos presídios do país 

e do Estado. Assim como a construção de berçários 

para os recém-nascidos, prevista no artigo 83. 

Segundo a Defensora Juliana Dewes Abdel, membra 

da Comissão dos Direitos da Mulher da ANADEP, os 

descumprimentos das leis e as violações dos direitos 

são constantes. “O Brasil é signatário do Pacto Intera-

mericano de Direitos Humanos e se comprometeu a 

ratificar os tratados decorrentes desse pacto, como as 

Regras de Bangkok e as Regras Mínimas das Nações 

Unidas para Tratamento da Mulher em Cumprimento 

de Pena, mas nunca vimos isso acontecer”, disse. 

Como alternativa para a resolução do problema, em 

2021, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) elaborou 

a normativa nº 369, que estabelece procedimentos e 

diretrizes para a substituição da prisão preventiva de 

gestantes, mães, e responsáveis por crianças e pessoas 

com deficiência, pela domiciliar, em cumprimento 

às ordens coletivas dos habeas corpus concedidos 

pelo Supremo Tribunal Federal, nº 143.641/SP e nº 

165.704/DF.

Segundo o Defensor Público Régis Xavier, o recurso 

de habeas corpus coletivo é um “remédio jurídico” 

para manter o convívio e o vínculo das apenadas com 

os(as) filhos(as). “O recolhimento prisional feminino 

possui suas peculiaridades, já que as necessidades das 

mulheres diferem no masculino. Exemplo que se pode 

trazer à baila é o sentimento de derrota, impotência, 

preocupação e tristeza que as apenadas ficam quan-

do do afastamento dos seus filhos, que em muitos 

casos não possuem alguém próximo que possa criar 

e zelar”, ressalta. 

Para garantir o direito de uma mãe privada de liberdade 

e da criança recém-nascida, a Defensora Pública Juliana 

Maiana Antoniassi ajuizou uma ação que obteve prisão 

domiciliar a uma assistida em período puerpério e de 

amamentação. Na época da ação, ocorrida em 2020, o 

Presídio de Estadual de Vacaria, local onde a Defensora 

atua, estava com superlotação carcerária maior que 

sua capacidade de recolhimento de 90 pessoas. 

Além disso, o estabelecimento possuía somente uma 

cela reservada para o isolamento de presos e presas 

que apresentavam sintomas de infecção pelo corona-

vírus, o que não permitia a separação entre homens e 

mulheres sintomáticos, e colocaria em risco a saúde 

da apenada lactante. 
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FALTA DE ACESSO 
À HIGIENE

A saúde das mulheres privadas de liberdade é asse-

gurada pela Constituição Federal, mas a realidade 

demonstra que a negligência também afeta o setor. 

De acordo com o Levantamento de Informações 

Penitenciárias (Infopen), em 2018, haviam apenas 

28 médicos ginecologistas trabalhando nas unidades 

prisionais femininas e mistas do país.

O Defensor Público Régis Augusto Martins Xavier 

conta que também falta às apenadas um local adequado 

para primeiros socorros médicos no Instituto Penal 

Feminino de Porto Alegre, já que não há enfermaria no 

local. “Com isso, os atendimentos médicos de urgência 

ocorrem através dos chamados do SAMU e também 

de atendimentos junto a Unidade Básica de Saúde 

de Bananeiras, que é próximo do IPFPOA”, afirma.

Muitas vezes, a ajuda para arrecadar os itens de higiene 

e saúde em falta no sistema prisional vem dos familia-

res. Porém, a forma de cuidado recebido por algumas 

mulheres traz à tona outro obstáculo que atinge muitas 

apenadas: o abandono da família. Segundo a Defensora 

Pública Mônica Zimmer, as mulheres recebem menos 

visitas e, geralmente, menos apoio dos familiares, se 

comparadas aos homens.

O cenário se agravou durante a pandemia do corona-

vírus, quando as visitas ficaram ainda mais restritas. 

“Na tentativa de aproximar as apenadas dos familia-

res e melhorar a situação, foram instaladas salas de 

vídeos, mas elas acabaram ficando monopolizadas 

para audiências. Também foram realizados pedidos 

de transferência para que as apenadas pudessem ficar 

mais próximas de seus familiares”, contou Zimmer.

CNJ COMO ALIADO 
DA DEFENSORIA

A garantia dos direitos das pessoas privadas de liber-

dade, especialmente das mulheres em cárcere, exige 

maior atenção das Defensoras e Defensores Públicos 

para a efetivação das diretrizes existentes e o desen-

volvimento de novas regulamentações. 

A dirigente do Departamento de Monitoração e Fisca-

lização do Sistema Carcerário e Execução de Medidas 

Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça, De-

fensora Pública Mariana Py Muniz, aponta que o Con-

selho pode ser um aliado das Defensoras e Defensores 

Públicos em atuações sobre os direitos das apenadas.

Segundo a dirigente, as normativas do CNJ podem 

auxiliar e agregar força aos argumentos jurídicos dos 

processos. “Isso é uma questão bem importante para 

a carreira: conhecer o CNJ, as possibilidades de buscar 

a efetivação dos direitos por meio do Conselho, das 

ações que estão sendo desenvolvidas e buscar outros 

mecanismos para fortalecer a sua própria atuação na 

ponta. Ao trazer uma resolução do CNJ, se tem uma 

força no argumento jurídico muito grande. Isso é 

muito importante, auxilia o trabalho da Defensoria 

e fortalece os pleitos que serão realizados”, destaca.

Ela ainda aponta que os(as) Defensores(as) Públicos(as) 

também podem contribuir para o Conselho, que vem 

se moldando desde 2004. “Nós, como Defensores, 

temos uma bagagem muito rica para visualizar os pro-

blemas da ponta, os gargalos e aquilo que é necessário 

aprimorar e outras práticas que precisam oferecer. É 

muito importante esse olhar para a contribuição na 

confecção dessas políticas judiciárias e para a garantia 

dos direitos”, disse  
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XXIV Encontro Estadual 
de Defensoras e 
Defensores Públicos 

A ADPERGS, representada por seu presidente, Mário Rheingantz, marcou 

presença na 24ª edição do Encontro Estadual de Defensoras e Defensores 

Públicos do Estado do Rio Grande do Sul.
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O evento, que reuniu dezenas de Defensores e De-

fensores Públicos no BarraShoppingSul, contou com 

palestras, premiação do 8º Prêmio de ADPERGS de 

Jornalismo e sessões de autógrafos de livros.

O dirigente compôs a mesa inicial ao lado do De-

fensor Público-Geral do Estado, Antonio Flávio de 

Oliveira; do Defensor Público-Assessor, do responsá-

vel pelo Escritório de Gestão Estratégica da DPE/RS, 

Rogério Souza Couto; da Subdefensora Pública-Geral 

do Estado para Assuntos Institucionais, Rafaela Con-

salter; do Subdefensor Público-Geral do Estado para 

Assuntos Jurídicos, Alexandre Brandão Rodrigues; da 

Subdefensora Pública-Geral para Assuntos Administra-

tivos, Melissa Torres Silveira; e do Corregedor-Geral, 

Cristiano Vieira Heerdt. 

Rheingantz falou sobre o reencontro após período de 

cerimônias remotas e a atuação à frente da Associação. 

“Há dois anos não nos encontrávamos presencialmente 

para a realização do nosso tradicional evento de final 

de ano, e quanta falta fez esse carinho e abraço que 

nós estamos tendo hoje (...). Fomos, por muitas vezes, 

uma Associação em luto, de uma carreira e uma nação 

em luto, mas estávamos presentes, se não ao lado 

fisicamente do acusado, virtualmente lutando pelos 

seus direitos. É por isso que a cada dia temos a honra 

de te representar e lutar por ti, por condições dignas 

de trabalho, para que possas continuar lutando por 

quem precisa, o povo gaúcho”, afirmou Rheingantz. Após, as Defensoras e Defensores assistiram a palestra 

do escritor e catador de materiais recicláveis, Alex 

Cardoso, que abordou a Política Nacional de Resí-

duos Sólidos e seu livro “Do lixo a bixo: a cultura dos 

estudos e o tripé de sustentação da vida”. Encerrando 

a manhã de atividades, foi promovida a cerimônia do 

8º Prêmio ADPERGS de Jornalismo. 

Na tarde, a escritora Claudia Tajes e a psicanalista e 

escritora Diana Corso iniciaram o debate “Palavras que 

curam: Um papo sobre vida, literatura e psicanálise”. 

O evento encerrou com o lançamento da campanha 

de arrecadação ao Projeto (Re)volucione seu Ciclo, que 

objetiva angariar doações para a produção e distribuição 

de bioabsorventes a mulheres privadas de liberdade 

e servidoras da Penitenciária Estadual Feminina de 

Guaíba 
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Quatro décadas 
defendendo 
quem defende 
o povo gaúcho 

Em 2021, a ADPERGS completa 40 anos de 

história. São quatro décadas defendendo aqueles 

que têm a missão de garantir o acesso à Justiça, o amparo aos 

mais necessitados, e, mais que tudo, a promoção dos Direitos Humanos. 

ESPECIAL
4O ANOS
ADPERGS

O primeiro ato para a criação da Associação foi em 

1981, quando um grupo de assistentes judiciários se 

reunia, na sede da Procuradoria Geral do Estado (PGE), 

para iniciar o processo de construção de sua entidade 

representativa. Na ocasião, no dia 09 de dezembro, 

foi formada uma comissão para elaborar um projeto 

de estatuto para a então Associação dos Assistentes 

Judiciários do Estado, entidade que, mais adiante, seria 

renomeada como Associação dos Defensores Públicos 

do Estado (ADPERGS). 
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LINHA DO TEMPO DE 
EX-PRESIDENTES(AS) DA ADPERGS

Dra. Terezinha Rita Portanova Mendes Ribeiro (1981-1984)

Em 1981, a assistente judiciária Terezinha Rita Portanova, ao lado de colegas da 

classe, deu o primeiro passo para a formação da entidade que viria a ser o berço da 

Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Rio Grande do Sul. As fundadoras e 

fundadores da entidade superaram os desafios da época para constituir a Associação.

Dra. Maria Dinair Acosta Gonçalves (1984-1986) 

A Defensora Maria Dinair Acosta Gonçalves esteve presente desde a fundação da 

Associação dos Assistentes Judiciários do Rio Grande do Sul. A entidade, que viria 

a se chamar Associação das Defensoras e Defensores Públicos do RS em 1991, foi 

criada com o objetivo de defender um salário mais digno para a categoria. 

Dra. Genice da Silva Cuozzo (1986-1988)

A ex-presidenta Genice da Silva Cuozzo presidiu a Associação em um momento histórico 

para a democracia brasileira e para os(as) Defensores(as) Públicos(as) do país. A inclusão 

da Defensoria na Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, foi um 

grande marco de vitória para a categoria, que lutava pelo direito e o acesso à justiça. 

Dra. Tânia Maria Cauduro Farina (1988-1990)

Durante seu mandato como presidenta da Associação, a Defensora Pública Tânia Maria 

Cauduro Farina buscou a valorização das Defensoras e Defensores Públicos gaúchos. Além 

disso, foi uma das fundadoras da Fundação Escola Superior da Defensoria Pública (FESDEP).

Dr. Luiz Alfredo Schütz (1991-1993)

O ex-presidente Luiz Alfredo Schütz atuou pela implementação da Defensoria 

Pública, com articulações no Estado e em Brasília. Ao lado de integrantes da 

Associação, o Defensor Público realizou diversas ações de mobilização para 

que a instituição fosse criada nos moldes da Constituição Federal. 
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Dra. Conceição Marilú Cardoso Carvalho (1993-1994) 

A ex-presidenta Conceição Marilú Cardoso Carvalho presidiu a Associação 

durante a instalação da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, em 

1994. Na época, o apoio e a mobilização da Associação foi fundamental 

para a importante vitória das Defensoras e Defensores Públicos.

Dra. Aléria Damasceno Silva (1994)

Apesar de estar à frente da Associação por um breve período, os poucos meses não 

prejudicaram a importância da sua gestão. A ex-presidenta realizou diversas ações para 

o desenvolvimento da entidade e para a valorização das prerrogativas da classe.  

Dra. Cleomir de Oliveira Carrão (1995-1998) e (2003-

2005)

Cleomir de Oliveira Carrão foi uma importante liderança pela valorização das Defensoras 

e Defensores Públicos e pela criação e autonomia da Defensoria Pública do Estado. Foi 

responsável pela alteração estatutária da entidade associativa, passando à atual denominação, 

Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Rio Grande do Sul (ADPERGS). 

Dr. Ladislau Cochlar Junior (1998-2002)

Durante a gestão do ex-presidente Ladislau Cochlar Junior, foi promovido o 2º 

Congresso Nacional de Defensores Públicos em Gramado, no ano de 1999. O 

encontro reuniu Defensores e Defensoras Públicas de Argentina, Chile e Uruguai. 

Dr. Affonso Dêntice da Silva (2002-2003)

O ex-presidente Affonso Dêntice da Silva esteve presente em diversos movimentos para 

o crescimento e fortalecimento da classe. Como presidente da ADPERGS, sua gestão foi 

marcada pelo companheirismo e constante mobilização pelo desenvolvimento da entidade. 

Dra. Maria de Fátima Záchia Paludo (2005-2006)

Durante sua gestão, a ex-presidente Maria de Fátima Záchia Paludo realizou ações 

para a independência da Associação, além de contribuir para a profissionalização 

da administração da entidade. O nome da Defensora Pública foi escolhido para 

batizar o auditório da ADPERGS, como homenagem ao seu trabalho. 
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Dr. Cristiano Vieira Heerdt (2006-2009)

O ex-presidente Cristiano Vieira Heerdt atuou pela valorização remuneratória 

da carreira das Defensoras e Defensores Públicos do Estado. A mobilização 

do presidente e dos(as) membros(as) da Associação foi fundamental para a 

aprovação de projetos de lei, como o que institui o subsídio remuneratório.

Dra. Adriana Birnfeld Praetzel (2009-2011)

A atuação da ex-presidenta Adriana Birn Praetzel foi significativa para a conquista 

do subsídio remuneratório da carreira, obtido em 2009. Além disso, durante 

sua gestão, Porto Alegre sediou o VIII Congresso Nacional das Defensoras e 

Defensores Públicos, com presença de centenas de Defensores(as) Públicos(as). 

Dra. Patrícia Kettermann (2011-2013)

Durante seu mandato, a Defensora Pública Patrícia Kettermann atuou na garantia 

de melhorias remuneratórias, na criação do quadro de servidores e servidoras e na 

ampliação dos horizontes associativos para a atividade nacional e internacional.

 

Dra. Lisiane de Cássia Zanette Alves (2013 a 2015)

A Defensora Pública Lisiane de Cássia Zanette Alves, em sua gestão na diretoria da 

ADPERGS, atuou ativamente para a aprovação da Emenda Constitucional (EC) 

80/2014, que fixa prazo de oito anos para que a União, os Estados e o Distrito 

Federal dotem todas as comarcas de Defensoras e Defensores Públicos.  

Dr. Felipe Facin Lavarda (2015-2017)

Como presidente da ADPERGS, o Defensor Público Felipe Facin Lavarda 

implementou o sistema de votação eletrônico para eleições presidenciais 

da Associação. A equipe da gestão trabalhou para a reforma do estatuto e 

para a construção do sistema informatizado, pioneiro na entidade. 

Dra. Juliana Coelho de Lavigne (2017-2021)

Durante sua gestão, a ex-presidenta Juliana Coelho de Lavigne adquiriu um novo espaço 

para ampliação da sede da ADPERGS, com o objetivo de acolher os(as) associados(as) e 

ampliar o espaço da entidade. O espaço possibilitou a realização de encontros, debates 

e melhor infraestrutura para os colaboradores e colaboradoras da Associação. 
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HOMENAGENS DAS ENTIDADES PARCEIRAS

ASDEP

Não há como falar em cidadania plena sem uma 
Defensoria Pública forte, autônoma e efetiva. 
Fortalecer esse Órgão Defensoria é fortalecer 
a democracia, e, por isso, a Associação dos 

Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul – 
ASDEP, parabeniza a ADPERGS pelos seus 40 

anos, prestando uma homenagem a todas e 
todos as Defensoras e Defensores Públicos do 

nosso Estado.

Fernando Soares
Presidente da Associação dos Delegados 

de Polícia do Rio Grande do Sul.

AFISVEC

Parabéns à ADPERGS por seus 40 anos 
de muito trabalho em defesa da sociedade 

gaúcha, representando e unindo os 
Defensores Públicos nessa importante 

missão constitucional! A entidade integra a 
FACE-RS por representar uma carreira que é 
um dos pilares de sustentação do Estado, na 
luta por uma sociedade mais humana e mais 

justa, reduzindo as desigualdades sociais.

Marcelo Ramos de Mello
Presidente da Afisvec e da Face-RS

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL 

O princípio associativo é a base, o embrião, e também o responsável pela 
realização das grandes conquistas na humanidade e das instituições, assim 
como também foi com a nossa ADPERGS quando nasceu de um sonho 
da prestação de assistência jurídica aos mais necessitados. A história da 
Defensoria Pública começa também pela história da nossa ADPERGS, a 
quem nós temos todo respeito, admiração e, de certa forma, até uma certa 
devoção por essa construção.

Antonio Flávio de Oliveira
Defensor Público-Geral do Estado

50



ASOFBM

A Associação dos Oficiais da Brigada Militar 
e do Corpo de Bombeiros Militar vem por 
meio desta, parabenizar a Associação dos 
Defensores Públicos do Rio Grande do Sul 
(ADPERGS) pelos 40 anos de excelência. 
Dessa forma, parabenizamos, também, 
seus idealizadores, presidente, diretores 

e todos (as) associados pela contribuição 
para o contínuo desenvolvimento da nossa 

sociedade, através das vitórias conquistadas. 

Cel Marcos Paulo Beck
Presidente da Asofbm

APERGS

Lutar pelas prerrogativas dos(as) 
associados(as) e defender seus interesses 

são valores comuns que unem nossas 
instituições. Parabéns, ADPERGS, 

pelos 40 anos de exercício ético de seus 
compromissos em prol da intensificação 
do espírito de classe. Que nossa parceria 

siga por muitos anos mais!

Carlos Henrique Kaipper
Presidente da Associação 

dos Procuradores do 
Estado do RS (APERGS)

AMP/RS

“É com muita satisfação que a AMP/RS tem 
a honra de participar deste momento tão 

importante para a ADPERGS, entidade coirmã 
que completa 40 anos de fundação. Certamente, 

carrega ao longo desta trajetória relevantes 
serviços prestados para a classe dos defensores 
e das defensoras públicas, com conquistas que 
fizeram a Defensoria Pública ser o que é hoje”.

João Ricardo Santos Tavares
presidente da Associação do Ministério 
Público do Rio Grande do Sul (AMP/RS)

AJURIS

A Associação dos Juízes do RS (AJURIS) 
cumprimenta a Associação das Defensoras e dos 

Defensores Públicos do RS (ADPERGS) pelos 
40 anos de dedicação e trabalho em prol dos 
defensores públicos do Rio Grande do Sul. A 

AJURIS alegra-se em acompanhar a trajetória 
da entidade e segue ao lado na luta e na defesa 

do serviço público. Vida longa à Adpergs!

Orlando Faccini Neto
Presidente da Associação dos Juízes 

do Rio Grande do Sul (AJURIS)
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MEMORIAL ADPERGS

Em 2021, foi inaugurado o Memorial da ADPERGS, em 

comemoração aos 40 anos da entidade. O projeto foi 

construído na gestão da ex-presidenta da ADPERGS, 

Juliana Lavigne. 

A linha do tempo conta com os principais marcos da 

Associação e da Defensoria Pública do Estado, que 

exerce papel fundamental na garantia dos direitos da 

população mais vulnerável. O memorial está exposto 

no Auditório Maria de Fátima Záchia Paludo, na sede 

da ADPERGS. 

Confira!
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AÇÕES DA COMUNICAÇÃO 
MARCAM OS 40 ANOS 
DA ADPERGS

Dezembro de 2021 é um mês marcante para nossa 

Associação. Completamos 40 anos de muito trabalho, 

dedicação e luta por Defensoras e Defensores Públi-

cos. Para celebrar essa data, a equipe de comunicação 

da Associação lançou um novo site, mais dinâmico, 

intuitivo e moderno. Agora, associados e associadas 

podem encontrar com mais facilidade notícias e in-

formações da classe.

Outra ação especial é o documentário feito a partir de 

entrevistas com Adriana Fagundes Burger, Ana Maria 

Nery Paes, Antônio Ebert, Artur Costa, Carlos Frederico 

Barcellos Guazzelli, Cláudio Batista de Souza, Maria 

de Fátima Záchia Paludo, Maria de Lourdes, Maria 

Dinair Acosta Gonçalves, Nilda Maria Fernandes 

Maurmann, Sirlei Terezinha de Souza Feijó e Sônia 

Forneck. Através de seus depoimentos, relembramos 

a história da criação da ADPERGS e reforçamos a 

missão nobre da Defensoria Pública na permanente 

busca por igualdade no sistema de Justiça e, claro, pela 

garantia da cidadania.

Confira!
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MOMENTOS ESPECIAIS

Durante os meses de novembro e dezembro, publicamos 

nas nossas redes sociais homenagens aos 40 anos da 

ADPERGS. Foram mensagens dos(as) ex-presidentes(as), 

retrospectivas da atuação de Defensoras e Defensores 

Públicos e lembranças históricas da Associação. 

Recebemos inúmeros comentários e o carinho dos(as) 

que nos acompanham. Destacamos alguns momentos: 
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NEWSLETTER E NOSSOS 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Com o objetivo de promover e dar transparência nas 

atividades da nossa Associação, a nova Diretoria lançou 

o Express ADPERGS. A newsletter reúne as principais 

atividades associativas, ações da Diretoria, articulações 

políticas, eventos institucionais e muito mais!  

O material tem periodicidade mensal e é enviado aos(às) 

associados. Ficou muito mais fácil de se atualizar e 

ficar por dentro das novidades.

Nos siga nas redes 
sociais e acompanhe 
nosso trabalho!
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