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Palavra do Presidente  
Em 2022, a “Defensoria Multiportas” teve, mais 
uma vez,  um recorde histórico de atendimentos, que 
passaram de 2 milhões . O aumento significativo em 
diversas atividades processuais e extrajudiciais fez 
com que Defensoras e Defensores, mais do que nunca, 
trabalhassem com a corda esticadíssima.

Nesse contexto, a ADPERGS vem se adaptando e, 

presencial ou virtualmente, está, em tempo real, sem-

pre ao lado de quem defende o povo gaúcho. Seja 

resguardando suas prerrogativas, atentando para as 

condições de trabalho e saúde laboral, seja lutando, 

em todos os espaços políticos e jurídicos, pela justa 

valorização de quem faz acontecer o acesso à justiça 

no Rio Grande do Sul.

Justiça que, aliás, só existe quando há democracia 

material e efetiva. E nossa democracia, mais do que 

nunca, precisa ser defendida e afirmada. Nunca a 

retórica constitucional de que somos “expressão e 

instrumento do regime democrático” fez tanto senti-

do. Firmamos a carta pela democracia, garantimos 

o passe livre a eleitoras e eleitores economicamente 

vulnerabilizados e executamos destacada missão de 

observação das eleições.

O cenário de aceleração torna difícil prever quais 

serão os desafios de 2023, mas nos permite afirmar 

que precisamos de investimento em recursos humanos, 

materiais e tecnológicos para seguir avançando. Con-

tudo, uma certeza o povo gaúcho já tem: a confiança 

de que as Defensoras e Defensores Públicos estão a 

postos para seguir garantindo o acesso à justiça, pro-

movendo os direitos humanos e instrumentalizando 

e expressando a democracia.

Mário Rheingantz 
Presidente da ADPERGS
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ADPERGS: acolher, 
defender e fortalecer
A Diretoria da ADPERGS (biênio 2021-2023) completa 
quase 2 anos de mandato. Durante todo o período, 
marcado pela defesa dos direitos da classe, 
foram promovidas ações de articulação política e 
institucional,  buscando o reconhecimento de cada 
Defensora e Defensor Público.

Entre as prioridades da gestão, esteve o diálogo e o 

aprofundamento das pautas associativas, no campo 

legislativo e institucional. “O trabalho proposto de 
acolher os(as) colegas e promover uma gestão 
plural permeou toda a nossa gestão.

Durante os últimos 2 anos foram muitas con-
quistas, marcadas pelo reconhecimento da Ins-
tituição, a valorização e o fortalecimento do 
associativismo”, disse o presidente Mário Rheingantz.
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ADPERGS NAS 
ELEIÇÕES 2022

O devido reconhecimento e valorização da classe 

foram norteadores na atuação da diretoria. Além 

da aproximação com a sociedade civil e entidades 

representativas, a Diretoria da ADPERGS buscou 

aprofundar as relações com os Poderes, especial-

mente o Legislativo e o Executivo.

Neste sentido, o presidente da ADPERGS acompa-

nhou pautas fundamentais à classe. O último ano foi 

marcado pelo período eleitoral e pela articulação 

da Diretoria com os(as) candidatos(as) ao pleito. 

Em agenda com o governador do Estado, eleito em 

2022, Eduardo Leite, e seu vice-governador, Gabriel 

Souza, foram tratados sobre o cenário da Defensoria 

Pública e o impacto no acesso à justiça, além de 

temas de interesse da classe, como a virtualização 

processual do judiciário e a dívida pública.
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Durante as eleições, a ADPERGS recebeu candida-

tos(as) ao senado, governo do Estado e parlamento, 

buscando o diálogo sobre a necessidade de recupe-

ração da paridade com membros do Judiciário e o 

incremento orçamentário, inclusive na vigência do 

Regime de Recuperação Fiscal.

A ADPERGS recebeu, em sua sede, além do gover-

nador do Estado, os candidatos ao Palácio Piratini 

Edegar Pretto (PT), Luis Carlos Heinze (PP), Vieira 

da Cunha (PDT), Vicente Bogo (PSB) e o então 

pré-candidato Pedro Ruas (PSOL). Já como candida-

tos(as) ao Senado, foi realizada agenda com Olívio 

Dutra (PT), Ana Amélia Lemos (PSD) e Comandante 

Nádia (PP), que renunciou à candidatura.

Também foi encaminhado convite aos partidos para 

que fosse disponibilizada agenda com candidatos(as) a 

Deputados(as) Estaduais e Federais. Foram recebidos 

os(as) Deputados(as) Estaduais Leonel Radde (PT), 

Jeferson Fernandes (PT), Delegada Nadine Anflor 

(PSDB) e Matheus Gomes (PSOL), e os candidatos 

Airton Artus (PDT) e Carlos Alan (PRTB). Já como 

Deputado(a) Federal, ocorreram agendas com Afon-

so Motta (PDT), Fernanda Melchionna (PSOL), e a 

candidata Cláudia Ávila (PSOL).

As audiências com 
os(as) candidatos(as) 
foram muito 
significativas, pois, 
além de proporcionar 
maior articulação com 
os futuros ocupantes 
dos poderes Executivo 
e Legislativo, 
abriram portas para 
obtenção de avanços 
remuneratórios, 
orçamentários e 
estruturais.
Mário Rheingantz
Presidente da ADPERGS
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ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Durante o último ano, diversos Projetos de Lei fo-

ram trabalhados na Associação, sempre buscando 

a justa valorização das Defensoras e Defensores 

Públicos. Uma importante vitória para a classe veio 

da Assembleia Legislativa: a aprovação do Projeto 

de Lei 225/22, que dispõe sobre o subsídio das De-

fensoras e Defensores Públicos. A Diretoria atuou 

intensamente com o parlamento para a efetivação 

dessa conquista na Casa Legislativa. Foram diversas 

agendas com lideranças políticas e articulação, que 

resultaram na sua aprovação no dia 20 de dezembro.

“Foi um dia histórico de reconhecimento pela 
Assembleia Legislativa, ao trabalho de cada 
Defensora e cada Defensor Público e cada Ser-
vidor da Defensoria Pública. Fica aqui nosso 
agradecimento ao parlamento gaúcho que apoiou 
o fortalecimento do acesso à justiça e a defesa 
dos direitos fundamentais para todas as pessoas 
no Rio Grande do Sul pela Defensoria Pública”, 

disse o presidente Rheingantz.

10



ADPERGS COM ATUAÇÃO PERMANENTE 
NA UNIÃO GAÚCHA

Dando continuidade na participação em importantes 

espaços de defesa de prerrogativas e valorização da 

classe, em maio, o presidente Mário Rheingantz 

assumiu como vice-presidente da União Gaúcha 

em Defesa da Previdência Social e Pública, para 

o biênio 2022-2023. Dentre as principais pautas 

da entidade, esteve o debate acerca do Regime de 

Recuperação Fiscal do Estado.

A eleição da nova Coordenação Executiva e Conselho 

Fiscal ocorreu no dia em que a entidade completou 17 

anos, com a chapa eleita por aclamação. “Muito me 
honra assumir a vice-presidência e representar 

a ADPERGS nesta luta. Seguiremos trabalhando 
junto à União Gaúcha, uma das maiores congre-
gações de associações e sindicatos na defesa 
da previdência social e do serviço público”, disse 

Rheingantz.

A União Gaúcha é formada por mais de 20 entidades 

representativas dos(as) servidores(as) públicos(as) 

estaduais. Foi criada em 2005 com o objetivo de 

defender a manutenção e efetividade de um sistema 

de previdência social de natureza pública, unifi-

cando a luta das entidades representativas dos(as) 

servidores(as) públicos(as) estaduais, ativos, inativos 

e pensionistas no Estado do Rio Grande do Sul.
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ADPERGS É ANFITRIÃ DO 
2º ENCONTRO DA FACE-RS

Com o propósito de defender os direitos e prerrogativas 

das carreiras de Estado, a ADPERGS, representada 

pelo presidente Mário Rheingantz, participou de 

diversos encontros da Federação das Associações 

das Carreiras Típicas de Estado do Rio Grande do 

Sul (FACE-RS).

Em outubro deste ano, a ADPERGS foi anfitriã do 

2º Encontro da FACE-RS. O evento ocorreu durante 

o XXVI Encontro Estadual das Defensoras e dos De-

fensores Públicos, no Hotel Serrazul, em Gramado. 

Em sua fala de abertura, o presidente da ADPERGS, 

Mário Rheingantz, destacou a importância da in-

dependência e do fortalecimento das carreiras de 

Estado. “Agradecemos pelas parcerias e pela 
construção dessa Federação em um momento tão 
importante para nossa democracia. Lembramos 
que as prerrogativas das Carreiras de Estado 
servem justamente para isso, para que possamos 
atuar de forma livre e absolutamente isenta de 
ordem político-partidária”, ressaltou.

Após, o professor Dr. Juarez Freitas iniciou palestra 

sobre “Constituição, Carreiras de Estado e Políticas 

Públicas” e ressaltou o papel das Carreiras de Estado 

para a garantia de direitos fundamentais essenciais 

ao bem-estar da população, como a água potável e 

saneamento, igualdade de gênero e sustentabilidade.

A FACE-RS 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 

promovem reuniões mensais, que possibilitam 

a elaboração de ações conjuntas, fortalecendo o 

serviço público.
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FORMAÇÃO DE 
DEFENSORAS E 
DEFENSORES PÚBLICOS

Ao longo do ano, os associados e associadas pude-

ram participar de diversos cursos e capacitações, 

promovidas pela ADPERGS. Em parceria com Pro-

grama de Pós-Graduação em Ciências Criminais da 

PUCRS (PPGCCrim), foi realizada, em novembro, a 

3ª edição do Simpósio em Democracia e Ciências 

Criminais para Profissionais da Defensoria Públi-

ca, com a presença de especialistas e professores 

renomados na área.

Ainda, em outubro, foi realizado o I Encontro de 

Direito de Família e Sucessões para Profissionais da 

Defensoria Pública na ADPERGS, com o Instituto 

Brasileiro de Direito de Família do Rio Grande do 

Sul (IBDFAM/RS). O curso disponibilizou aulas sobre 

a partilha de bens nas relações afetivas e a prática 

do direito sucessório. O encontro foi aberto para 

Defensoras e Defensores Públicos, servidores(as) 

e público geral.

“Quando assumimos a gestão, em março do ano 
passado, a primeira coisa que fizemos foi um 
questionário para investigar quais seriam as 
principais áreas de interesse nas formações. 
Em primeiro lugar ficou a área criminal, e nós 

já fizemos dois encontros de ciências criminais 
para Defensoras e Defensores Públicos com o 
Programa de Pós-graduação da PUC-RS. Em 
segundo lugar, o Direito de Família e Sucessões. 
Esse encontro é a realização desse compromisso, 
de uma ADPERGS para todas e todos, plural e 
que contemple os interesses das associadas e 
associados”, ressaltou o presidente Mário Rhein-

gantz, durante a abertura do curso.
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS

“Num momento de crise humanística e visível 
fragilidade democrática, somos convidados a 
contribuir na promoção dos direitos humanos 
também por meio da educação”, disse a Defensora 

Pública Cristiaine Johann, idealizadora e coordena-

dora do Projeto Social de Educação em Direitos da 

ADPERGS - Conversando sobre Direitos, Deveres, 

Democracia e Cidadania.

Mesmo com todos os desafios impostos no ano, 

através do projeto de Educação, foram promovidas 

mais de 30 atividades com Defensoras e Defensores 

Públicos em diversos municípios do Rio Grande 

do Sul.

Abrangendo diversas cidades do Estado, foram rea-

lizadas 24 atividades presenciais em novas escolas 

parceiras, que contemplaram os municípios de 

Canoas, São Leopoldo, Canguçu, Jóia, Candelária, 

Estância Velha, Ivoti, Porto Alegre e Campo Bom. 

Ainda, foi retomado o trabalho com as escolas já 

parceiras do projeto, em São Leopoldo e São José 

do Hortêncio.

O projeto promoveu, ainda, atividades virtuais 

com professores e equipes diretivas e pedagógicas, 

alcançando várias escolas da região de Caxias do Sul 

e São Leopoldo. Em Nova Hartz, também ocorreu 

um encontro presencial com professores da rede 

municipal de ensino, com a participação de 14 

escolas da região.
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“Através desse projeto, a ADPERGS fomenta a 
atuação dos colegas nos ambientes escolares 
para a conscientização a respeito da história 
dos direitos humanos, da necessidade de sua 
defesa incondicional e diária, estimulando os 
participantes ao exercício de uma cidadania ati-
va, com o objetivo de construirmos uma cultura 
de respeito a esses direitos para todos(as)”, 

afirma a Defensora. O projeto oferece aos estudan-

tes e professores do ensino 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. 

“Esse projeto visa tornar os Defensores Públicos 
parceiros da escola nessa tarefa de educar em e 
para os direitos humanos, visando a construção 
de uma sociedade justa, fraterna e solidária, 
conforme estabelece o artigo 3º da Constituição 
Federal”, complementa Johann.

De acordo com a coordenadora do projeto, para 

o próximo ano, o projeto da ADPERGS pretende 

manter as parcerias já estabelecidas e seguir avan-

çando na realização de novas atividades. Já estão 

sendo firmadas nova parcerias com o Centro In-

terdisciplinar de Educação Social e Socioeducação 

(CIESS) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS) e com a Direção de Recursos Humanos 

de Porto Alegre.
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MOBILIZAÇÃO NACIONAL

O período de gestão foi marcado por intensa mobi-

lização no cenário político nacional. O presidente 

Mário Rheingantz realizou um intenso trabalho de 

articulação política junto à Associação Nacional das 

Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), no 

Congresso Nacional. 

Foram diversos projetos em acompanhamento, entre 

eles, a PEC 63/2013 (ATS), em que o presidente da 

ADPERGS, Mário Rheingantz, atuou junto à ban-

cada gaúcha em Brasília. A possível retomada da 

tramitação da PEC 32/2020 (Reforma Administrativa) 

também foi alvo de debate pelo grupo.  

Além disso, a ADPERGS manteve permanente 

diálogo e participação na Associação Nacional. Na 

próxima gestão, Rheingantz fará parte da Direto-

ria da ANADEP como Diretor da Região Sul, que 

congrega, além do Rio Grande do Sul, os Estados 

de Santa Catarina e Paraná. 
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AGE NA SERRA GAÚCHA

Com a presença de diversas Associações Estaduais, a 

ADPERGS sediou, em Gramado, a Assembleia Geral 

Extraordinária (AGE) da Associação Nacional das 

Defensoras e dos Defensores Públicos (ANADEP). A 

reunião ocorreu de forma híbrida, no Hotel Serrazul.

O presidente Mário Rheingantz e a vice-presidenta 

Institucional, Maína Pech, foram os(as) anfitriões(ãs) 

do encontro, conduzido pela presidenta da ANADEP, 

Rivana Ricarte, e pela vice-presidenta institucional, 

Rita Lima.

O presidente da ADPERGS, Mário Rheingantz, deu 

as boas-vindas aos(às) representantes das Associa-

ções presentes. “Esta é apenas a segunda AGE 
fora de Brasília, o que faz nos sentirmos ainda 
mais especiais. Temos muito a contribuir neste 
momento tão importante na nossa democracia”, 

disse 
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Pelo direito 
ao voto e à 
cidadania
Como instrumentos do 
regime democrático, 
Defensoras e Defensores 
Públicos garantiram 
o pleno exercício da 
cidadania e o direito 
ao voto à população    
durante um dos 
períodos eleitorais mais 
importantes da história 
do país, assegurando o 
passe livre em mais de 
21 municípios em 2022.
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No primeiro e segundo turno das eleições gerais, 

entre outubro e novembro, foram ajuizadas diversas 

Ações Civis Públicas (ACPs), em busca da gratuidade 

irrestrita das passagens. Além da atuação pela via 

judicial, a Defensoria Pública encaminhou recomen-

dações aos Poderes Executivo e Legislativo para o 

estabelecimento do passe livre. 

A mobilização intensa ocorreu em várias comarcas 

do Estado. Porto Alegre, Canoas, Pelotas e Santa 

Maria, considerados os maiores colégios eleitorais 

do Rio Grande do Sul, tiveram passagem gratuita 

nos dois turnos, após decisões judiciais decorrentes 

dos pedidos da DPE/RS.

Com passagens isentas nas eleições desde 1995, a 

população de Porto Alegre viu esse direito em risco. 

A Lei Complementar nº 931, aprovada em 2021, 

alterou a legislação anterior e estabeleceu apenas 

dois passes livres na capital: no feriado de Nossa 

Senhora dos Navegantes e nos dias de vacinação.

Para garantir que a população vulnerável chegasse até 

os locais de votação, a atuação do Núcleo de Defesa 

do Consumidor e Tutelas Coletivas (NUDECONTU) 

foi fundamental. O núcleo ingressou, em setembro, 

com Ação Civil Pública (ACP) para garantir o passe 

livre no sistema de transporte coletivo nos dias de 

eleições no município de Porto Alegre.

“A atuação do Núcleo se deu em parceria com 
a Subdefensoria Pública-Geral para Assuntos 
Jurídicos do Estado do Rio Grande do Sul, a 
partir do momento em que percebemos que uma 
expressiva camada da população gaúcha teria 
dificuldades de acesso às urnas eletrônicas no 
dia de votação do primeiro turno”, afirma o diri-

gente do NUDECONTU, Rafael Magagnin. 

“Por conta disso, criamos uma força-tarefa 
com a Defensoria Pública-Geral, para buscar-
mos, primeiramente, uma atuação extrajudicial, 
primando pela solução consensual do conflito e, 
depois, buscamos a via judicial, pretendendo o 
acolhimento dos nossos pedidos ainda em sede 
liminar”, complementa o Defensor Público. 

A ação ajuizada destacou que o número de deslo-

camentos na cidade cresce com as eleições e que a 

demanda por transporte coletivo alcança 74%. Além 

disso, sustentou que os eleitores foram surpreendidos 

com a mudança feita no apagar das luzes de 2021. 

A ACP ainda pediu a reversão da restrição, definida 

como inconstitucional, e solicitou a garantia de 

passe livre nos dois turnos da eleição.

Além da capital gaúcha, a Justiça aceitou pedido da 

Defensoria Pública pelo passe livre nos municípios 

de Rio Grande, Gravataí, Ijuí, Novo Hamburgo, 

Pelotas, São Borja, Alvorada, Sapucaia do Sul e Ca-

choeira do Sul. De forma extrajudicial, o transporte 

gratuito foi garantido em Bagé, Taquara, Passo 

Fundo, Portão, Cachoeirinha, Glorinha, Uruguaiana, 

Imbé, Tramandaí.

De acordo com Magagnin, as ações foram de ex-

trema importância para “garantir à população 
mais carente do Estado, que é o público-alvo 
da Instituição, o direito e a oportunidade de 
exercer a sua cidadania através do voto e, com 
isso, permitir que todos(as) pudessem manifestar 
a sua preferência e contribuir para o futuro 
do país e do Rio Grande do Sul sem maiores 
obstáculos” 
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Missões de 
Observação Eleitoral 

Outra importante atuação durante as eleições de 
2022 foi protagonizada pela ADPERGS, Associações 
Estaduais e ANADEP. Nos dias de votação do primeiro 
e segundo turno, Defensores(as) Públicos(as) 
voluntários(as) do Rio Grande do Sul atuaram nas 
Missões de Observação Eleitoral (MOE), promovidas 
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A Associação Nacional das Defensoras e dos Defen-

sores Públicos (ANADEP), integrada pela ADPERGS, 

foi escolhida como uma das entidades observado-

ras para a ação. Também integraram as Missões 

de Observação a Associação Brasileira de Juristas 

pela Democracia (ABJD); Associação Juízes para 

a Democracia (AJD); Movimento de Combate à 

Corrupção Eleitoral (MCCE); Sociedade de Ensino 

Superior de Vitória (Faculdade de Direito de Vitória 

- FDV); Transparência Eleitoral Brasil; Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ;) e Universidade 

de São Paulo (USP).
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No Rio Grande do Sul, atuaram como vo-

luntários(as) os(as) Defensores(as) Públi-

cos(as) Mário Rheingantz, presidente da 

ADPERGS, Maína Pech, vice-presidenta 

Institucional da Associação, José Augusto 

Medeiros, Juliana Lavigne, Thiago Caum 

Gonçalves, Carlos Pupio Júnior e Thales 

dos Santos, nos municípios de Porto Alegre, 

Guaíba, Frederico Westphalen, Santana do 

Livramento e Pelotas. 

Sem interferir ou auditar o processo eleitoral, o 

grupo teve como missão observar e avaliar as etapas 

do pleito. Os observadores visitaram os locais de 

votação, em especial as seções eleitorais, onde foram 

aplicados questionários e entrevistas aos eleitores, 

presidentes de seção eleitoral, mesários, secretários 

e agentes de força de segurança.

Entre as principais atividades exercidas pelos ob-

servadores estiveram acompanhar o cumprimento 

das normas eleitorais nacionais; colaborar para o 

controle social nas diferentes etapas do processo 

eleitoral; e verificar a imparcialidade e a efetividade 

da organização, direção, supervisão, administração 

e execução das várias etapas do pleito.

Para desempenhar este papel em âmbito nacional, 

71 Defensores(as) Públicos(as) de 21 estados foram 

credenciados. Entre os estados participantes das 

Missões de Observação Eleitoral estão: Acre, Alago-

as, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito 

Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, 

Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins 
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Um caminho para 
representatividade: 

Defensoras Públicas e a 
política institucional 

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande 
do Sul é uma instituição em que as mulheres 

são protagonistas.  Elas representam 58% dos 
441 Defensores(as) Públicos(as), 64% dos 701 

servidores(as) e 66% dos 1.387 estagiários(as). 
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Apesar da paridade de gênero dentro da Instituição, o caminho ainda é longo para a 

representatividade nos cargos de liderança. Hoje, as Associações dos Estados e do Distri-

to Federal contam apenas com nove 

Defensoras Públicas como dirigentes.  

No Rio Grande do Sul, a Associação das 

Defensoras e dos Defensores Públicos 

do Estado (ADPERGS) tem uma traje-

tória com mais presidentas mulheres 

no comando da entidade. “Enquanto 
nós temos na nossa Associação um 
excelente exemplo da maioria das 
presidências ser chefiado por uma 
mulher, o mesmo não se pode di-
zer em relação a Defensoria. Isso 
ocorre por múltiplos fatores, além 
de termos uma resistência à ascensão feminina a cargos políticos, temos também 
é a resistência de estarem à frente de cargos políticos nas instituições, porque, 
ainda, fatalmente as mulheres ainda são sobrecarregadas”, disse a vice-presidenta 

da ADPERGS,  Maína Pech.

Para a presidenta reeleita para o próximo biênio na Associação Nacional das Defensoras e 

Defensores Públicos (ANADEP),   Rivana Ricarte , há um longo percurso a ser seguido. 

“Numericamente falando, a paridade 
ainda não atingiu 1/3 dos cargos de 
direção institucional máxima. Mas, 
para além disso, há uma preocupação 
que precisa ser constante. A mulher 
que ocupa o cargo máximo de gestão 
precisa estar inserida no contexto 
de compreender a posição contra-
majoritária de gênero que implicará 
em um novo modo de gerir. É preciso 
que se quebre a maneira patriarcal 
da gestão com atitudes concretas 
e, ademais, que se abra o caminho 
para outras mulheres”, afirma. 
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A Subcorregedora-Geral da Defensoria 

Pública do Estado do Rio Grande do Sul 

(DPE/RS), Silvia Pinheiro de Brum, 

é um exemplo de protagonismo neste 

meio. Silvia compõe a Corregedoria-

-Geral com outras quatro Defensoras 

mulheres, Adriana Schefer do Nasci-

mento, Alessandra Quines, Bárbara 

Lenzi e Fabiane Ruperti Lontra. 

REPRESENTATIVIDADE QUE COMEÇA PELO NOME 

A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP) tem exercido 

protagonismo no âmbito associativo. Ainda em 2017, começou a discutir a mudança do 

nome da Associação com a flexão de gênero, efetivada em 2018, com a adequação no seu 

texto. O pioneirismo da ANADEP serviu para que outras Associações Estaduais também 

modificassem sua linguagem. 

“Mudar o nome pode parecer pouco 
para alguns, mas representou um 
marco. Ao incluir o termo Defensoras, 
não exclui ninguém. Ao contrário, se 
reconhece que a instituição é formada 
majoritariamente por mulheres. E, 
com essa visibilidade nominada, fica 
mais evidente o questionamento de 
onde essas mulheres estavam dentro 
das instituições e associações. Essa 
conquista de espaço não é fácil”, 

disse a presidenta da ANADEP, Rivana 

Ricarte. 

Visando promover a igualdade de gênero, a ADPERGS aprovou a flexão de gênero na 

sua nomenclatura, passando a ser denominada de Associação das Defensoras e dos De-

fensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. A alteração ocorreu em 2019, durante 

Assembleia Geral Extraordinária, pela Defensora Pública Juliana Lavigne, que estava à 

frente da entidade. 
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A Corregedoria-Geral da Defensoria Pública também passou por essa modificação. Se-

gundo Silvia, a iniciativa para alteração da escrita das normativas com a adesão da flexão 

de gênero ocorreu durante a gestão da ex-Corregedora-Geral Adriana Hervé Chaves 

Barcellos. “São detalhes, mas que fazem toda a diferença, precisamos nos sentir 
representadas”, afirma.

PRÁTICAS PARA 
MUDANÇAS 

A Corregedoria-Geral da Defensoria 

Pública trabalha em diversas frentes 

e faz parte do Conselho Superior da 

Defensoria, onde são deliberadas as 

principais resoluções da Instituição. 

Neste ano, foi distribuído um expediente que trata da questão da maternidade e pri-

meira infância, com a possibilidade da Defensora e do Defensor Público trabalharem 

remotamente para atender as necessidades da primeira infância. 

“A Defensoria Pública passa por um concurso que iguala todas as pessoas. Mas e 
quando a diferença acontece dentro do serviço público? Nos cargos de liderança, 
nos cargos de representatividade, nas questões de promoção. Muitas decisões 
das mulheres são tomadas de forma diversa dos homens, por conta da família e 
da casa. As mulheres, mesmo no serviço público, que estão em pé de igualdade 
por lei, ainda assim, deixam de acessar cargos de liderança por conta das pe-
culiaridades e do peso que é a questão de gênero e isso tem que ser refletido na 
Instituição”, explica Silvia. 

Com o objetivo de estimular mulheres a participarem da política institucional, por meio da 

capacitação das profissionais que atuam na Defensoria Pública, a ANADEP promove um 

curso de formação política, participação institucional e liderança para Defensoras Públicas. 

A iniciativa visa estimular as Defensoras Públicas a reconhecerem cenários de gênero e 

raça no âmbito do sistema de justiça. “Nosso objetivo é estimular mulheres a parti-
ciparem da política institucional, proporcionando uma visão crítica das múltiplas 
dimensões da violência de gênero e o conhecimento da rede de mulheres existente, 
bem como as questões relacionadas à carreira e desenvolvimento de estratégias 
para o aperfeiçoamento institucional”, explica a presidenta da ANADEP. 
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PARTICIPAÇÃO EXTERNA

A Subdefensoria Pública-Geral para Assuntos Institucionais também 

é ocupada por uma mulher.  Melissa Torres Silveira  foi nomeada 

na atual gestão para exercer esse cargo de decisão na Instituição. Para 

Melissa, o maior desafio é buscar espaços externos à Defensoria de 

respeitabilidade e representatividade da mulher. 

“A maior dificuldade é nos impormos no meio externo à Defensoria, 
com a presença firme e constante de mulheres no parlamento, 
tanto na Assembleia quanto no Congresso Nacional. Vejo que a 
maior dificuldade é ser respeitada externamente, junto aos outros 
órgãos, porque o sistema de justiça conta com muitas mulheres e a 
Defensoria Pública também, até pelo ingresso por concurso público. 
Nós não podemos negar que o concurso foi o que mais fortaleceu 
a presença feminina nas instituições”, afirma a Subdefensora. 

A presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, conta que sempre foi uma 

preocupação para a entidade a participação de Defensoras Públicas em agendas externas 

e políticas. “Mantivemos a lente de gênero em todas as pautas, promovendo e in-
centivando a participação de Defensoras Públicas mulheres em diversas audiências 
públicas perante o Congresso Nacional e também na representação associativa da 
ANADEP junto ao Conselho Nacional de Direitos Humanos”. Ainda, complementou: 

“a Defensora Pública deve ser ouvida em todas as matérias de discussão política 
legislativa, não apenas sobre as matérias que tratem especificamente das pautas 
de violência doméstica ou correlatas”. 

Segundo ela, na maior parte das vezes, os espaços públicos e políticos divididos com outras 

entidades, como no cenário do Congresso Nacional, contam com pouca representatividade 

feminina em cargos de liderança. “O machismo é estrutural e, como tal, captura 
todos os espaços públicos”, afirmou Rivana. “Assim, é preciso estar vigilante para 
não cair na armadilha do patriarcado e repetir comportamentos masculinos na 
maneira de agir. Manter o olhar atento e contar com o apoio de outras mulheres 
é essencial. Temos que combater práticas cotidianas do universo patriarcal como 
o ‘mansplaining’ ou ‘manterrupting’. Para além disso, é comum que recaia sobre 
a mulher a chamada dupla e até tripla jornada, uma vez que a mulher assume 
o espaço da vida pública de decisão, mas, na maior parte das vezes, acumula 
as funções domésticas e perante os filhos sem suporte do companheiro”, conclui. 
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CAMINHOS A SEGUIR

Algumas medidas podem ser pensadas para que não se perpetuem violências institu-

cionais de gênero. Segundo Rivana, o fomento à valorização do cuidado, amamentação 

e primeira infância; a ampliação da Licença Paternidade no âmbito das Defensorias 

Públicas; a adoção de políticas de enfrentamento ao assédio; e a adoção da linguagem 

inclusiva em documentos, comunicações oficiais e diretrizes de equidade de gênero e 

raça, são caminhos a serem pensados. 

Outro ponto trazido por Rivana, é a necessidade de representação étnico-racial nesses 

espaços. “Neste campo enfrentamos o desafio das dificuldades estruturais encon-
tradas na própria Defensoria Pública. A dificuldade das mulheres e pessoas não 
brancas em alcançarem cargos de liderança na Defensoria Pública é uma questão 
que precisa estar em pauta”. 

Para a Subcorregedora-Geral da DPE/

RS, Silvia Pinheiro de Brum, um dos 

principais desafios também é trabalhar 

a questão do espaço de liderança. “É 
muito difícil concorrer para cargos 
de liderança, que você se confronta 
com questões narcisísticas muito 
grandes. Analisam seu cabelo, a 
roupa que está vestindo, analisam a forma como você fala, analisam a dicção da 
sua voz. É muito difícil se impor neste lugar. Enquanto mulher, mais ainda, pois 
sofremos historicamente com a síndrome da impostora, mas somos tão fortes 
quanto qualquer outro homem que está concorrendo”, afirma. “Cada mulher que a 
gente soma num cargo de liderança, no Conselho Superior, na ADPERGS, na Cor-
regedoria-Geral, nas Subdefensorias, nos grupos de trabalho, cada nova mulher 
que acorda, que vem para luta, é um grande passo”, conclui Silvia. 

O espaço associativo também pode ser um grande aliado na busca pela representati-

vidade de gênero, conforme aponta a vice-presidenta da ADPERGS, Maína Pech. “Na 
Associação, vejo que é um grande espaço para nós, Defensoras Públicas mulheres, 
intensificarmos nossa união na luta pela defesa dos nossos interesses, nosso for-
talecimento e nosso relacionamento interno. Dando sempre a primazia para aquilo 
que é importante para as mulheres. Muitas vezes, pela Associação se inicia uma 
carreira política. É importante ocuparmos todos os espaços que nos são possíveis” 
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Entrevista com a 
Deputada Estadual eleita, 
BRUNA RODRIGUES 
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1 As eleições de 2022 ficaram 
marcadas na história do Rio 

Grande do Sul. Pela primeira vez, 
tivemos mulheres negras eleitas ao 
parlamento gaúcho e à Câmara dos 
Deputados. Como foi 

ser uma das primeiras 
mulheres negras eleita 

deputada estadual? 

Acredito ser um marco simbó-

lico das mudanças que o povo 

quer ver no parlamento. Ser 

uma mulher jovem, negra e 

periférica ocupando um espaço 

é resultado da luta de muitas que 

vieram antes de mim e caminho 

aberto para as que virão. 

2 Sua trajetória 
política é de 

longa data. Foste 
vereadora, eleita em 
2020, e hoje é presidenta do PCdoB-

Porto Alegre. Pode nos contar um 
pouco sobre tua história?

Bruna Rodrigues foi vereadora de Porto Alegre 
pelo PCdoB, eleita junto à primeira Bancada 

Negra da história de uma capital brasileira. É 
Deputada Estadual do Rio Grande do Sul, eleita 
em 2022. É presidenta do Comitê Municipal do 
PCdoB, em Porto Alegre, e estudante cotista de 
Administração Pública e Social da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Sempre tive dentro de mim uma revolta, porém 

por uma fase da vida sem direcionamento. Mas 

conviver com a fome, com a violência, com a ne-

gligência do poder público, lutar para sobreviver te 

transforma por dentro, tu nunca vai pensar igual as 

outras crianças e adolescentes 

da tua idade.

O meu encontro concreto com 

a política se dá na Vila Cruzeiro 

com minha filha nos braços em 

busca de uma vaga na creche 

para poder trabalhar e retomar 

meus estudos tranquilamente, 

após ter sido mãe na adoles-

cência. Naquele ano, Manuela 

D’Ávila era candidata à verea-

dora e passou no meu bairro 

falando sobre a importância 

da participação da juventude 

nos espaços de poder. Isso foi 

uma semente plantada. Fui pre-

sidenta da União da Juventude 

Socialista e da União das Associações de Moradores 

em Porto Alegre, o que me trouxe experiência na luta 

e acrescentou muito para minha formação política.

Conviver com a fome, 
com a violência, 
com a negligência 
do poder público, 

lutar para sobreviver 
te transforma por 
dentro, tu nunca 

vai pensar igual as 
outras crianças e 

adolescentes da tua 
idade.
_
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3 Uma curiosidade que chama 
atenção é que foste estagiária 

da Defensoria Pública do Estado do 
Rio Grande do Sul. Como foi o contato 

com a Instituição e isso influenciou 
tua vida de alguma forma? 

Estagiar na Defensoria Pública foi uma experiência 

incrível de aprendizado. Foi meu primeiro contato 

com uma estrutura pública desenvolvendo um 

trabalho excepcional beneficiando a população. 

Foi um período de muita inspiração também, tive 

o prazer de trabalhar ao lado de 

mulheres e homens engajados 

e comprometidos com o povo. 

4 Com a criação 
da primeira 

Bancada Negra, em 
que cinco pessoas 
negras ocuparam 
simultaneamente 

cadeiras na Câmara 
de Vereadores de Porto 
Alegre, vimos aumentar 

a representação 
política de mulheres 
e pessoas negras. 

Como você interpreta 
esse feito histórico 
e a importância da 

Bancada nesses espaços 
políticos? 

Vejo nossa chegada como um compromisso que o 

povo firmou com a luta antirracista, obviamente, há 

muito para avançar e a chegada dos nossos é tardia. 

Mas através desse feito portas vêm sendo abertas, 

assuntos que antes não eram tratados agora são. 

Acho sempre importante reforçar que não fizemos 

isso sozinhas, o povo nos elegeu democraticamente 

porque quer se ver representado.

5 Ser negra, periférica e hoje 
estar na Assembleia Legislativa 

é um marco. O Estado, em 87 anos de 
parlamento, jamais havia eleito uma 
deputada negra. Qual a necessidade 
de agendas antirracistas no país 
para mandatos mais representativos?

Penso que pautar o antirracis-

mo é necessário em todos os 

ambientes, o debate em torno 

dessa agenda traz a nossa per-

cepção, nossas histórias e nossas 

necessidades, o que elucida para 

a sociedade que o racismo não 

é problema das negras e negros, 

é uma questão que a sociedade 

inteira precisa se levantar para 

combater! 

Somos cerca de 17% da popu-

lação gaúcha, é inaceitável que 

só um ou dois de nós chegue 

ao parlamento, é necessário que 

ocupemos esses lugares de forma 

igualitária para debater e defender 

a realidade dos nossos. Em Porto 

Alegre, por exemplo, só passou 

a ser responsabilidade do poder 

público garantir absorventes para meninas carentes, 

a partir do momento que uma vereadora preta e 

periférica que no passado precisou faltar aula por 

não ter esse item básico de higiene, pautou isso 

dentro da Câmara de Vereadores 

Somos cerca de 
17% da população 

gaúcha, é 
inaceitável que 
só um ou dois de 
nós chegue ao 
parlamento, é 
necessário que 
ocupemos esses 
lugares de forma 
igualitária para 

debater e defender 
a realidade dos 

nossos.
_
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A atuação diária no Nugesp 
e a busca pela garantia 
dos direitos humanos
Mais de 7 mil audiências de custódia foram realizadas 
no Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional 
(Nugesp) desde sua inauguração, em junho deste 
ano. Com capacidade para abrigar 708 pessoas, 
a estrutura tem o objetivo de desafogar o sistema 
prisional e foi criada  após atuação expressiva da 
Defensoria Pública para barrar prisões em locais 
inadequados, resultado da superlotação dos presídios 
do Rio Grande do Sul.
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No núcleo, uma equipe de Defensoras e Defensores 

Públicos atende, em média, 120 pessoas por dia. 

Esse trabalho tem sido fundamental para a garantia 

das audiências de custódia e dos direitos humanos 

às pessoas privadas de liberdade e para coibir a 

violência policial durante as prisões. 

Desde 2020, o Brasil ocupa o terceiro lugar 

no ranking dos países com maior número 

de pessoas presas no mundo. Neste ano, 

de acordo com o último levantamento do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a po-

pulação prisional do país chegou a marca 

de 909 mil pessoas. Quinto colocado entre 

os estados brasileiros, o Rio Grande do Sul 

tem 43.265 pessoas reclusas, atrás apenas de 

Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais 

e São Paulo. 

Com o grande salto nos números de prisões e o 

problema estrutural de superlotação dos presídios, a 

população gaúcha foi assombrada por cenas que já 

ocorriam em outros estados do país: sem vagas nas 

penitenciárias, pessoas presas em flagrante foram 

mantidas em bagageiros de viaturas de polícia, 

delegacias, ônibus, contêineres e até algemadas em 

lixeiras das unidades policiais.

“Eu estou há 8 anos no plantão criminal, vivi 
toda a degenerescência do sistema, que começou 
com uma coisa que nunca tinha acontecido no Rio 
Grande do Sul, mas que já acontecia no Brasil: 
presos em delegacia. Depois, chegamos a um 
outro patamar de ilegalidade, que é a história 
dos presos em viaturas. Pessoas presas em 
viaturas, na principal via de Porto Alegre, é 
uma coisa medieval”, lembra o Defensor Público 

Felipe Kirchner, integrante do Plantão Criminal 

da DPE/RS. 

Para barrar as explícitas violações de direitos das 

pessoas privadas de liberdade, a Defensoria Pública 

atuou em diversas situações. Há 6 anos, a ação da 

DPE/RS foi significativa para a extinção do ônibus-

-cela conhecido como “Trovão Azul”, onde pessoas 

presas foram mantidas irregularmente. 

Em 2018, Defensoras e Defensores Públicos atuaram 

em novas ações para combater prisões em locais 

inadequados: foram ajuizadas ações civis públicas 

e impetrado habeas corpus coletivo, em busca do 

fim das violações dos direitos 

humanos para presos que 

estavam em delegacias e 

contêineres. Um dos episó-

dios com grande repercussão 

na imprensa ocorreu no ano 

seguinte, no município de 

Novo Hamburgo, quando 

presos foram mantidos em 

contêineres no Instituto Pe-

nal do município. 
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A CRIAÇÃO DO NUGESP

Em 2019, centenas de pessoas ainda passavam mais 

de 30 dias presas em viaturas em frente às delegacias 

de polícia, tanto em Porto Alegre, quanto na região 

metropolitana. Naquela época, o então dirigente do 

Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (NUDDH) 

da DPE/RS, Mário Rheingantz, ajuizou habeas cor-

pus coletivo com o objetivo de impedir as diversas 

violações de direitos. 

A partir do deferimento da liminar, pela desem-

bargadora Therezinha Cazerta, foi convocada uma 

grande mesa de negociação com representantes 

autoridades, como o governo do Estado, Defensoria 

Pública, Ministério Público, Poder Judiciário, SEA-

PEN, SUSEPE, Comando da Polícia Militar, Polícia 

Civil, Procuradoria Geral do Estado e juízes titulares 

das varas de execução criminal.

Após diversos encontros, que perduraram por me-

ses, nasceu o projeto que se materializou como o 

Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional 

(Nugesp). “Em mais de 10 anos de carreira na 
Defensoria, essa foi de longe a maior desuma-

nidade que já presenciei. Ver 
pessoas por mais de 30 dias em 
temperaturas extremas, seja de 
calor ou de frio, amontoadas, 
dentro de viaturas, ultrapassa 
qualquer limite de violação de 
direitos humanos sistemática já 
presenciada. Na época, a me-
dida extrema do habeas corpus 
coletivo foi fundamental para 
que se enfrentasse o problema 
pelos órgãos de Estado. Foi es-

sencial a capacidade de condução de negociação 
pela desembargadora e a disposição de todos 
os órgãos e poderes envolvidos em buscar uma 
solução”, afirma o presidente da ADPERGS, Mário 

Rheingantz. 

As diversas atuações da Defensoria Pública fo-

ram significativas para a elaboração do centro de 

triagem, concretizado em julho de 2022. Desde a 

inauguração, foram realizadas 7.473 audiências de 

custódia. “A Defensoria atuou em vários momen-
tos nesse sentido. Primeiro com a questão de 
habeas corpus individuais, mas não foi freado 
por conta disso. Depois, com ação civil pública 
e com habeas corpus coletivo. Então, o Nugesp 
é fruto dessa movimentação da Defensoria, 
para que se corrigisse essa situação e que não 
voltasse a acontecer”, afirma Kirchner. 

Trabalham no Nugesp, atualmente, os(as) Defenso-

res(as) Públicos(as) do Plantão Criminal da DPE/RS, 

Sabrina Hofmeister Nassif, Felipe Kirchner e José 

Patrício dos Santos Teixeira. Além dos(as) que atuam 

diariamente no local, o núcleo também conta com 

substitutos(as) da equipe da Defensoria Pública. 
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De acordo com  Sabrina Hofmeister , a nova 

estrutura tem cumprido com o objetivo de assegurar 

as audiências de custódia, processo que poderia levar 

meses para ser concluído antes da criação do local. 
“Quando as pessoas não tinham audiências de 
custódia, que foram interrompidas também por 
causa da pandemia, elas ficavam presas em 
razão do flagrante até a audiência com o juiz. 
Isso poderia demorar 1 mês, 6 meses, 8 meses, 
dependendo de onde foi distribuído o processo. 
Então, foi criado esse núcleo estratégico para 
que o juiz tivesse o contato o mais rápido pos-
sível com o preso”, afirma. 

A ATUAÇÃO DIÁRIA

Quando realizada a prisão em flagrante, os custo-

diados devem ser levados em até 24 horas para o 

Nugesp. No núcleo, o atendimento da Defensoria 

Pública inicia com uma entrevista reservada com as 

pessoas presas, momento no qual é relatado como 

ocorreu a prisão. Conforme Sabrina, um dos assuntos 

investigados durante a conversa é a ocorrência de 

violência ou abuso de autoridade.  

“Se houver violência, nós pedimos que seja re-
laxado o flagrante, porque se deu com abuso de 
autoridade. Caso não haja violência, vamos para 
as possibilidades de liberdade, se é necessário 
a manutenção da prisão ou se pode ser feita a 
aplicação das medidas alternativas. Alegamos 
isso em juízo e cabe ao juiz decidir qual o caso”, 

conta Sabrina. 

“Normalmente, como as cadeias estão cheias e, 
se o réu não é de uma periculosidade elevada, 
eles têm concedido prisões cautelares de ofício, 
como tornozeleira eletrônica e apresentação em 
juízo. Temos conseguido bastante sucesso nesse 
sentido, de evitar o encarceramento que já está 
bastante elevado”, complementa.

Dados do núcleo demonstram que as liberdades 

provisórias foram superiores às prisões preventivas 

desde a inauguração do local: 4.011 contra 3.461. Nos 

casos de prisões, a pessoa privada de liberdade pode 

permanecer por até 15 dias no Nugesp. Após esse 

período, deve ser conduzida até o presídio de destino. 
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OUTRAS 
SAÍDAS PARA O 
ENCARCERAMENTO

A Defensora Pública Sabrina Hofmeister 

ressalta que o trabalho diário no núcleo é 

recompensador quando são encontradas 

soluções alternativas ao encarceramen-

to. Um desses casos ocorreu neste ano: 

após passar pelo Nugesp, um jovem de 

26 anos pôde sair do local diretamente 

para uma clínica de reabilitação para 

usuários de drogas. 

“O juiz foi bem sensível nesse sentido. 
Conseguimos vaga em uma clínica de 
reabilitação e ele deixou de decretar 
a preventiva. A condição para que ele 
fosse solto foi essa, de que ele saísse 
diretamente para a clínica”, conta.

Nas audiências de custódia, de acordo 

com Sabrina, o contato com o assistido 

permite que cada caso seja analisado 

com maior sensibilidade. “Essa é uma 
troca de experiência que só a audi-
ência vai te dar, de não criminalizar 
o usuário, porque não é essa saída 
para o uso de entorpecentes. Isso 
é um ganho muito bacana”.

“Essa experiência me marcou muito 
porque os pais vieram e tentaram 
entrar em contato, trouxeram o 
comprovante da vaga do estabe-
lecimento e o rapaz saiu daqui já 
encaminhado para fazer o acompa-
nhamento”, lembra a defensora. 
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A INFRAESTRUTURA 
DO NÚCLEO

Criado com o objetivo de desafogar o sistema prisional 

e barrar as prisões em locais irregulares, o Nugesp 

abriga atualmente 436 pessoas presas. A estrutura 

é formada por cinco módulos, com 20 celas cada, 

dos quais quatro são exclusivamente masculinos e 

um feminino, com 60 vagas.

“O Nugesp nasceu de um problema estrutural 
do sistema prisional, onde existia um déficit 
de vagas imenso e com o aumento das prisões, 
os presos acabavam esperando na delegacia de 
polícia, principalmente no palácio da polícia, 
um destino para eles para uma unidade pri-
sional. Com isso, nasceu o Nugesp para que a 
gente possa qualificar essa porta de entrada 
e principalmente para atender as questões de 
audiência de custódia”, explica a diretora do Nú-

cleo, Rita Leonardi .

O local conta com cozinha, onde são realizadas as 

refeições das pessoas presas e dos servidores públicos. 

De acordo com a diretora, também está prevista a 

construção de uma enfermaria no local, para aten-

dimento médico e odontológico. As instalações da 

lavanderia, espaço de higienização dos uniformes, 

estão em processo de finalização.

No Nugesp, além da equipe da Defensoria Pública 

do Rio Grande do Sul, atuam o Poder Judiciário, 

o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB) e as forças de segurança pública, Polícia 

Civil e Brigada Militar 
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Em 2022, duas premiações: 
9º Prêmio ADPERGS de 

Jornalismo e Prêmio 
ADPERGS de Direitos 

Humanos - Lélia Gonzalez
Duas importantes premiações foram promovidas 

pela Associação das Defensoras e dos Defensores 

Públicos do Estado do Rio Grande do Sul em 2022. 

O tradicional Prêmio de Jornalismo, destinado aos 

profissionais da imprensa, chegou a sua 9ª edição, 

enquanto o Prêmio ADPERGS de Direitos Humanos 

- Lélia Gonzalez estreou suas atividades neste ano. 

As cerimônias foram realizadas no dia 13 de dezem-

bro, na Cubo Filmes, em Porto Alegre, em evento 

que reuniu autoridades, jornalistas, movimentos 

sociais, acadêmicos e demais convidados(as) de 

forma presencial e remota. 

As premiações contaram com apresentação do 

jornalista e repórter da RBS TV, Bruno Halpern, ao 

lado da jornalista e locutora Dhani Pitta. O Prêmio 

de Jornalismo contou com o apoio do Sicredi.
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A partir do tema Defensoria Pública e acesso à 
Justiça, a edição deste ano recebeu quase 100 
inscrições nas categorias de texto, áudio, vídeo, 
fotojornalismo e universitária, com participantes de 
vários lugares do país. O prêmio contou com inscritos 
do Paraná, do Ceará, do Maranhão, entre outros 
estados, além do Rio Grande do Sul. 

Em sua fala de abertura, o presidente da ADPERGS, 

Mário Rheingantz, ressaltou a importância do tra-

balho jornalístico para a democracia. “Esse prêmio 
de jornalismo diz muito sobre os jornalistas 
que fazem uma comunicação fundamental para 
a democracia, especialmente em períodos de 

pós-verdade, em períodos de fake news. Estamos 
falando da seriedade de um trabalho jornalístico 
de quem tem a vontade de comunicar a todas as 
pessoas aquilo que de fato está acontecendo, 
com seriedade, com respeito à fonte”, disse. 
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CONFIRA A LISTA DE 
PREMIADOS(AS): 1º LUGAR

Matéria: O crime da casa da frente
Veículo: Vós
Autora: Geórgia Pelissaro dos Santos

2º LUGAR
Matéria: Projeto no RS ensina presas a 
conhecer o corpo e produzir absorventes
Veículo: Folha de S. Paulo
Autora: Fernanda Canofre

1º LUGAR
Matéria: Doze facadas para sempre
Veículo: Jornal Correio do Povo
Autor: Fabiano Machado do Amaral

2º LUGAR
Matéria: Pessoas em situação de rua 
vão pela primeira vez ao Maracanã
Veículo: Portal do Flamengo
Autor: Gilvan de Souza

1º LUGAR
Matéria: Especial Audiências de Custódia
Veículo: Rádio Gaúcha
Autor: Eduardo Matos

2º LUGAR
Matéria: Dignidade consignada 
– endividamento alcança 
recorde entre as mulheres
Veículo: Vós
Autor: Tércio Saccol
Co-autoras: Georgia Santos e Flávia Cunha

1º LUGAR 
Matéria: Justiça determina 

suspensão do corte de luz de idosa 
que utiliza respirador no RS

Veículo: Jornal do Almoço – RBS TV
Autora: Francieli Alonso. Co-autores: 

Jeferson Barbosa e Gustavo Deon

2° LUGAR
Matéria: Defensoria Pública do 

PR entra com ação contra banco 
por propaganda enganosa

Veículo: RPC – Rede Paranaense 
de Comunicação

Autora: Luciana Caldeira Grande. 
Co-autora: Carolina Wolf

1º LUGAR
Matéria: Defensoria Pública do Estado 
do RS realiza mutirão para atender 

pessoas idosas em Porto Alegre
Veículo: Brasil de Fato RS

Autora: Clara Aguiar da Silva

2º LUGAR
Matéria: Jurídico: Defensoria Pública 
tem papel essencial no processo de 
adoção de crianças e adolescentes

Veículo: Quinto Andar Uni7 
– Portal Acadêmico

Autora: Keyssianne Morais de Oliveira
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Criada em 
homenagem 
à intelectual 
antirracista 
Lélia Gonzalez, a 
premiação deste 
ano teve como 
tema Questões 
étnico-raciais , 
com trabalhos 
inscritos nas 
categorias de 
Experiências e 
Práticas  e de 
Artigos . 

43



CONFIRA A LISTA DE VENCEDORES(AS) POR CATEGORIA:

EXPERIÊNCIAS E PRÁTICAS

1º COLOCADO
Nome da prática: “Campanha de Apoio 
aos Imigrantes e Refugiados” 
Coletivo: Associação dos Angolanos 
e Amigos do Rio Grande do Sul
Geraldino Canhanga do Carmo da Silva

2º COLOCADO 
Nome da prática: “Afrocontos: um 
projeto de ensino para a difusão da 
literatura oral africana na escola” 
Coletivo: Afrocontos Uergs 
Maria Cristina Schefer 

3º COLOCADO 
Nome da prática: “Cuidado entre nós”
Coletivo: Maria Mulher Organização 
de Mulheres Negras 
Sandra Helena Figueiredo Maciel

ARTIGO

1º COLOCADO
“Sou fruto longínquo da raiz Luiza: 
Família e territorialidades negras a 
partir do quilombo Rincão Fernandes”
Vanessa Flores dos Santos
Co-autora: Franciele 
Rocha de Oliveira

2º COLOCADO
“Polícia, violência e gênero: uma 
análise do uso da força estatal 
contra mulheres no Brasil”
Daiane da Silva Carvalho

3º COLOCADO
“A vulnerabilidade das mulheres 
nos desastres: Por uma abordagem 
interseccional na Gestão Circular de 
Risco dos Desastres como instrumento 
emancipatório dos Direitos Humanos”
Bianca Larissa Soares de Jesus Roso
Co-autor: Délton Winter de Carvalho

Participaram quase 40 coletivos ligados aos Direitos 

Humanos e acadêmicos das áreas de Ciências Sociais 

e Direito. A primeira edição da premiação contou 

com patrocínio da Stihl. 

No evento, Rheingantz falou sobre a necessidade 

de valorização de pessoas e coletividades ligadas 

aos direitos humanos.

 “Existem pessoas que se dispõem a dedicar a 
sua vida inteira, como a Lélia Gonzalez, a uma 
causa de direitos humanos, buscando reparar 
uma injustiça, uma perversão social, a partir 
de uma luta, como a luta antirracista. Elas me-
recem cada vez mais ser louvadas e premiadas. 
E é isso que nós queremos fazer aqui”, ressaltou.
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Raízes no 
interior
Espalhados pelos quatro cantos 
do Rio Grande do Sul,  as 
Defensoras e os Defensores 
Públicos chegaram a todas as 
comarcas do estado no ano 
passado: em 2021, a população 
dos 497 municípios passou a 
contar com a orientação jurídica 
integral e gratuita da Defensoria 
Pública. 

Para que o acesso à justiça alcançasse as gaúchas e os gaúchos, 

uma longa caminhada foi percorrida. A conquista só foi possível 

porque, no decorrer dos anos, muitos(as) Defensores(as) Públi-

cos(as) deixaram suas cidades de origem e partiram para uma 

nova jornada no interior do Estado. 

Alguns permaneceram próximos da capital, outros foram para 

locais distantes. Com diferentes histórias e tempos de carreira, não 

foram poucos os que criaram raízes nos novos lares, construíram 

vínculos com a comunidade e decidiram ficar por lá. Esse foi o 

caso da Defensora Pública Patrícia Conde Buzatto, que há 18 anos 

chegava em Itaqui, longe da família e sem conhecer a cidade. 

O mesmo ocorreu com os(as) Defensores(as) Públicos(as) Gustavo 

Oliveira Luz e Juliana Jobim do Amaral, que há 10 anos chegavam 

juntos em Santa Vitória do Palmar para iniciar uma nova fase.
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ITAQUI, FRONTEIRA 
COM A ARGENTINA

Natural de Porto Alegre, a Defensora Pública Patrícia 

Buzatto lembra que a adaptação ao município da 

fronteira com a Argentina não foi fácil nos primeiros 

meses. “Foi muito difícil para mim, nova, solteira, 
iniciando uma carreira e gaúcha de Porto Alegre, 
vir para uma cidade que hoje é estruturada, mas 
naquela época não era tão estruturada assim. 
Então foi um choque”, conta. “Tanto que tem uma 
lenda que contam por aí, 
da Defensora que chegou 
chorando, e realmente 
foi”, brinca Patrícia. 

Apesar do estranhamento 

inicial, a Defensora ressalta 

que estava aberta a permane-

cer na cidade. “Na verdade, 
a vida foi me levando e 
eu me permiti ser levada 
pela vida. Eu não resisti 
às oportunidades e não deixei de me relacionar 
pensando que teria que ir embora. Fui deixando 
os ventos entrarem e ajeitarem os tijolinhos”, diz. 

Com pouco mais de 30.400 habitantes, Itaqui vê 

na Defensoria Pública sua referência. “Aqui é uma 
instituição muito conhecida, se a pessoa não sabe 
onde ir, vai na Defensoria. E eu sempre oriento 
minha equipe, que quando não for conosco, que 
oriente para o lugar certo e materialize esse 
encaminhamento. São detalhes”, afirma. Além de 

Patrícia Buzatto, a comarca também conta com a 

atuação do Defensor Público Rodrigo Ahlert Weirich, 

e abrange a cidade de Maçambará. 

Durante sua trajetória na cidade, agora próxima 

dos 20 anos, um atendimento em especial marcou 

Patrícia. Ela lembra que uma assistida entrou, muito 

fragilizada, em sua sala quando a Defensoria Pública 

ainda funcionava no Fórum de Itaqui. “Ela entrou 
e disse que ela ia abandonar tudo, inclusive 
abandonar os filhos. Disse que estava sem rumo 
e não tinha mais o que fazer”, conta. “Aí a gente 
vê que ser Defensora é ir além do processo, 

é escutar. Eu conversei 
com essa moça, conversei 
muito”, ressalta Patrícia. 

Tempos depois, a Defensora 

Pública voltou a encontrar a 

mesma assistida caminhan-

do pela cidade. “Ela disse 
que estava muito bem, 
que não tinha ido embo-
ra, que aquela conversa 
tinha feito muito bem e 

que reconstruiu a vida dela. Isso me marcou. 
São pessoas que nos veem como a última tábua 
de salvação, às vezes querendo largar tudo”.

Pela dedicação à comunidade de Itaqui, Patrícia 

recebeu um importante reconhecimento da Câ-

mara dos Vereadores: o título de Cidadã Itaquiense. 

Após o nascimento do seu terceiro filho, seus pais 

resolveram mudar para a cidade pela afinidade com 

o local e pela segurança. Em família, a Defensora 

afirma que não abre mão do vínculo que criou com 

o local e com a comunidade de Itaqui. “Eu não me 
vejo morando fora daqui, eu realmente finquei 
minhas raízes aqui”.
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SANTA VITÓRIA DO 
PALMAR, FRONTEIRA 
COM O URUGUAI

Na divisa com o Uruguai, os(as) Defensores(as) Pú-

blicos(as) Gustavo Oliveira Luz e Juliana Jobim do 

Amaral completaram 10 anos de atuação na comarca 

de Santa Vitória do Palmar. Juntos desde 2008, os 

dois passaram no mesmo concurso da Defensoria 

Pública em 2012 e optaram pela única cidade que 

oferecia duas vagas. 

Longe da família, os(as) Defensores(as) não estavam 

habituados com o local, mas decidiram encarar o 

desafio. “Não conhecíamos ninguém, não tínhamos 
parentes e nenhuma referência, mas resolvemos 
encarar de frente. Não chegamos pretendendo 
sair, mas realmente abraçar a comarca”, ressalta 

Juliana. Desde a mudança, houve a identificação com 

a cidade por diferentes motivos. “Nós gostamos de 
início, embora tenha sido difícil a adaptação. 
Gostamos porque é no interior, tem praia e tem 
essa ligação com o Uruguai que também nos 
atrai”, conta Gustavo. 

Além das características do local, Juliana ressalta que 

a possibilidade de estar próximo da comunidade e 

ver de perto os resultados dos atendimentos foram 

motivos decisivos para a permanência em Santa 

Vitória do Palmar. “O interior nos chamou muita 
atenção pela proximidade com a comunidade 
que conseguimos ter, mais que nessas comar-
cas maiores. Eu fui criada em Porto Alegre e 
o Gustavo em Santa Maria, então a gente não 
tinha essa proximidade”, afirma. 
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Recebimento de 
documentos na beira 
do mar, num sábado à 
tarde. Só não pude dar o 
‘recebido’, pois estava 
sem caneta e carimbo 
#ADefensoriaNaoPara
Gustavo Oliveira Luz

O Defensor Público Gustavo Oliveira destaca que a 

relação com o Uruguai faz com que a cidade tenha 

algumas particularidades culturais, que também 

refletem no atendimento da Defensoria Pública. 

“A cultura aqui é muito mais uruguaia que 
brasileira. Começamos a fazer audiências e 
atendimentos com assistidos que falavam es-
panhol. Tem também uma dificuldade jurídica de 
lidar com documentos e situações que envolvem o 
direito uruguaio, que nunca estudamos antes. E 
não só na parte profissional, na parte pessoal 
também, como em restaurantes, com garçons 
que falam espanhol e cardápio em pesos”, conta.

Na Comarca, que também contempla o município 

de Chuí, de 2020 a 2021, foram realizados 13.400 

atendimentos. Neste ano, a Câmara de Vereadores 

do município reconheceu o trabalho realizado por 

Juliana e Gustavo ao conceder o título de Cidadão 

e Cidadã Santa-Vitoriense.

Entre os atendimentos ao longo dessa trajetória, 

uma história foi marcante: durante um recesso em 

família, Gustavo e Juliana foram até a praia para 

um momento de descanso. No local, foram vistos 

por um assistido que, minutos depois, apareceu com 

vários documentos, referentes a um atendimento 

da Defensoria Pública. “O assistido, que morava 
na praia e há 17 km da cidade, disse: doutor, 
eu te vi de manhã e é mais fácil eu te entregar 
aqui do ir até a Defensoria. E nós recebemos a 
documentação na beira da praia”, conta Gustavo. 

O momento ficou registrado na memória e até em 

uma fotografia. Para eles, o fato inusitado ilustra 

o vínculo e a proximidade dos(as) Defensores(as) 

Públicos(as) do interior com cada um dos(as) as-

sistidos(as) 
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Guilherme Henrique 
Mariani de Souza
Defensor Público do Rio Grande do Sul. Especialista em 
Direito Público pela Escola Superior da Magistratura 
Federal no Rio Grande do Sul (ESMAFE-RS), em parceria 
com a Universidade de Caxias do Sul (UCS). Bacharel 
em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). 
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É corriqueira a atuação da Defensoria Pública nos processos atinentes ao 

direito à saúde. E para além dos pedidos de medicamentos e de realiza-

ção de tratamentos e consultas, preocupa-nos especialmente aqueles 

relativos a internações e transferências hospitalares com risco de vida, 

nos quais o tempo é inimigo, havendo, quase sempre, grande aflição por parte dos 

familiares, que exercem pressão sobre o atendimento, demandando que tudo seja 

feito “para ontem”, ignorando a tramitação processual e a circunstância de que 

nosso trabalho depende de inúmeros fatores externos, alheios ao nosso controle.

Precisamente nessas situações, além do nosso dever de encaminhar o mais brevemente 

possível o pedido, há que se aguardar ainda os encaminhamentos cartorários – ainda que 

agilizados em se tratando de processo eletrônico –, a decisão do juiz – que ainda pode ser 

desfavorável, demandando a interposição de recurso de agravo –, as intimações dos entes 

demandados para cumprimento e, é claro, o efetivo cumprimento da ordem judicial. E é 

aí, precisamente, que se encontra o gargalo de todo o processo: quando afinal o paciente 

será transferido? Haverá tempo hábil para salvá-lo? Até lá, os familiares seguem na sua 

angústia, que invariavelmente chega até nós…

Quando impossível a obtenção de orçamentos para fins de pedido de bloqueio de valores 

para custeio de leito particular, um dos meios de se buscar o cumprimento da decisão é 

postular ao juízo a imposição de multa diária (ou até horária) pelo descumprimento da 

decisão, como forma de coerção. Há inclusive no Superior Tribunal de Justiça o entendi-

mento expresso no Tema Repetitivo 98, oriundo do Recurso Especial 1.474.665/RS1, nos 

seguintes termos:  “Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, 

para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros”.

Conforme bem dito pela Corte Superior nesse julgado, “em se tratando do direito à saú-

de, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito 

cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é 

o direito-meio que assegura o bem maior: a vida”. Tal tese, pensamos, embora aluda ao 

fornecimento de medicamentos, pode também ser aplicada aos casos de transferência 

1 REsp n. 1.474.665/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 

26/4/2017, DJe de 22/6/2017.
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hospitalar, e encontra eco na Corte Estadual Gaúcha, em especial na Terceira Câmara 

Cível, pelo que se depreende de recente acórdão2.

O posicionamento, porém, infelizmente, apesar do entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça, não é unânime no Tribunal de Justiça do RS, que já se manifestou no 

sentido de que “A fixação de astreintes à Fazenda Pública não se mostra razoável como 

meio coercitivo para obrigá-la ao fornecimento de tratamentos médicos/medicamentos, o 

que acaba por onerar os cofres públicos, prejudicando, assim, toda a sociedade”3. Já disse, 

também, serem inaplicáveis as astreintes, “diante da viabilidade de adoção do bloqueio 

de valores, caso não cumprida a determinação judicial de antecipação da tutela, tendo 

em vista a maior efetividade e menor onerosidade da medida”4.

Ora, sabemos que em muitos casos é faticamente impossível a obtenção de orçamentos 

que possam subsidiar eventual pedido de bloqueio de valores, especialmente diante da 

própria complexidade do quadro clínico, havendo inclusive recusa de alguns hospitais 

em fornecer orçamentos. E o que fazer, então? Simplesmente aguardar o pior? E como 

explicar aos familiares sedentos de uma resposta positiva que, apesar da ordem de trans-

ferência, nada mais se pode fazer, que já se fez todo o possível?

Lamentavelmente, o que se vê é a insensibilidade de muitos julgadores, que privilegiam 

a menor onerosidade para os cofres públicos do que para o cidadão postulante, que 

acionou o Poder Judiciário como última porta de esperança, e cuja morte, se ocorrer, 

será irreversível. Mais grave ainda é que tais decisões pró-Fazenda Pública violam o en-

tendimento do STJ e a legislação processual civil, cujo código, em seu artigo 927, inciso 

III, impõe que os juízes e tribunais observem os acórdãos em julgamento de recursos 

repetitivos, vulnerando, assim, a estabilidade e a coerência da jurisprudência (art. 926 

do CPC) e o próprio direito à saúde 

2 Agravo de Instrumento, Nº 51776389020218217000, Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 17-02-2022.

3 Agravo de Instrumento, Nº 50995027920218217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 11-08-2021.

4 Agravo de Instrumento, Nº 51207766520228217000, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 22-09-2022.
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Confraternização 
ADPERGS em 
Gramado
A serra gaúcha foi o cenário 
escolhido para a confraternização 
da ADPERGS de 2022. A edição 
especial ocorreu em Gramado, no 
dia 20 de outubro, na casa de 
festas Villa Bertti. 

Mais de 300 Defensoras e De-

fensores Públicos participaram 

da tradicional festa promovida a 

cada ano. Com um show ao vivo 

e interativo, a noite especial foi 

animada pela banda Eletro Radio. 

O evento ocorreu após o primeiro 

dia do XXVI Encontro Estadual 

das Defensoras e dos Defenso-

res Públicos, sediado pelo Hotel 

Serrazul Gramado, de 20 a 21 de 

outubro 
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Cerca de 30 associados(as) participaram do encon-

tro, que ocorreu às 19h, no restaurante El Fuego, 

no Moinhos Shopping. O presidente da ADPERGS, 

Mário Rheingantz, e a Diretora de Aposentados e 

Pensionistas, Sirlei Terezinha de Souza Feijó, esti-

veram presentes no jantar de recepção do grupo. 

“A união e congregação dos(as) aposenta-
dos(as) é fundamental para o fortalecimen-
to da Associação. Estamos muito felizes em 

promover mais este encontro de fechamento 
do ano, que foi marcado pela proximidade dos 
associados(as) da ADPERGS” , disse Rheingantz.  

Durante o encontro, os(as) aposentados(as) puderam 

aproveitar um delicioso jantar com grelhados, saladas, 

pratos quentes e sobremesas. Além disso, foi uma opor-

tunidade de reencontrar os(as) colegas da Defensoria 

Pública e confraternizar por mais um ano de união e 

fraternidade do Departamento de Aposentados  

Departamento dos 
Aposentados promove 
encontro de final de ano 
Em dezembro, a Associação das Defensoras e dos 
Defensores Públicos do Rio Grande do Sul (ADPERGS) 
realizou a confraternização de final de ano do 
Departamento dos Aposentados. 
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