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ADPERGS na Estrada vai
a Caxias e a sete municípios 
da região noroeste do estado
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Um almoço com defensores públicos de Carazinho, 
realizado no dia 13 de outubro, deu início à passagem 
da diretoria da ADPERGS por municípios da região 
noroeste do estado que ainda não haviam recebido o 
projeto ADPERGS na Estrada. Acompanhado das vices 
Genice Selaimen da Silva e Silvia Pinheiro de Brum, o 
presidente Felipe Facin Lavarda iniciou a viagem pela 
manhã, seguindo, após o almoço, para Cruz Alta, onde 
os dirigentes par�ciparam de um jantar com os 
associados. No dia seguinte, um almoço reuniu 
associados em Ijuí. À tarde, a diretoria visitou o pessoal 
de Horizon�na, Catuípe e Três de Maio. À noite todos 
se reuniram para um jantar em Santa Rosa, ainda com 
a presença dos colegas de Giruá e Santo Cristo.

No dia 25 de novembro foi a vez de os associados de 
Caxias do Sul receberem a diretoria para um almoço 
na Can�na di Paolo. O presidente, a vice Silvia Brum, e 
a tesoureira Jimenes Chimelli representaram a 
en�dade no encontro que reuniu ainda os defensores 
Aline Langner Dal Ri, Cláudio Cova�, Fernanda Tomé, 
Camila Hage, Bárbara Brasil, Cibele Tonin Stopazzolli, 
Le�cia Basso e Flávia Rumi.

Iniciado em dezembro de 2010, o projeto ADPERGS 
na Estrada tem como obje�vo aproximar a en�dade 
dos defensores públicos impossibilitados de compa-
recer à capital devido à distância ou à demanda 
crescente de trabalho, através de encontros realiza-
dos em municípios de fácil acesso para os demais 
colegas da região.

ADPERGS Visita:
diretoria se reúne com 

defensores do Fórum Central II 
e da Execução Criminal

Dirigentes da ADPERGS es�veram, no dia 18 de agosto, 
na Defensoria Especializada em Família do Foro Central 
II, em mais uma edição do projeto ADPERGS Visita, 
iniciado em abril deste ano. Par�ciparam do almoço com 
os associados o presidente, Felipe Lavarda, as vices, 
Genice Selaimen da Silva e Silvia Pinheiro de Brum, a 
tesoureira, Jimenes Chimeli, além dos defensores 
Patricia Fan, Taísa Severico e Paulo André Carrard.

Em 1º de novembro, os associados que atuam nas 

Defensorias Especializadas em Execução Criminal da 
Capital receberam a diretoria para um almoço. Além dos 
dirigentes, par�ciparam os defensores Bernardo 
Carvalho Simões, Ta�ana Kosby Boeira, Cin�a Luzza�o, 
Luciane Grezzana e Régis Augusto Mar�ns Xavier.

A inicia�va tem como obje�vo a realização de encontros 
periódicos com defensores na Capital e Região 
Metropolitana, para verificar as condições e dinâmica de 
trabalho de cada local e ouvir as demandas dos associados. 
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Mais uma entrega de cerca de 300 livros, desta vez à Penitenciária 
Estadual Feminina de Guaíba, foi realizada na manhã de 29 de 
setembro, pelo presidente da ADPERGS, Felipe Lavarda, ao lado da 

vice, Sílvia Brum e integrantes do Departamento de Direitos Humanos da 
en�dade. As obras didá�cas e também de literatura serão disponibiliza-
das às detentas na biblioteca do local. O material foi recebido pela vice-
diretora da casa, Rosa Maria Silveira. A Penitenciária de Guaíba abriga 
atualmente 323 presas, operando abaixo da sua capacidade de engenha-
ria, que é de 432. 

Par�ciparam da visita o diretor do Departamento, 
Bernardo Simões, a também integrante do grupo, 
Aline Lova�o, e o defensor que atende as apenadas 
de Guaíba, Régis Augusto Mar�ns Xavier. O projeto 
segue arrecadando doações de defensores públicos.

Esta é a quinta entrega de doações arrecadadas 
com a Operação Desapego, lançada em dezembro do 
ano passado pelo Departamento de Direitos 
Humanos da Associação. O primeiro local a receber as 
obras foi o Presídio Central de Porto Alegre, em 
fevereiro. Ainda foram agraciadas a Penitenciária 
Estadual de Canoas, a Penitenciária Modulada de 
Charqueadas e a Penitenciária Feminina Madre 
Pelle�er.
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livros à Penitenciária 
Estadual Feminina de Guaíba
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Presídio Central de Porto Alegre Penitenciária Estadual de Canoas
Penitenciária Modulada 
Estadual de Charqueadas

Penitenciária Feminina Madre Pelle�er

ADPERGS entrega cerca de 300 
livros à Penitenciária 

Estadual Feminina de Guaíba
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Novos associados são recebidos na sede da ADPERGS

De agosto até novembro deste ano, 23 defenso-
res públicos aprovados no úl�mo concurso foram 
empossados pela administração superior da 
ins�tuição. Solenidades marcadas por muito 
entusiasmo, discursos inflamados e emoção de 

amigos e familiares. A ADPERGS, presente em todas as 
cerimônias, organizou uma recepção para cada um dos 
grupos na sede da en�dade, dando con�nuidade ao projeto 
de acolhimento dos novos colegas, proporcionando 
momentos de interação daqueles que chegam, com 
defensores mais experientes, sem formalidades.

O primeiro grupo a par�cipar dessa série de encontros foi 
o dos empossados em 5 de agosto. Eles foram recebidos no 
dia 11 do mesmo mês pelas vices Genice Selaimen da Silva e 
Silvia Brum, ao lado da tesoureira, Jimenes Chimeli e do 
secretário execu�vo, Tito José Torres. Os novos defensores 
conheceram um pouco da ro�na da Associação, seu 
funcionamento, convênios e funcionárias. Também recebe-
ram material informa�vo sobre o convênio que a Associação 
oferece com a Saúde e PAS e esclarecimentos sobre seu 
funcionamento diretamente de uma representante da 
empresa. Os novos colegas foram informados ainda  sobre as 
facilidades da agência afinidade do Banrisul do Barra- 
Shopping, trazidas por seus representantes. Todos aproveita-
ram a ocasião para já assinar sua filiação à en�dade.

Como no encontro anterior com a úl�ma turma de 
empossados, realizado em julho, membros da administra-
ção superior fizeram questão de pres�giar a confraterniza-

ção. Par�ciparam o defensor público assessor ins�tucio-
nal, Saulo Brum Leal Júnior, e a presidente da FESDEP, 
Bárbara Lenzi.

Um mês depois, os oito novos defensores públicos que 
tomaram posse em 9 de setembro foram recebidos pela 
diretoria da ADPERGS para uma pequena confraternização 
realizada no dia 15.  Eles foram recepcionados  pelo 
presidente, Felipe Facin Lavarda, pelas vices Genice 
Selaimen da Silva e Silvia Brum, ao lado do secretário 
execu�vo, Tito José Torres. Todos também deixaram na 
en�dade suas fichas de filiação assinadas. 

No dia 20 de outubro foi a vez das sete novas defensoras 
empossadas no dia 14 fazerem sua visita à ADPERGS. Elas 
chegaram acompanhadas de representantes da administra-
ção superior, que também acompanharam a confraterniza-
ção, a exemplo de edições anteriores. Par�ciparam a 
defensora pública assessora ins�tucional, Liseane 
Hartmann, e a diretora da Fundação Escola Superior da 
Defensoria Pública (FESDEP), Bárbara Lenzi. O grupo foi 
recebido pelo presidente, Felipe Facin Lavarda, pelas vices 
Genice Selaimen da Silva e Silvia Brum, ao lado do secretário 
execu�vo, Tito José Torres, e da tesoureira Jimenes Chimeli.

No dia 24 de novembro, a defensora pública Gabriela 
Fernandes Correia Lima, que tomou posse em uma 
solenidade só sua, no dia 16 do mesmo mês, foi recebida 
pelo presidente na ADPERGS, também com exclusividade. 
A nova defensora conheceu a ro�na da en�dade, e já 
aproveitou para associar-se. 
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Encontros, reencontros, surpresas, muita alegria e 
emoção marcaram a solenidade de entrega do         
5º Prêmio ADPERGS de Jornalismo, realizada na 
noite de 30 de setembro, na cobertura do Mãe de 
Deus Center, em Porto Alegre. Dezenas de defenso-

res públicos gaúchos, representantes de en�dades 
parceiras e jornalistas de diversos estados brasileiros 
pres�giaram a cerimônia, que revelou a classificação dos 
finalistas nas cinco categorias do concurso, além das 
menções honrosas aos estudantes que �veram trabalhos 
selecionados para a categoria Universitário. As premia-
ções foram entregues por membros da diretoria da 
en�dade, contando ainda com a par�cipação do defensor 
público-geral, Cris�ano Vieira Heerdt.

Para o presidente Felipe Facin Lavarda, nesta 5ª edição o 
Prêmio ADPERGS a�ngiu sua maturidade, agora com uma 
cerimônia de premiação exclusiva, diferente das realizações 
anteriores, em que era parte das celebrações do Dia 
Nacional do Defensor. “A ideia foi pres�giar os vencedores de 
uma forma mais intensa e direcionada, oferecendo a 
oportunidade de uma efe�va confraternização entre 
defensores públicos e imprensa, em um ambiente menos 
formal e mais descontraído”, jus�ficou. Lavarda destacou 
ainda outras significa�vas inovações neste ano: “Propuse-
mos uma temá�ca específica – Defensoria Pública e acesso à 
saúde – e ins�tuímos a categoria Universitário. Recebemos 
um elevado número de inscrições em todas as mídias 
contempladas, de também elevada qualidade e representa-
�vidade. Várias de outros estados, o que mostra como o 5º 
Prêmio ADPERGS de Jornalismo se afirma cada vez mais no 
cenário nacional e colabora de forma decisiva para a divulga-
ção da ins�tuição Defensoria Pública perante o des�natário 
de seus serviços, o grande público brasileiro”, completou.

O 5º Prêmio ADPERGS de Jornalismo recebeu 50 inscri-
ções de jornalistas de 10 estados do país, mais o Distrito 
Federal. Par�ciparam da equipe julgadora, representando a 
Associação Riograndense de Imprensa (ARI), o diretor 
cultural e coordenador do setor de concursos da en�dade, 
Antônio Goulart; Márcia Mar�ns, como membro do 
Sindicato dos Jornalistas, e, representando a ANADEP, a 
coordenadora de comunicação Karyne Graziane. Pela 
ADPERGS, avaliaram as reportagens e fotografias o presiden-
te, Felipe Facin Lavarda, as vices Sílvia Pinheiro de Brum e 
Genice Selaimen da Silva, além da jornalista, Anne Cou�nho.

Confira os trabalhos vencedores e a classificação final:

IMPRESSO
1º lugar: Saúde no Tribunal – Mauren Xavier/Correio do 

Povo (RS) 
2º lugar: Defensoria Pública: Demanda Cresceu 46% em 

2015 – Carolina Kloss/ O Pioneiro (RS) 3º lugar: Mu�rão 
auxilia 200 pessoas na Capital – Suzy Scarton/Jornal do 
Comércio (RS) 

FOTOGRAFIA
1º lugar: Na Jus�ça em busca do direito à saúde – Alina 

Oliveira de Souza/Correio do Povo (RS) 
2º lugar: Demanda na Defensoria Pública de Caxias 

cresceu 46% em relação a 2015 – Marcelo Casagrande/O 
Pioneiro (RS) 

3º lugar: 192: Chamados para salvar – Jefferson 
Bo�ega/Zero Hora (RS) 

RÁDIO
1º lugar: Saúde pública: uma questão de Jus�ça – 

Marcelo Henrique dos Santos Andrade e Jonathan Dias 
/Rádio CBN (PB)

2º lugar: Conhecendo a Defensoria Pública – Marcelo 
Marcos Kieling/Grupo Diário da Manhã (RS)

3º lugar: Sacerdotes do Direito – Mislene Maria dos 
Santos, Luiz Carlos Pingo e Eufênia Pereira/Sistema Correio 
de Comunicação e Sistema Áudio Master (PB)

TV
1º lugar: Anadep Zika – Patrícia Machado, Evinny Araújo, 

Sérgio Galdino, Cícero Brito, Alessandra de Castro, Caty 
Mileny, Geraldo Mendes e Thiago Lopes/TV Jus�ça (DF)

2º lugar: Conheça a Defensoria Pública – Wellington 
Botelho/TV Gênesis (DF)

3º lugar: A vida em meio ao caos das emergências – 
Bernardo Bortolo�o, Alessandro Agendes, Luciano Marques, 
Julio Souza, Carla Fachim, Ana Assumpção, Caroline Berbick, 
Michelle Berto� e Leandro Canto/RBSTV (RS)

INTERNET
1º lugar: A polêmica na restrição da doação de sangue – 

Mariana Mar�ns Mauro/Opinião e No�cia (RJ) 
2º lugar: HUSM: 15 anos de pronto-socorro, 15 anos de 

luta pela cura da superlotação – Pamela Matge/Diário de 
Santa Maria (RS)

3º lugar: Filhos do Fogo – José de Paiva Rebouças, Esdras 
Marchezan, José Bezerra, Fel ipe Freitas e João 
Magagnin/Repórter de Rua  e Novo Jornal (RN) 

UNIVERSITÁRIO – Menções Honrosas
O Olho cego da Jus�ça: a história de Wallace – Lucianny 

da Silva Mota/Portal Direito a que? (CE) - Universidade 
Federal do Ceará 

Mãe consegue na Jus�ça cadeira de rodas para filho – 
Evelyn de Sá Barreto/Portal 5º andar (CE) - Faculdade 7 de 
setembro – Fortaleza 

Remoções na Vila Autódromo: processo de higienização 
social e resistência - Pedro Henrique Souza dos Santos 
Lopes, Carlos Filho e Lucas Leffa/Midia Ninja (RJ) - 
Universidade Federal de Goiânia 
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Noite de entrega do 5º Prêmio ADPERGS de Jornalismo reúne pro�ssionais 
de imprensa e defensores públicos
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Ao lado do defensor público-geral Cris�ano 
Heerdt, do presidente do CONDEGE, Ricardo Ba�sta, 
e do presidente da ANADEP, Joaquim Neto, o presi-
dente da ADPERGS, Felipe Facin Lavarda, compôs a 
mesa durante abertura do seminário A Defensoria 
Pública e a garan�a de direitos no âmbito internacio-

nal, realizada dia 17 de novembro, no Auditório do Palácio 
da Jus�ça, em Porto Alegre. O evento foi uma promoção 
da Associação Nacional dos Defensores Públicos 
(ANADEP) e Escola Nacional dos Defensores Públicos do 
Brasil (ENADEP), em parceria com a ADPERGS, Defensoria 
Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPERS) e 
Fundação Escola da Defensoria Pública do Rio Grande do 
Sul (FESDEP). Des�nado a defensores públicos, comunida-
de acadêmica e a�vistas dos direitos humanos, o encontro 
prosseguiu com palestra do secretário de cooperação 
internacional adjunto da Procuradoria Geral da República 
(PGE), Carlos Bruno Ferreira da Silva, que falou sobre A 
Convenção de Nova Iorque e a garan�a do direito a 
alimentos na esfera internacional. Este primeiro painel 
contou com a coordenação da vice-presidente da 
ADPERGS, Silvia Brum.

Ao dar as boas-vindas aos par�cipantes do seminário, 
Lavarda destacou a importância em trazer a público as 
vivências dos colegas atuantes perante a Corte Inter-
americana de Direitos Humanos, posto que uma das 
funções cons�tucionais da Defensoria Pública é justamente 
zelar pela observância e promoção das garan�as funda-
mentais dos indivíduos. "Além disso, pela voz de renoma-
dos palestrantes, temos a oportunidade de aprender 
outras experiências em direito internacional, matéria que 
escapa ao nosso trato co�diano", afirmou, agradecendo à 

ANADEP, à ENADEP, à DPERS e à FESDEP, pela oportunidade 
de a ADPERGS par�cipar como uma das en�dades 
promotoras do encontro.

Também compuseram a mesa de abertura a secretária 
de Estado da Jus�ça e Direitos Humanos adjunta, Elisabeth 
Pereira, representando o governador José Ivo Sartori, a 
corregedora-geral da Defensoria Pública do RS, Adriana 
Chaves Barcellos, a presidente da Fundação Escola Superior 
da Defensoria Pública (FESDEP), Bárbara Lenzi, o vice-
presidente da Associação Nacional dos Defensores 
Públicos Federais (ANADEF), Gustavo Virginelli, o presiden-
te da AJURIS, Gilberto Schäfer, e a procuradora Fabiana 
Barth, representando a PGE.

No dia seguinte, as defensoras públicas Patrícia Magno 
(RJ) e Rivana Ricarte (AC) retomaram as a�vidades do 
seminário com o painel Sistema Interamericano de prote-
ção dos direitos humanos: estrutura e funcionamento da 
Comissão e da Corte. A mesa foi coordenada pela defensora 
pública dirgente do Núcleo de Defesa dos Direitos 
Humanos da Defensoria Pública do Estado (DPERS), 
Mariana Py Muniz Cappellari.

Patrícia e Rivana pontuaram o papel da Defensoria 
Pública no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, 
com especial destaque para a proteção de das garan�as 
fundamentais dos indivíduos. O seminário foi encerrado 
com o painel Os DPIs – Defensores Públicos Inter-
americanos e as prá�cas defensoriais no Sistema 
Interamericano, conduzido pelos DPIs Antonio Maffezoli 
(SP), Carlos Eduardo Barros da Silva (PA) e Roberto Tadeu 
Vaz Curvo (MT). As palestras �veram a coordenação de 
mesa da diretora de relações internacionais da ANADEP, 
Adriana Fagundes Burger.
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Seminário sobre atuação internacional de defensores públicos 
traz pro�ssionais de diversos estados à capital
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Seminário sobre atuação internacional de defensores públicos 
traz pro�ssionais de diversos estados à capital



“A nossa ideia aqui é trazer à vossa excelência algumas 
propostas que pode o CNJ desde logo adotar, com vistas a 
viabilizar um melhor atendimento, inclusive jurisdicional, 
como também amenizar esse caos. A senhora esteve hoje 
lá, pode ver que o Presídio Central conta com 4.800 
presos. E eu acredito que nenhum órgão do Estado, seja 
polícia, exército, delegados, possui esse con�ngente. 
Infelizmente são 4.800 pessoas que integram facções, 
algumas não, e que acabam incrementando essa crimi-

nalidade que nós estamos vendo 
hoje. Então urge que haja uma 

intervenção, para que se 
afaste essa sistemá�ca, 
porque todos nós sabemos 
que o Estado não possui o 
co nt r o l e  p l e n o  s o b r e 
aquela casa prisional. Na 
verdade,  lá  dentro,  o 

controle é feito pelos 
presos, e isso viabiliza 
que se fomente a 
criminalidade e que 

não se tenha a menor 
condição de se fazer 
qualquer trabalho que 
vise ao atendimento 

aos direitos humanos, de ressocialização ou recuperação 
de presos. Nada do que foi aqui proposta é viável no 
Presídio Central dada a sua estrutura, dada a sua geogra-
fia. Então, para que se retome, inclusive a União já tem 
uma recomendação da Comissão Interamericana dos 
Direitos Humanos para que retome o controle estatal do 
Presídio Central como viabilizar condições de higiene e 
segurança à vida de todos os indivíduos que lá estão. A 
Defensoria realizou uma inspeção e confirmou que todas 
as cautelares, as quais foram recomendadas à União, 
foram descumpridas. Feito isso, a Defensoria pe�cionou 
os expedientes que existem sobre o Presídio Central, e 
estamos aguardando ainda uma decisão judicial onde 
apresentamos, inclusive, propostas. E aqui apresento a 
vossa excelência, embora seja curto o prazo, desde logo 
peço que mais adiante possamos encaminhar o restante 
do material e de propostas que a Defensoria Pública tem, 
assim como a Associação dos Defensores Públicos, para 
essa questão. A proposta que se apresenta, na linha do 
que o Dr. Ricardo Breier apresentou, é que nós temos que 
ter uma polí�ca nacional que vise a presídios de menor 
porte, porque é inconcebível que municípios de alta 
demanda, de alta densidade populacional não possuam 
uma única vaga prisional. Então uma proposta inicial que 
temos é de que onde for sede de comarca, tenha uma 
casa prisional.”

Representada pelo presidente, Felipe Facin 
Lavarda, e pelos integrantes do seu departa-
mento de Direitos Humanos, Bernardo 
Carvalho Simões, Janaina Oliveira e Aline 

Lova�o, a ADPERGS par�cipou, no dia 18 de 
novembro, de uma audiência pública com a 
presidente do Supremo Tribunal Federal, (STF) e do 
Conselho Nacional de Jus�ça (CNJ), ministra Carmem 
Lúcia. Ela esteve na capital para uma visita surpresa ao 
Presídio Central (PCPA) e, na sequência, realizou  um 
debate com os principais atores do sistema de jus�ça e 
sociedade organizada sobre a situação que encontrou e 
possíveis soluções para o sistema carcerário no estado. 

Também acompanharam o encontro, que ocorreu no 
Fórum Central de Porto Alegre, o defensor público-geral, 
Cris�ano Heerdt, a vice-presidente ins�tucional da 
ANADEP, Marta Zanchi, representantes Tribunal de Jus�ça 
do Estado, Secretaria de Segurança Pública, Ministério 
Público, Conselho Penitenciário Estadual, Pastoral 
Carcerária, Conselho Estadual de Direitos Humanos, 

Associação dos Juízes do RS (Ajuris), Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), Conselho da Comunidade de Porto Alegre, 
Associação de Proteção e Assistência aos Condenados 
(APAC), Themis (Gênero, Jus�ça e Direitos Humanos) e 
Movimento de Jus�ça e Direitos Humanos (MJDH).

O defensor público que dirige o departamento de 
Direitos Humanos da Associação e que atende no Presídio 
Central, Bernardo Simões, teve a oportunidade de relatar 
diretamente a Carmem Lúcia detalhes do que vivencia em 
seu trabalho co�diano junto aos detentos do Central, além 
de observações e propostas dos defensores públicos que 
podem contribuir para começar a reverter o caos na 
situação carcerária no estado. Confira um trecho da fala do 
defensor à ministra:
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reunião com ministra 
Carmem Lúcia, em 
Porto Alegre



A tramitação acelerada tanto de projetos no Senado 
Federal e Câmara dos Deputados, em Brasília, quanto na 
Assembleia Legisla�va, aqui no Rio Grande do Sul, intensi-
ficou a presença de defensores públicos nos parlamentos 
nacional e estadual durante os meses de novembro e 
dezembro. Em Porto Alegre, associados se aliaram à dire-
toria da ADPERGS para uma verdadeira peregrinação pelo 
Legisla�vo, buscando sensibilizar deputados para o 
impacto causado por alguns dos projetos que integram o 
chamado pacote Sartori à Defensoria Pública. Conduzi-
dos pelo presidente, Felipe Facin Lavarda, os defensores 
venceram o di�cil acesso ao parlamento e dividiram-se 
para visitar gabinetes e distribuir materiais sobre quatro 
propostas que a�ngem diretamente a ins�tuição. O 
trabalho de sensibilização dos deputados, de gabinete em 
gabinete, culminou com o acompanhamento da aprecia-
ção das medidas em plenário. “Essa nossa vigilância é, e 
deve ser, permanente. A ADPERGS está atenta a todas as 
matérias que ingressam na pauta dos legisla�vos, tanto 
do estado quanto nacional, e que de alguma maneira pos-
sam impactar a nossa categoria”, afirmou o presidente.

Em âmbito nacional, tanto Lavarda quanto a vice-
presidente Silvia Brum par�ciparam das frequentes 
a�vidades junto à diretoria da ANADEP também intensifi-
cadas nos meses de novembro e dezembro.  Ao lado de 
defensores públicos de várias regiões do Brasil, os dirigen-
tes fizeram dezenas de visitas à Câmara e ao Senado Fede-
ral, buscando contato com deputados e senadores de 
diversos estados, distribuindo materiais sobre os proje-
tos que a�ngem a Defensoria e acompanhando a tramita-
ção simultânea de matérias pautadas de forma acelerada 
pela presidência das duas casas.  “Essa velocidade e pul-
verização de projetos dificulta o acompanhamento e até 
mesmo a compreensão exata das matérias, que acabam 
indo e voltando de uma casa para outra com uma série de 
modificações nos textos. O que se percebe é que há um 
sen�mento claro de retaliação ao serviço público”, obser-
vou Silvia, que acompanhou de dentro do plenário da 
Câmara a tenta�va de votação de projetos que acabaram 
sendo adiadas para após o recesso parlamentar. “Não 
podemos e não vamos desis�r. Seguiremos atuando 
incansavelmente em todos os ambientes para a defesa 
das prerroga�vas e direitos da nossa carreira”, completou 
Lavarda.

Atividades legislativas 
na Assembleia e 
Congresso Nacional 
mobilizam associados
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Os mais de 200 defensores públicos que par�ciparam do 
XVI Encontro Estadual promovido pela Defensoria Pública do 
Estado, com patrocínio do Banrisul, no dia 2 dezembro, no 
Centro de Eventos do BarraShoppingSul, em Porto Alegre, 
aprovaram o conjunto de propostas de alterações no estatuto 
da ADPERGS, apresentadas pela diretoria da en�dade 
durante Assembleia Geral realizada logo após a palestra de 
abertura do evento. Entre os principais pontos alterados no 
texto, destaca-se a previsão de realização de assembleias on-
line e eleições através do voto eletrônico. A AGE da ADPERGS 
integrou a programação do encontro ins�tucional, iniciado 
com a palestra Novas famílias, novos tempos, proferida pela 
juíza de direito Andréa Pachá.

O presidente Felipe Lavarda abriu os trabalhos da 
Assembleia Geral fazendo um breve relato da conjuntura 
polí�ca nacional e local, mencionando projetos relacionados 
à classe que vêm sendo acompanhados pela en�dade tanto 
em âmbito estadual quanto em Brasília. Lavarda prosseguiu 
destacando os principais pontos de modernização do 
estatuto, lembrando que o documento passou por várias 
etapas para a�ngir sua nova redação, incluindo o acolhimen-
to de sugestões de associados, aos quais o texto foi enviado 

por e-mail. Entre as mudanças mais significa�vas, ao lado da 
virtualização das assembleias e a possibilidade de voto via 
internet, figuram a previsão de criação de núcleos da 
Associação no interior do estado, a inclusão do sócio pensio-
nista no quadro associa�vo, o que já é uma realidade na 
en�dade, e a re�rada da cláusula de barreira, que previa 
coleta de assinaturas para viabilizar a inscrição de chapas para 
concorrer à diretoria da ADPERGS, buscando facilitar e 
democra�zar o acesso aos interessados em concorrer. “Com 
essas medidas, nossa diretoria cumpre mais uma de suas 
metas de campanha, colocando a Associação em outro 
patamar, mais adequado ao cenário e às ferramentas de 
comunicação das quais dispomos”, completou o presidente.

O XVI Encontro Estadual de Defensores Públicos prosseguiu 
ao longo da tarde com palestra do coordenador do Grupo de 
Pesquisa em Polí�cas Públicas de Segurança e Administração 
da Jus�ça Penal da PUCRS, Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo, 
seguido pelo jornalista e consultor em Polí�cas Públicas de 
Segurança e de Direitos Humanos, Marcos Flávio Rolim, pelo 
o professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) 
Luiz Eduardo Soares, e pela diretora-execu�va do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno Nunes. 

Defensores aprovam alterações no estatuto da ADPERGS em AGE durante Encontro Institucional
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Defensores aprovam alterações no estatuto da ADPERGS em AGE durante Encontro Institucional
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Departamento de Aposentados 
promove almoço durante 
Encontro Estadual 
de Defensores Públicos

Aproveitando a presença dos defensores no XVI Encontro 
Estadual do úl�mo dia 2, o Departamento de Aposentados 
da ADPERGS promoveu mais uma edição do já tradicional 
almoço que reúne o grupo periodicamente. Desta vez os 
colegas lotaram duas grandes mesas da galeteria Mamma 
Mia, no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, local onde 
ocorreu o encontro ins�tucional. Cerca de 30 defensores 
aposentados foram recepcionados pela diretora do 
Departamento, Virginia Ghisleni, e pelos dirigentes da 
ADPERGS, Felipe Lavarda, Silvia Brum e Jimenes Chimelli. 
Confira algumas imagens de mais este animado encontro.





No úl�mo dia 9 de dezembro, a ADPERGS completou 35 
anos. Uma história de lutas, vitórias, conquistas, 
construída com a par�cipação de muita gente. Nesta 
edição especial, celebramos a passagem deste aniversário 
destacando a comemoração extraordinária na já 
tradicional festa de final de ano da nossa en�dade, que 
contou com homenagens e a exibição do trailer de um 
documentário muito especial. Com ele, registramos para a 
história depoimentos de ex-dirigentes associa�vos sobre 
sua colaboração à classe, relatos do seu tempo, suas 
batalhas e vivências. Revivemos também a primeira edição 

da Revista da ADPERGS, à época ainda chamada de O 
Defensor, que traz na capa uma importante conquista para 
a nossa categoria. Uma amostra do quanto crescemos, do 
quanto realizamos, do quanto sempre fomos mobilizados e 
unidos. Parabéns a todos nós!

ANOSANOSANOS



Surpreendente. Esse foi o adje�vo mais usado 
pelos convidados para definir a confraternização de 
final de ano da ADPERGS, realizada no úl�mo 
sábado (3), na Sociedade Libanesa, em Porto Alegre. 
Se em 2015 o tradicional encontro de encerramento 
do ano dos associados inovou, com a proposta de 
inclusão da família, disponibilizando espaço kids e 
chegada do Papai Noel, com direito à entrega de 
presentes para a garotada, nesta edição a diretoria 
foi além, adicionando à receita de sucesso anterior 
um show especial com a banda Worksta�on para 

animar o salão principal. Além disso, a celebração teve 
um componente muito especial: a comemoração do 35º 
aniversário da en�dade, com lançamento do selo alusivo, 
homenagens aos defensores que completaram 10, 15 e 
35 anos de carreira em 2016 e a apresentação do trailer 
de um vídeo-documentário muito especial, idealizado 
pela diretoria. 

Ao anunciar a versão compacta do documentário, o 
presidente Felipe Lavarda explicou o obje�vo da produção. 
“Nossa intenção foi a de realizar um memorial para marcar 
a passagem dos 35 anos da nossa en�dade, resgatando, 
através de depoimentos dos colegas que a presidiram, 
momentos da trajetória não apenas da Associação, mas 

também da Defensoria Pública. Uma história que é de 
todos nós”, explicou.  A apresentação do vídeo com trechos 
dos relatos dos ex-presidentes da ADPERGS foi um momen-
to de grande emoção para todos os defensores, em especial 
para aqueles que já conduziram a Associação, presentes na 
festa. Também foi impactante para os que presenciaram a 
construção da ins�tuição Defensoria Pública, pessoas que 
fazem parte desta história retratada ali, nos telões, e 
fortemente aplaudida por todos os convidados.

Na sequência, o DJ Pimpo Contursi abriu a pista de 
dança,  fazendo o aquecimento enquanto a Worksta�on se 
preparava para assumir o palco. Não demorou muito e 
todos os convidados já estavam animados com sucessos de 
Roy Orbison, Beatles, Rolling Stones, New Order, Erasure, 
Maroon 5, tocados ali, ao vivo. Crianças e adultos diver�-
ram-se, em seus espaços, até a madrugada.

A diretoria da ADPERGS ficou imensamente honrada 
com a presença dos cerca de 350 convidados, dos quais 48 
crianças! E agradece a cada um dos seus associados que 
pres�giaram a confraternização da en�dade. Foi a energia, 
alegria e espírito de união, trazidos por cada um, que 
geraram esta atmosfera de contagiante felicidade. 
Obrigado! Que venham muitos outros momentos a 
celebrar!
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Mais de 300 convidados celebram 35º aniversário da ADPERGS 
em festa de �nal de ano na Sociedade Libanesa
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Há exatos 35 anos, um grupo de assistentes 
judiciários se reuniam, na sede da Procuradoria Geral 
do Estado (PGE), para iniciar o processo de construção 

de sua en�dade representa�va. Na ocasião – 9 de 
dezembro de 1981 – foi formada uma comissão para 
elaborar um projeto de estatuto para a então Associação 
dos Assistentes Judiciários do Estado, en�dade que, mais 
adiante, seria renomeada como Associação dos 
Defensores Públicos do Estado (ADPERGS). Este foi o 
primeiro ato para a criação da Associação. Para marcar o 
35º aniversário deste momento, a diretoria da ADPERGS 
resolveu reunir relatos dos principais personagens da 
história da en�dade em um documentário. Nele, os ex-
presidentes contam a sua trajetória, a atuação junto à 
Associação, falam sobre a sua contribuição e também 
sobre como imaginam a ADPERGS nos próximos anos. 

Todos os ex-dirigentes foram convidados a par�cipar do 
vídeo, produzido ao longo dos meses de setembro, 
outubro e novembro. Representando o grupo que compa-
receu à primeira reunião para desenhar os contornos da 
Associação, o documentário conta com o depoimento de 
Maria Dinair Acosta Gonçalves, que assina a primeira ata 
(1984-1986).  Par�cipam, ainda, Genice Selaimen da Silva 
(1986-1988), Luiz Alfredo Schütz (1991-1993), Conceição 
Marilu Cardoso Carvalho (1993-1994), Ladislau Cochlar 
Júnior (1998-2002), Maria de Fá�ma Záchia Paludo (2005-
2006), Cris�ano Vieira Heerdt (2006-2007-2009), Patrícia 
Ke�ermann Nunes (2011-2013) e o atual presidente, 
Felipe Facin Lavarda. “Ter a honra de ser o presidente no 
momento dos 35 anos faz com que se possa, enquanto 
diretoria, apresentar um vetor do que se pretende para o 
futuro. E o  que eu pretendo deixar como legado da minha 
diretoria, é uma associação mais eficiente, mais profissio-
nal, transparente, para que todos os colegas tenham a 
certeza e a segurança, permanentemente, de que podem 
contar com ela”, afirmou Lavarda.

O documentário foi inteiramente idealizado, no início 
do segundo semestre de 2016, pela diretoria da ADPERGS. 
A proposta inicial era fazer um registro impresso, em forma 
de memorial. “Conversei com nossa assessora de comuni-

cação, Anne Cou�nho, e desenvolvemos 
melhor nosso projeto. Amadurecemos o 
processo e chegamos à conclusão de que a 
linguagem do vídeo seria mais acessível, 
acomodaria melhor os relatos que em texto 
tomariam muito espaço, a�ngindo um 
número maior de associados. Levamos 
nossa ideia ao presidente que prontamente 
acolheu, e saímos a campo para encontrar 
uma produtora”, relatou a vice Genice 

Selaimen da Silva. A produção foi então iniciada pela 
Cuentos y Circo, agência de conteúdo, que ficou à frente do 
processo de desenvolvimento, com orientação e par�cipa-
ção de todos os dirigentes ao longo das gravações. 
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Documentário resgata 
história da Associação 
através de depoimentos 
de ex-presidentes
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