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Palavra da Presidente

Uma nova revista para uma nova etapa da ADPERGS

Representar a Associação dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul é uma
responsabilidade imensa. Isso se for possível mensurar. Ser Defensor Público é uma escolha de vida.  

Ser associado da ADPERGS é uma escolha que vai para além do pro�ssional, é pessoal. Valorizar a
ADPERGS e fazer parte é reconhecer que a Defensoria Pública do Estado deve muito à atuação
associativa. Lutaram e realizaram.  
Hoje a Defensoria Pública é respeitada, importante e possui papel fundamental no estado democrático
de direito. Mas precisamos fazer valer a luta e seguir em frente, em passos largos e velozes, pois o
tempo e a distância já não são os mesmos. Mas, a par do imediatismo a que somos levados pelos
meios de comunicação, não podemos deixar de lado a re�exão.  

A pessoa humana, princípio de tudo, deve ser o centro de toda a nossa razão. Por esse motivo
marcamos a nossa campanha em uma proposta plural, tendo como ponto de partida a participação do
associado na criação de nossas propostas.  
Para tanto buscamos ouvir os colegas. Sempre tivemos em mente que a Associação é indispensável
para o diálogo e para o debate entre os colegas e especialmente com a Administração Superior.  

https://www.revistadpergs.org.br/
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A comunicação deve sempre estar ao nosso lado. E para nos comunicarmos, precisamos estar atentos
aos novos canais. Nossa assinatura virou digital, nossa leitura é digital, nossa comunicação é digital. A
tecnologia está em nós.  
Entretanto, não podemos nunca esquecer que nada disso faz sentido se abandonarmos o teor humano.
Nos relacionamos mas não somos vistos. Vivemos uma inversão de valores e essa inversão tem seu
preço. E a nossa qualidade de vida está pagando. Nos preocupamos com os outros e nós nos tornamos
o outro e precisamos ser ouvidos. Precisamos olhar para dentro. E, da mesma forma que a Associação
foi fundamental para a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, e para todas as lutas
classistas objetivando o nosso reconhecimento, a Associação deve assumir a responsabilidade pela
qualidade de vida dos Defensores Públicos.  

Não é por outro motivo que a primeira RevistAdpergs eletrônica tem como matéria de destaque a
“síndrome de burnout”, tema que não é novo, mas ainda não tem a devida atenção. E não adianta
apenas falarmos sobre o assunto, é preciso criar mecanismos de atuação conjunta para a redução dos
danos.  
Estamos trabalhando para isso. Seja no computador, no laptop ou no smartphone, esperamos que
gostem e aproveitem a leitura.

Juliana Coelho de Lavigne 
Presidente
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Dicas de Leitura

Direito Penal no Brasil e em Portugal

Organizado pelo Defensor Público e associado João Batista Oliveira de Moura, o livro “Culpa, Dolo e
Culpabilidade à luz do direito penal brasileiro e português” foi lançado no dia 29 de julho, na Livraria
Saraiva do Shopping Iguatemi, em Porto Alegre. A obra reúne seis artigos sobre temas complexos de
direito criminal brasileiro e português. O conteúdo demonstra ainda o quanto a estrutura jurídica do
Brasil é uma herança lusitana Além de Moura assinam como colaboradores o Defensor Público Álvaro

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


Das frestas das labaredas – Poemas e escritos esparsos

Brasil é uma herança lusitana. Além de Moura, assinam como colaboradores o Defensor Público Álvaro
Roberto Antanavícius Fernandes, o Juiz de Direito Orlando Faccini Neto, o Juiz Federal Rafael Martins
Costa Moreira, o Promotor de Justiça Rodrigo da Silva Brandalise e o Procurador da República
Wellington Luís de Sousa Bon�m. 

Quem tiver interesse pode adquirir o livro de 282 páginas pelo site www.jurua.com.br. A obra também
está disponível em formato digital (e-book). Os associados podem consultá-lo na Biblioteca da
ADPERGS. 
O autor João Batista Oliveira de Moura é Mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de
Lisboa (Portugal), Defensor Público do Estado do Rio Grande do Sul e professor de Direito Penal e
Processual Penal.

Nosso associado Waldemar Menchik Júnior reuniu 26 poemas “extraídos da alma”, como ele diz, e três
crônicas oriundas do seu trabalho diário como Defensor Público e publicou-os no livro de 176 páginas



Uma jornada em busca de respostas

intitulado “Das frestas das labaredas – Poemas e escritos esparsos”. Os textos revelam o autor e o
conjunto do que foi haurido ao longo do tempo por ele, com verdade e afeto. 
Para os colegas, Menchik indicou especialmente a leitura da crônica “Olhares Normais”, localizada na
página 153. “Ela descreve um fato real, onde �ca escancarada a di�culdade e a grandeza do nosso
trabalho”, diz o escritor. 

Mais informações sobre o livro podem ser obtidas pelo e-mail dasfrestasdaslabaredas@hotmail.com.
As ilustrações são de Sérgio Antônio Cunha e Leonardo Millani. O autor é natural de Guarani das
Missões, casado com Maria Cinara Sanches, com quem tem dois �lhos: Vítor Hugo e Luís Henrique.
Menchik exerceu a advocacia privada por 11 anos e depois, após aprovação em concurso, assumiu
como Defensor Público. Desde 2008, já atuou nas cidades gaúchas de Caxias do Sul, Estrela, Viamão e
Santo Ângelo - que o adotou como Cidadão Honorário em 2015.

O que você precisa viver para voltar a ter um momento de felicidade plena? A pergunta é o que conduz o
livro escrito pelo Defensor Público de Marau e associado Elizandro Todeschini. Intitulado “De volta ao
pátio”, a obra conta o cotidiano vazio do jovem Ilton, que acaba sendo conduzido a uma fantástica
expedição pelas montanhas peruanas, tendo como destino a enigmática Machu Picchu. 
Segundo o colega, Ilton está imerso em memórias de sua infância e de sua vida em família, pareado por
histórias marcantes dos companheiros de trilha (oriundos de vários lugares do mundo) e cativado por
lendas mágicas da cultura inca. Durante a aventura dramática, ele vai abrindo seu coração para
encontrar respostas. 

“De volta ao pátio” está na pré-venda no site da Editora Autogra�a (www.autogra�a.com.br/loja/pre-

mailto:dasfrestasdaslabaredas@hotmail.com.


Comentários ao Novo Código de Processo Civil - Volumes 1 e 2

Con�ra o nome dos outros co-autores aqui.

Envie sugestões!

 WhatsappTweetar

venda:-de-volta-ao-patio-os-livros-serao-entregues-apos-o-lancamento/detalhes) e conta com prefácio
feito pelo colega Pedro Torres Lobo, Defensor Público de Veranópolis.

A associada Defensora Pública Larissa Pillar Prado é co-autora da obra coletiva “Comentários ao Novo
Código de Processo Civil - Volumes 1 e 2”, organizado por Elaine Harzheim Macedo e Cristiana Zugno
Ribeiro. O coquetel de lançamento foi no dia 26 de setembro na sede da AJURIS, com sessão de
autógrafos. Na ocasião, a Diretoria da ADPERGS prestigiou a colega que comenta os artigos 176 a 181
na referida obra. Os volumes 1 e 2 - com autógrafo de Larissa - estão à disposição dos associados na
biblioteca da sede.

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

Centro de Referência para pessoas em situação de
vulnerabilidade

No dicionário, vulnerável signi�ca ‘ferido, sujeito a ser atacado, derrotado; frágil, prejudicado ou
ofendido’. Essa descrição é justamente o foco da carreira de um Defensor Público. No Rio Grande do
Sul, o trabalho do Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH) da Defensoria Pública do Estado
(DPERS) é desenvolver procedimentos para compreender e combater a violência. O esforço coletivo
deste espaço, localizado em Porto Alegre (na rua Caldas Júnior nº 352, no Centro Histórico), preocupa-
se, especialmente, com a autonomia das vítimas de violações e procura evitar situações de
revitimização de pessoas em vulnerabilidade. Quem coordena o CRDH é a Defensora Pública Mariana
Py Muniz Cappellari. Um de seus desa�os é tentar entender o fenômeno da violência como um todo
dentro da sociedade. E para isso, Mariana busca articulações institucionais e troca de experiências com
movimentos e coletivos da sociedade civil organizada. O resultado tem sido satisfatório, apesar da
demanda crescente, mas na medida em que os problemas vêm à tona, o CRDH vai, cada vez mais, se
tornando uma referência para quem busca auxílio.

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


ACOLHEMOS UM PÚBLICO VULNERÁVEL DIVERSIFICADO, COM ÊNFASE EM VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA, FAMILIAR E ESTATAL

São mais de 8.700 atendimentos multidisciplinares caracterizados pela política de defesa e de
promoção dos direitos humanos, em diferentes frentes de atuação. “Acolhemos um público vulnerável
diversi�cado, com ênfase em vítimas de violência doméstica, familiar e estatal; compreendendo a
defesa de defensores de Direitos Humanos, a representação de vítimas de negligências e de violência
estatal, a orientação jurídica de discriminados por religião, sexo, gênero e raça; fora o amparo de idosos,
indígenas, população em situação de rua, refugiados e imigrantes”, lista Mariana.  

O diferencial do serviço é a estratégia de empoderamento das pessoas em situação de violência - que
não se restringe à defesa e proteção frente ao ato violento sofrido. As pessoas que denunciam recebem
não só um atendimento feito por assistente social, psicólogo e Defensor Público, mas podem acessar
programas de capacitação (participação em grupos, palestras, o�cinas) e programas de reabilitação
psicossocial, a partir de serviços conveniados com a rede pública e da sociedade civil.  

Em agosto, a presidente e a vice da ADPERGS, Juliana de Lavigne e Bárbara Sartori, visitaram o Centro.
Na ocasião, Mariana contou que também é dirigente do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos
(NUDDH) e destacou o serviço realizado pelo Núcleo de Defesa da Mulher (NUDEM). Acionado pelo
0800 644 5556 ou pela rede de proteção às vítimas de violência, este trabalho inclui call center, sala de
triagem para identi�car o risco de acolhimento, salas para o atendimento privativo com Defensor
Público e para escutas com psicóloga e assistente social, brinquedoteca, além do auditório para
realização de o�cinas e de cursos de capacitação.
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ADPERGS na Estrada

Santiago, São Borja e Santo Ângelo foram visitadas em agosto
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Os Defensores Públicos associados de Santiago, São Borja e Santo Ângelo receberam a visita da nova
diretoria da Associação no �nal de agosto. Foi a retomada dos encontros que compõem o projeto
ADPERGS na Estrada. Quinta-feira, 24, a confraternização foi com os colegas de Santiago, na
Hamburgueria Sierra. Participaram a presidente Juliana Coelho de Lavigne, a vice Bárbara Sartori e a
secretária executiva Jimenes Chimeli, bem como os colegas Defensores Diego Rodrigues Quadros e
Lucas Appel Mazo. No dia seguinte, 25, a programação incluiu almoço com colegas de São Borja no
Restaurante Al-Manara. Estiveram presentes os Defensores públicos Ana Paula Vargas Pereira e Arthur
Amaral Monteiro. E no �nal da tarde de sexta-feira aconteceu um happy hour na Pizzaria Don Augusto
junto aos colegas de Santo Ângelo: Angelita Maria Maders, Bruno Pugialli Cerejo, Waldemar Menchik
Juniore e Andreia Filianoti Gasparini.  

Iniciado em dezembro de 2010, o projeto ADPERGS na Estrada tem como objetivo aproximar a entidade
dos Defensores Públicos impossibilitados de comparecer à Capital por causa da distância ou pela
demanda crescente de trabalho. São encontros realizados sempre em municípios de fácil acesso para
os demais colegas da região. “Além da confraternização, a ideia das visitas é ver de perto a realidade de
trabalho dos colegas, postular junto à administração as melhorias e auxiliar nas demandas dos
associados”, explica Bárbara. 
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Con�ra fotos das cidades visitadas
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Gestão

Primeira diretoria escolhida por eleição eletrônica toma posse

A nova diretoria da ADPERGS foi empossada no dia 14 de junho deste ano em Porto Alegre. A
solenidade, que contou com a presença de autoridades nacionais, do Estado e do Município, além de
dirigentes de entidades de classe das demais carreiras jurídicas e dezenas de Defensores Públicos, foi
realizada na Sociedade Germânia e seguida da posse dos membros dos conselhos Superior e Fiscal da
entidade, também eleitos no pleito que foi o primeiro totalmente eletrônico realizado pela Associação
nos seus 35 anos.  

Em uma votação que registrou o total de 489 votos, a Chapa 1 – Defensores em primeiro lugar – foi
escolhida para conduzir a ADPERGS durante o biênio 2017- 2019. Com 56,64% dos votos, o grupo
liderado por Juliana Coelho de Lavigne foi eleito por 277 associados. O número recorde de eleitores foi
resultado da inédita votação eletrônica, via site e e-mail, o que facilitou Gestão NOVOS DEFENSORES
Índice Expediente Contato Pesquisar Banner muito a participação dos associados do interior do
Estado.  

Além da presidente Juliana, a atual gestão é composta pelos associados Bárbara Bernardes Sartori,
como 1ª vice-presidente; Clóvis Adão Pizzamiglio Bozza Neto, como 2º vice-presidente; Ana Maria Nery

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


Paes, como Secretária Geral; Jimenes Chimeli, como Secretária Executiva; e Luciana Gomes de Faria,
como Tesoureira.  
No discurso de posse, Juliana lembrou as di�culdades enfrentadas para construir uma chapa e montar
o grupo, a quem agradeceu, um por um, por aceitar o desa�o. “Ao longo da campanha, aprendemos que
mesmo novos na vida política associativa, não poderíamos ser ingênuos ou sonhadores. 

Aprendemos que era necessário buscar apoio em colegas que tinham muito a nos ensinar.
Conversamos com Defensoras e Defensores que �zeram a história da nossa Defensoria e da nossa
Associação, com várias vertentes da Defensoria Pública e com posições ideológicas distintas.
Diferenças que, em nome de um valor maior, a ADPERGS, se uniram para nos apoiar. E é com esse per�l
de união que amadurecemos a nossa chapa e faremos a nossa gestão”, declarou. 

adpergs tarja
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Saúde

Antes do esgotamento total, preste bem atenção aos sinais

A �lha estava no hospital ganhando bebê. Enquanto isso, ela - a avó, continuava lendo e escrevendo,
sentada no corredor da instituição médica. A pilha de processos que a Defensora Pública do Estado do
Rio Grande do Sul tinha para dar conta não concedeu trégua nem durante o parto de seu neto. O
primeiro resultado deste ritmo de trabalho foi um aneurisma. Depois, veio a certeza de que a qualidade
de vida havia desaparecido sem ela saber ao certo quando e como. Aposentada, seu relato serve de
alerta.  

No início: cansaço, irritação, dores no corpo, falta de tempo para lazer e para si pareciam apenas
consequências da correria do dia a dia. O alerta serve para qualquer pro�ssional, mas aqui estamos nos
referindo especialmente a quem tem carimbado o estigma de cuidar e defender o outro, de amparar o
vulnerável, e muitas vezes sequer se dá conta do quanto está desprotegido, sem ânimo, carente de
esporte, de rotina sadia e de boa alimentação. 

Outra, atuando na área criminal, uma noite notou que não sabia mais dormir. Chegou a sofrer um
acidente de automóvel. “Meu cérebro viu que ocorreria um acidente, mas eu não consegui agir, ter
reação”, tenta explicar. A sensação já vinha acompanhando esta Defensora Pública gaúcha que deixava
a Comarca e levava consigo o ofício, inclusive aos �nais de semana. A mente dela passou a apresentar

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


União e acolhimento no cuidado com o outro

Grupo de apoio e prevenção à saúde

vácuos, os chamados ‘deu um branco’. Em frente à tela do computador, não raras vezes quis digitar e o
cérebro não atinou a dar o comando para as mãos.  

Uma não sabia da história da outra, mas têm conhecimento que vários colegas estão seguindo o
mesmo caminho - sem perceber. Elas foram previamente diagnosticadas com depressão, crise de
ansiedade, estresse, entre outros, até descobrirem que era uma síndrome. “Estresse é desencadeado
por fatores como estar face a face com abusadores, psicóticos, casos de negligência severa e
situações de ameaça ao Defensor. A vulnerabilidade e a impotência desencadeiam a Síndrome de
Burnout, que não é e nunca foi depressão”, ensina a psicóloga Angela Figueiredo, especialista na doença
pouco comentada entre os Defensores Públicos. A cultura do ‘eu aguento tudo’, diz Angela, precisa ser
desconstruída.

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Síndrome de Burnout é um transtorno ocupacional
reconhecido pelo CID 10 Z73.0, conforme a Classi�cação Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde (CID) da entidade. Ou seja, trata-se de um excesso de trabalho que gera
consequências físicas, imunológicas, psíquicas e emocionais. “Desenvolvi uma doença autoimune que
pode cegar. Minhas pernas tinham movimentos involuntários como descargas energéticas da tensão,
entre tantas outras doenças que vieram com o Burnout”, relata uma terceira colega da Defensoria
Pública gaúcha.  

Reconhecida no meio jurídico, Angela conta que quando juízes, procuradores e policiais civis, por
exemplo, passam “pelo m-e-sm- o problema”, grifa a psicóloga, existe um serviço especial para tratar e
apoiar estes pro�ssionais. Para ela, está faltando “a união que eu percebo no judiciário: mexeu com um,
mexeu com todos. Este amparo classista é fundamental para a diminuição de casos de Burnout”.  

Pesquisas brasileiras e internacionais corroboram e salientam que o silêncio em relação ao CID 10
Z73.0 não traz benefícios. Médicos e psicólogos creditam o tabu ao desconhecimento, semelhante ao
preconceito que havia com a depressão há alguns anos. “O tamanho do quanto ainda é difícil
compartilhar essas histórias (por expor a intimidade de cada uma) é proporcional ao gigantismo da
coragem e da vontade destas mulheres em prevenir toda uma categoria de Defensores Públicos”, elogia
a vice-presidente da ADPERGS, Bárbara Sartori.

A Diretoria da ADPERGS tem como compromisso proporcionar mais qualidade de vida para seus
sócios. Diante de tantos relatos de estresse, depressão, fadiga, alteração drástica no apetite, obesidade,
falta de ânimo, longas jornadas de trabalho etc., algumas Defensoras associadas se reuniram e criaram
o Grupo de Apoio e Prevenção à Saúde. Na sede da Associação, as reuniões são para conversas
francas em meio ao vai-e-vem de um mate, desabafos, cafezinhos, acolhimento, biscoitos, união, afeto e
muitas ideias.  



Burnout

“Eu também desenvolvi um aneurisma. E não faltou quem me rotulasse de louca, ainda mais depois de
eu bater o carro”, recordou uma das Defensoras durante encontro do grupo. A cada depoimento, o
esgotamento total (Burnout) adverte que pode deixar sequelas no cérebro para o resto da vida. Elas
tiveram que aprender a conviver com a síndrome. Por isso, entre os objetivos do Grupo de Apoio e
Prevenção à Saúde estão prioritariamente informar para prevenir e auxiliar na procura por tratamento
com possíveis convênios.  

“Algumas tiveram Burnout, outras quase desenvolveram a doença. O que queremos é que homens e
mulheres estejam cientes deste tema para ajudar, inclusive, alguma pessoa que busque atendimento na
Defensoria. A�nal, o Burnout atingiu níveis que têm causado preocupação até para a Organização
Mundial de Saúde”, contextualiza Bárbara.

A presidente Juliana Coelho de Lavigne anuncia que os projetos estão tomando forma. “Um deles está
aqui: uma reportagem sobre essa doença, sobre os sintomas pré e pós, métodos de acolhimento,
maneiras de prevenção, as principais consequências físicas e psicológicas, os cuidados no retorno do
Defensor ao trabalho, como os amigos e familiares podem ajudar, e, sobretudo, como cada um de nós
pode cuidar do colega e aumentar a nossa união como categoria que zela por desconhecidos”,
enumera.

O termo “to burn out” em inglês signi�ca queimar. Imagine um cérebro se autoqueimando sem parar. A
pessoa acometida pela síndrome sente uma pressão na cabeça e não consegue parar, desligar,

descansar. Homens e mulheres podem sofrer com este diagnóstico. Atualmente, o per�l com mais
propensão a desenvolver a Síndrome de Burnout é o de mulheres com mais de 30 anos, sedentárias,
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com �lhos, sem lazer e/ou hobbie de�nido, e com excesso de trabalho nos aspectos carga, tempo e
responsabilidade. 
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Apoios

Fomento a atividades de capacitação

Desde junho, quando a nova diretoria tomou posse, há a decisão de apoiar vários eventos de
capacitação para a melhoria contínua da carreira dos Defensores Públicos. Con�ra, a seguir, alguns
deles e programe-se para participar dos próximos, pois este é um compromisso da gestão que está
iniciando.

 Gestão de Crises

A ADPERGS esteve presente na mesa de abertura do encontro de atualização técnicojurídica –
Atuação da Defensoria na Gestão de Crises, Direito à Moradia e Paci�cação Social – promovido
pelo Núcleo de Defesa Agrária e Moradia da Defensoria Pública (Nudeam), no Auditório 19 de
Maio do prédiosede da Instituição, na Capital. O evento ocorreu no dia 23 de junho. O curso faz
parte das ações estratégicas do Projeto de Modernização Institucional da DPERS que, dentre suas
diretrizes, projeta capacitar Defensores e servidores como meio de ampliar e quali�car os
atendimentos prestados à população gaúcha.

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


 Inauguração do CRMC

A presidente da ADPERGS, Juliana Coelho de Lavigne, e a vice, Bárbara Sartori, prestigiaram a
inauguração do Centro de Referência em Mediação e Conciliação (CRMC), no dia 5 de julho, no
prédio do Instituto de Previdência do Estado (IPERGS), em Porto Alegre. No discurso que marcou
o lançamento do projeto piloto que tem como objetivo modi�car o sistema de atendimento ao
público que busca a Unidade Central de Atendimento e Ajuizamento (UCCA) Família, Juliana
enfatizou o papel do Defensor Público como agente transformador da sociedade.

 Novas sedes da Defensoria Pública pelo Estado



Con�ra todas as fotos das novas sedes da Defensoria

A Diretoria tem apoiado as inaugurações de sedes da Defensoria Pública pelo Rio Grande do Sul.
Em 13 de julho, Juliana Lavigne esteve em Sarandi para conhecer o novo espaço que conta com
acessibilidade universal. O Defensor Público-Diretor Regional do município, Marcelo Martins Piton,
informou que os dias e os horários de atendimento são de segunda a sextafeira, das 9h às 12h e
das 13h às 18h.  

No dia seguinte, 14, a presidente da Associação prestigiou a abertura da unidade de 208 m² em
Erechim. Os dias e os horários de atendimento são de segunda a sextafeira, das 9h às 18h, com
intervalos do meiodia às 13h. Na cidade atuam cinco Defensores Públicos: Aldo Neri de Vargas
Junior, Angelo Turra Trevisan, Marcélia Cominetti Favarin e Raquel Fellini, além do Defensor
Público-Diretor Regional, Leonardo Marcelo da Silva Darde.  

Juliana acompanhou ainda a entrega da unidade aos moradores de Rio Pardo em 15 de setembro.
Conforme o Defensor Público-Diretor Regional, Arnaldo França Quaresma Junior, a sede propicia
um melhor acolhimento aos assistidos do município e aos cidadãos carentes de Pantano Grande,
bem como aos privados de liberdade do Presídio Estadual de Rio Pardo. A força de trabalho é
composta ainda pelo servidor Marcelo Gonçalves Lopes (técnico) e por estagiários.  

Em Arroio do Meio, no dia 10 de outubro, a vice-presidente da ADPERGS, Bárbara Sartori,
participou da solenidade de inauguração da sede que atende a população carente do Vale do
Taquari. Para o Defensor Público local, Fabrício Azevedo de Souza, a iniciativa “serve de inspiração
para continuarmos a trabalhar pela transformação da realidade social e pela garantia irrestrita dos
direitos humanos”.  

A unidade oferece melhores condições de trabalho e de acessibilidade às pessoas com
de�ciência ou mobilidade reduzida, além de sala de espera, gabinete privativo para atendimento
com Defensor Público, banheiros funcionais e adaptados e ambiente administrativo.



 O�cina de Parentalidade e Divórcio

Nos dias 17 e 18 de agosto, no auditório da AJURIS, em Porto Alegre, ocorreu a capacitação
“Curso de Formação de Instrutores das O�cina de Parentalidade e Divórcio”. Promovido pelo
Núcleo de Defesa das Famílias (NUDEFAM) da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul
(DPERS), o evento teve o apoio da ADPERGS e possibilitou aos participantes estudar as cartilhas
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) utilizadas para lidar com con�itos familiares sem a
necessidade do Poder Judiciário.



 Capacitação “Plenário do Júri”

A capacitação “Plenário do Júri” para Defensores Públicos, promovida pelo Núcleo de Defesa
Criminal (NUDECRIM), contou com apoio da ADPERGS. Foi realizada nos dias 27 e 28 de julho, no
auditório do Banco Central do Brasil. Na abertura do evento, a presidente Juliana Coelho de
Lavigne enalteceu a realização da capacitação “que há muito tempo já era demandada pelos
colegas”. Ela ressaltou ainda que “a Defensoria Pública tem que estar sempre preparada como
uma instituição que é reconhecida constitucionalmente como expressão e instrumento do estado
democrático de direito para bem defender todos que respondem a um processo criminal”.



 Capacitação NUDS

Dia 1º de setembro, a presidente Juliana Coelho de Lavigne participou da abertura da Capacitação
do Núcleo de Defesa da Saúde (NUDS) da Defensoria Pública via Projeto de Modernização
Institucional (PMI). O curso de aperfeiçoamento para Defensores e Defensoras Públicas foi
realizado no auditório 19 de Maio, no 7º andar da DPERS, em Porto Alegre. A Associação apoiou o
evento e providenciou o coffee break para os colegas. A Dirigente do Nuds, Regina Célia Rizzon
Borges de Medeiros, destacou que as diretrizes da capacitação foram projetadas a partir de
questionamentos mais frequentemente direcionados ao NUDS pelos Defensores.

Capacitação Nudec e Nudecontu
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 Capacitação Nudec e Nudecontu

Cerca de 90 Defensores Públicos participaram da capacitação “A Efetividade no Processo Civil –
Conciliação e Tutela Antecipatória” promovida pelos Núcleos de Defesa Cível (Nudec) e de Defesa
do Consumidor e Tutelas Coletiva (Nudecontu) da Defensoria Pública no dia 29 de setembro, com
apoio da ADPERGS, no auditório do Banco Central do Brasil, em Porto Alegre. O evento foi uma
ação estratégica do Projeto de Modernização Institucional (PMI) que tem por objetivo à ampliação
e à quali�cação dos atendimentos prestados à população gaúcha. A vice-presidente da
Associação, Bárbara Sartori, participou da mesa de abertura.

 Capacitação Nudeca

Cerca de 72 Defensores Públicos participaram na sexta-feira (20/10), da capacitação “Defensoria
Pública e Prevenção: A atuação para uma adolescência não con�itante com a lei”, realizada no
auditório do Banco Central do Brasil, em Porto Alegre. O evento, promovido pelo Núcleo de Defesa
da Criança e do Adolescente (Nudeca) com o apoio da ADPERGS, foi mais uma ação estratégica
do Projeto de Modernização Institucional (PMI) que projeta a ampliação e a quali�cação dos
atendimentos prestados pela Defensoria Pública à população gaúcha.
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Comarcas

Penitenciária Modulada Estadual de Osório segue com
problemas

A violação aos direitos humanos continua na Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO),
segundo o Defensor público Irvan Antunes Vieira Filho. O número de presos reduziu de forma
insigni�cante após a Defensoria Pública ter conseguido a interdição parcial do local, em maio deste ano.
À época, a população carcerária da PMEO estava 126% acima da sua capacidade máxima. “Eu já estou
estudando uma nova medida jurídica para tutelar a situação de violação de direitos humanos veri�cada
naquela penitenciária, passados quatro meses da última interdição”, avisa o Defensor.  

O pedido, protocolado em fevereiro de 2017, foi parcialmente atendido pelo juiz de direito da Vara de
Execuções Criminais (VEC) da comarca em 16 de maio. “Na verdade, a PMEO deveria ter 800 presos,
conforme determina a sua engenharia”, explica Vieira. O alicerce fático do pedido era a Comarcas Índice
Expediente Contato Pesquisar constatação de que o referido estabelecimento penal tem capacidade
para custodiar 650 pessoas no regime fechado, mas em janeiro registrou a margem histórica de 1.474
indivíduos recolhidos nos cinco módulos de vivência destinados ao sistema fechado. Ao decidir a
questão, o juiz reconheceu a situação de superlotação e determinou a interdição parcial do regime
fechado.  

https://www.revistadpergs.org.br/
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O magistrado da VEC também �xou o teto de 137,5% da capacidade de engenharia no regime
semiaberto (localizado em prédio anexo ao da PMEO). Ou seja, 206 presos como limite máximo de
presos a serem recolhidos naquele local, permitindo a remoção para o regime semiaberto. “Esse era um
pleito da Defensoria Pública, que sustentava fosse adotado o indicador de 137,5% da capacidade
estrutural recomendado na Resolução nº 05 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária
(CNPCP), como barreira (ou linha de corte) para controle da superlotação prisional”, informa Vieira.  

Atualmente, a Penitenciária de Osório está com 1.537 presos no regime fechado e 200 presos no
regime semiaberto.

A DEFENSORIA PÚBLICA ENTENDE NECESSÁRIO QUE SE DEFINA UM NÚMERO MÁXIMO TOLERÁVEL
EM PROXIMIDADE DA CAPACIDADE DE ENGENHARIA DA PMEO. OU SEJA, NA TAXA DE OCUPAÇÃO DE

137%, CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 5 DO CNPCP
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Novos Defensores

Novos agentes de transformação social são recebidos na
ADPERGS

Mariana Guerini de Mello

A carioca Mariana Guerini de Mello e o gaúcho Eduardo Pereira Lima Zanini foram aprovados no IV
concurso para ingresso na carreira e são os novos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul.
Eles estiveram na sede da ADPERGS e foram recebidos pela presidente Juliana Coelho de Lavigne e
pela vice Bárbara Sartori com votos de que tenham uma trajetória de sucesso como agentes de
transformação social. Saiba um pouco mais de cada um deles no per�l que realizamos.

Data de nascimento: 11/05/1988 
Naturalidade: Rio de Janeiro 
A decisão de ser Defensora: Foi na faculdade, quando estagiei na DPERJ e percebi o quanto a
Defensoria era importante na vida dos seus assistidos. 
Expectativa de trabalhar no RS: A melhor possível. Fui muito bem recebida aqui no Estado e espero
retribuir todo o carinho Mariana Guerini de Mello 
Lema de vida: Amar em tempos de ódio é um ato revolucionário. 
Fonte de admiração: Nelson Mandela 
Esporte: Tênis (praticante) 
Uma música: Anunciação (Alceu Valença) 

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


Eduardo Pereira Lima Zanini

Posse em maio

U a ús ca:  u c ação ( ceu  a e ça) 
Um �lme: Sempre ao seu Lado 
O que te faz chorar? Crueldade 
O que te deixa feliz? Um habeas corpus concedido

Data de nascimento: 11/01/1987 
Naturalidade: Porto Alegre 
A decisão de ser Defensor: O per�l da instituição, dos colegas e a satisfação pela gratidão dos
assistidos são os diferenciais em relação às demais carreiras. 
Expectativa de trabalhar no RS: Muito grande, considerando que sou daqui e poderei ajudar meus
conterrâneos 
Lema de vida: Afelicidade está em fazer os outros felizes. 
Fonte de admiração: Meus pais 
Esporte: Futebol 
Uma música: Simply the Best (Tina Turner) 
Um �lme: O Poder de um Jovem 
O que te faz chorar? Felicidade e orgulho 
O que te deixa feliz? Estar entre amigos

Do mesmo concurso de Mariana e Eduardo, outros oito novos colegas tomaram posse em maio deste
ano, pouco antes da nova diretoria assumir. Parabéns, então, e muito sucesso também para Amanda
Amaral Ramos Ferreira, Arthur Amaral Monteiro, Felipe do Amaral Matos, Flavia Sustovich Pugliese,
Marco Antonio Kaufmann, Maria Aparecida Esteves Aviles, Renata Manzoni Bernardi e Thais Pastor de
Amorim Siqueira.
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Eventos Sociais

Celebração com os colegas

De junho a outubro, a ADPERGS promoveu e/ou apoiou várias atividades que tiveram o objetivo de
incentivar a convivência entre os colegas associados. Em quatro meses, realizamos encontros para os
Defensores aposentados, celebramos o Dia dos Pais e festejamos o Dia das Crianças! Preparem-se,
porque ainda vem mais novidade!

 Dia do Amigo

Nossos Departamentos de Aposentados e Social realizaram o tradicional Chá do Dia do Amigo, no
dia 20 de julho. O restaurante Le Bon Gourmet, do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, foi
reservado com exclusividade para a nossa Associação. Durante a festividade, sorteamos vários
brindes, como garrafas de vinho do Porto, cortes de cabelo, brincos, produtos de beleza da
farmácia Belle&Cia, bem como estadias no Dall’Onder Grande Hotel, em Bento Gonçalves, e no
próprio Hotel Plaza São Rafael, na Capital.

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


Con�ra todas as fotos do Dia do Amigo

Con�ra todas as fotos da Confraria dos Aposentados

 Confraria dos Aposentados

O primeiro encontro da Confraria dos Aposentados aconteceu no dia 29 de agosto, às 16h45min,
no Cine Bancários (Rua General Câmara, 424 - Centro), em Porto Alegre. No local, às 17h, houve a
exibição de ‘O Filme da Minha Vida’. Após a sessão de cinema, os participantes confraternizaram
no Casual Gastrobar, no térreo do espaço. O segundo encontro reuniu os colegas no dia 5 de
outubro no Bistrô do Solar/Nova Acrópole (Praça da Matriz, 148 - Centro Histórico), na Capital. O
grupo prestigiou um recital de canções em homenagem ao Dia Mundial da Música, acompanhado
pela presidente e a vice da Associação, Juliana Lavigne e Bárbara Sartori.



Dia das Crianças



Con�ra todas as fotos do Dia das Crianças

Con�ra todas as fotos da Festa de �m de ano em Bento Gonçalves

 WhatsappTweetar

 Dia das Crianças

No sábado (7) que antecedeu o Dia da Criança, a diretoria da ADPERGS recebeu dezenas de �lhas
e �lhos de associados para um piquenique na sede campestre da AJURIS, zona Sul de Porto
Alegre. Foram algumas horas divertidas, supervisionadas por recreacionistas, com muitos jogos e
brincadeiras, cachorroquentes, salgadinhos, bolos, balas, pirulitos, água e sucos. Ao �nal, cada
pimpolho levou para casa balões e adesivos como lembrancinhas da comemoração.

 Festa de �m de ano em Bento Gonçalves

O 18º Encontro Estadual de Defensores Públicos do Rio Grande do Sul e a tradicional festa da
ADPERGS 2017 foram um sucesso! A capacitação começou no dia 30 de novembro com a
abertura o�cial realizada no Hotel Dall’Onder em Bento Gonçalves. À noite, os colegas jantaram e
dançaram no Centro de Eventos da Vinícola Marco Luigi, no município. Na sexta-feira (01/12), as
palestras e debates recomeçaram pela manhã. A Assembleia Geral da Categoria (AGE) encerrou
as atividades ao �nal do dia.
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Estender a Mão

Mãos que buscam e mãos que acolhem: um trabalho voluntário

Voluntariamente, uma vez por semana, um grupo formado por dez Defensoras Públicas aposentadas
vai até alguma região carente de Porto Alegre para atender a população local. Em geral pessoas sem
acesso e conhecimento para resolver questões como guarda, alimentos, falta de medicamentos,
desapropriações, benefícios para idosos, entre outros. Este projeto, que em outubro iniciou sua 9ª
edição, foi batizado de ‘Estender a Mão: Mãos que Buscam e Mãos que Acolhem’.  

Ana Maria Nery Paes, Carmen Lúcia Dias, Conceição Marilu Carvalho, Jane Maria Pedrosa Roenick,
Jussara Moura, Lisia Saint Pastous, Maria de Lourdes Mallmann, Maria de Lourdes Ribeiro, Magda
Kopczynski Barros e Reny Pertille prestam orientações jurídicas e promovem ações de educação em
direitos.  

Esta 9ª Temporada do Mutirão de Orientação Jurídica pelo projeto Estender a Mão ocorreu na Vila Bom
Sucesso, na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre. A equipe de Defensoras Públicas aposentadas
atendeu ao público no salão da Igreja Santa Catarina (Rua Santa Irene, 70, Parada 16), nos dias 30 de
outubro e 7, 16 e 22 de novembro.  

https://www.revistadpergs.org.br/
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Para a coordenadora do Estender a Mão, Maria de Lourdes Mallmann, a iniciativa tem o objetivo de
orientar juridicamente as comunidades carentes da cidade. “Fazemos a via inversa do normal. Vamos
até a comunidade para ampliar, explicar e apresentar os acessos que o cidadão pode ter junto aos
serviços da Defensoria Pública”, explica ela. No mês anterior, o bairro bene�ciado foi o Bom Jesus, na
Zona Leste da Capital, nos dias 11, 19 e 27 de setembro e 5 de outubro, sempre das 14h às 17h, no
Centro Esportivo e Cultural Bom Jesus (CECBJ - Rua Marta Costa Franzen, 101). 

De 2015 até agora, mais de 800 famílias porto-alegrenses foram auxiliadas pelas Defensoras Públicas
aposentadas. Em agosto, o 7º Estender a Mão atendeu 50 pessoas no bairro Santa Maria Goretti, no
Centro Comunitário Primeiro de Maio (Ceprima).

Mais informações pelos e-mails imprensa@defensoriars.def. br, estenderamao@defensoriars.def.br e e
estenderamao@gmail. com, ou pelos telefones (51) 3210-9400 | (51) 99840-44502
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Esportes

Um semestre de conquistas

Con�ra todas as fotos dessa conquista

O time de futebol dos associados participou de duas competições neste semestre. No campeonato
nacional, os atletas garantiram a taça de campeão 2017 entre a Defensoria Pública brasileira. No
estadual, os Defensores Públicos gaúchos �caram em quarto lugar.  

A Associação apoiou, patrocinou, torceu e comemorou com os jogadores. Agora, a entidade está
trabalhando na organização de mais duas competições para 2018. “Queremos expor as taças do nosso
time na ADPERGS para que todos os colegas possam apreciar o esforço e a determinação desta equipe
que prestigia e pratica esporte”, a�rma Juliana Lavigne, presidente da Associação.

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


Solidariedade e apoio à iniciativa do Instituto da Criança com
Diabetes

 WhatsappTweetar

Estava marcada para a manhã do domingo 27 de agosto, no Parque Moinhos de Vento, em Porto
Alegre, a largada da já tradicional Corrida para Vencer o Diabetes – 19ª edição, mas ela acabou sendo
transferida por causa do mau tempo. O apoio da ADPERGS à iniciativa, porém, �cou registrado na
relação com o Instituto da Criança com Diabetes (ICD) e na aquisição de dez camisetas que foram
entregues aos dez primeiros associados que enviaram e-mail para a secretaria da Associação
manifestando interesse em participar da corrida. O evento, que foi remarcado para o dia 19 de
novembro, é uma ação bene�cente que capta recursos para mais de três mil crianças e adolescentes
atendidos pelo ICD.
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Convênios

ADPERGS �rma novos convênios que bene�ciam os associados

A Associação �rmou novos convênios com empresas e prestadores de serviços. Nesses locais, os
Defensores Públicos associados podem obter descontos e condições facilitadas em dezenas de
opções nas mais diversas áreas. Entre as novidades, destaque para convênios que incentivam a
qualidade de vida da categoria, como as academias Cia Athletica (com mais de 150 aulas e 30
modalidades por semana) e Moinhos Fitness (nas sedes de Porto Alegre, Canoas e Guaíba). O número
de psicólogos aumentou. Massoterapia, �sioterapia e acupuntura também estão na listagem, assim
como o serviço de check up no Hospital Mãe de Deus e a oferta de aparelhos auditivos. A partir de
agora, as redes Panvel e Farmácias São João oferecem descontos para os Defensores Públicos que
apresentarem a carteirinha de sócio da ADPERGS e o CPF.

Casa e decoração, clubes, coaching, crédito pessoal, cursos, estacionamentos, farmácias, funerárias,
hotelaria, informática, medicina e saúde, livrarias, odontologia, restaurantes, seguros, serviços
automotivos, telefonia, turismo e varejo são algumas das categorias de convênios disponibilizas aos
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CONFIRA A LISTA COMPLETA 
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sócios.
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