
Eleições para Defensor Público-Geral
De 12 a 16 de março, os Defensores Públicos do RS terão a importante missão de votar para Defensor
Público-Geral do Estado. Concorrem ao cargo o atual detentor da função, Cristiano Vieira Heerdt, além

de Hilton Rogério Ferreira Vaz e Tatiana Kosby Boeira. Após à votação dos colegas, a lista tríplice é
encaminhada ao governador gaúcho para a escolha do Defensor Público que ocupará o posto no biênio

2018/2020. O jantar de posse será realizado na noite de 12 de abril, sob a organização da ADPERGS.
Con�ra as propostas de cada um dos aspirantes à posição:

Con�ra as propostas dos três candidatos

Cristiano Vieira Heerdt

CONFIRA AS MINHAS PROPOSTAS

https://www.revistadpergs.org.br/11-edicao-02/38-cristiano-vieira-heerdt.html
https://www.revistadpergs.org.br/11-edicao-02/38-cristiano-vieira-heerdt.html
https://www.revistadpergs.org.br/11-edicao-02/40-tatiana-kosby-boeira.html
https://www.revistadpergs.org.br/


Tatiana Kosby Boeira

CONFIRA AS MINHAS PROPOSTAS

Hilton Rogério Ferreira Vaz

CONFIRA AS MINHAS PROPOSTAS

CLIQUE AQUI E ASSISTA O DEBATE PROMOVIDO PELA ADPERGS  

https://www.revistadpergs.org.br/11-edicao-02/40-tatiana-kosby-boeira.html
https://www.revistadpergs.org.br/11-edicao-02/40-tatiana-kosby-boeira.html
https://www.revistadpergs.org.br/11-edicao-02/39-hilton-rogerio-ferreira-vaz.html
https://www.revistadpergs.org.br/11-edicao-02/39-hilton-rogerio-ferreira-vaz.html
http://www.adpergs.org.br/imprensa/noticias/adpergs-realizou-debate-com-candidatos-a-defensor-publico-geral-do-estado-do-rs


Palavra da Presidente

Cristiano Vieira Heerdt

https://www.revistadpergs.org.br/11-edicao-02/42-palavra-da-presidente.html
https://www.revistadpergs.org.br/11-edicao-02/38-cristiano-vieira-heerdt.html
https://www.revistadpergs.org.br/11-edicao-02/40-tatiana-kosby-boeira.html


Tatiana Boeira

Hilton Rogério Vaz

Dicas de Leitura

https://www.revistadpergs.org.br/11-edicao-02/40-tatiana-kosby-boeira.html
https://www.revistadpergs.org.br/11-edicao-02/39-hilton-rogerio-ferreira-vaz.html
https://www.revistadpergs.org.br/11-edicao-02/43-dicas-de-leitura.html
https://www.revistadpergs.org.br/11-edicao-02/44-adpergs-na-estrada.html
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ADPERGS na Estrada

Convênios ADPERGS

Posse na FESDEP
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Palavra da Presidente

Estamos renovando e aprimorando

O ano de 2018 é o da justiça. Xangô é o orixá. Teremos muitas turbulências à frente, mas quem plantar
coisas boas colherá os frutos. Começamos conhecendo o terreno, adubando a terra. Vimos que
algumas espécies não produzem bem e que, se formos bem orientados, podemos passar do arroz para
o azeite extra virgem. As �guras de linguagem muitas vezes simpli�cam o que se pretende. Encerramos
2017 apostando no novo e contratando o primeiro estagiário de comunicação. Ler as publicações sobre
os aposentados nos fez ter certeza do acerto da escolha. Sim, sempre foi assim, mas agora pode ser
muito melhor.

Estamos renovando e aprimorando. Não estamos pensando apenas no hoje ou em colhermos frutos
fora da Associação. A nossa gestão tem e terá os objetivos de fortalecimento e resgate associativo.
Sim, estamos preocupados, e muito, com a parte remuneratória, mas, quando se fala em crise, o foco
principal é a pessoa.

Somos uma Associação. E a segunda edição da revistAdpergs cada vez mais quer mostrar o nosso
lado humano. Sabemos da responsabilidade de todos na escolha do Defensor Público-Geral que
assumirá para o biênio 2018/2020, por isto a edição da revista será especialmente dedicada aos
candidatos.

https://www.revistadpergs.org.br/
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Esperamos que a leitura contribua para semear ideias. Quando se faz com amor, tentando inovar,
surpreender e re�etindo sobre o mundo em que vivemos, podemos contribuir para a evolução.

Boa leitura a todos!

 

Juliana Coelho de Lavigne 
Presidente
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Eleição para Defensor Público-Geral do Estado

Cristiano Vieira Heerdt

É natural de Porto Alegre (RS), tem 45 anos de idade, e é casado com a também Defensora Pública
Samara Wilhelm Heerdt. É pai de Juliano, Isadora e Marina. 

Graduou-se em Direito pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), em 1997. É especialista
em Direito Sanitário pela Unisinos e pela Escola de Saúde Pública. 

Foi professor da FESDEP (Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do RS), na disciplina de
Direito Institucional, e atuou nas comarcas de São Jerônimo, de Montenegro e da capital gaúcha. Em
Porto Alegre, fez parte da equipe de plantão junto ao DECA (Departamento Estadual da Criança e do
Adolescente) e à Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do RS (FASE), bem como do Foro Regional
do Partenon, nas áreas de família e criminal. 

Ainda presidiu a ADPERGS e foi diretor legislativo da ANADEP, em ambas as entidades por dois
mandatos. Em abril de 2016, assumiu como Defensor Público-Geral do Estado.

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


1. Qual a proposta do candidato para a política de remuneração da
categoria e paridade remuneratória entre as carreiras jurídicas?

2. Como o candidato pretende lidar com o IPERGS como gestor único?

3. A Defensoria Pública foi considerada a instituição mais con�ável pela
população brasileira em 2017, segundo pesquisa encomendada pelo
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Como o candidato
pretende manter esta imagem?

Esta tem sido uma luta institucional, especialmente a partir de 1997, quando houve a quebra da
paridade da remuneração das carreiras jurídicas. Desde então, tem se lutado pela isonomia
remuneratória, alcançada com a �xação do subsídio em 2009, porém perdida em 2015, com o auxílio
moradia. É indispensável que se estabeleça uma política institucional, especialmente no plano
legislativo, em sincronia com as demais carreiras jurídicas, quando for estabelecida a discussão do
reajuste do subsídio e da sua automaticidade. Além disso, devem ser analisadas e implementadas
alternativas que impossibilitem o distanciamento das demais instituições, a �m de se evitar a
desvalorização da carreira e o êxodo de agentes nomeados.

Em 2017, o governo estadual iniciou uma ampla discussão sobre o novo modelo previdenciário,
especialmente em torno do conceito de gestor único. Asseguramos nossa participação no grupo de
trabalho formado pela Casa Civil para discutir os projetos de lei que seriam então enviados à
Assembleia Legislativa. Esses projetos, que tratam da reestruturação do IPERGS, foram votados e
aprovados pelo Legislativo em 06 de março, com as devidas emendas. Havia pontos em discussão, o
que cabia ao parlamento analisá-los, ouvindo todas as entidades e instituições. Mas, a matéria traz um
signi�cativo avanço em relação à situação atual, quando trata do sistema de pagamento dos benefícios,
assegurando tal função à Defensoria Pública, aos poderes e demais órgãos autônomos, por intermédio
da descentralização de créditos orçamentários.

Não apenas a pesquisa do CNMP revelou a con�abilidade da população brasileira na Defensoria
Pública. Entre setembro e outubro de 2016, a própria Defensoria Pública do Estado realizou sua primeira
pesquisa de opinião pública, com recursos do Projeto de Modernização Institucional (PMI), com mais de
duas mil pessoas em todas as regiões do RS, em cerca de quarenta cidades. Na ocasião, apurou-se que
a Defensoria é a instituição do sistema de justiça na qual os gaúchos mais con�am, com um índice de
59% de con�ança. Para manter esta imagem é preciso investir no atendimento. Nossa legitimidade
social resulta do atendimento que prestamos à população. E para investir em atendimento é preciso
capacitar agentes e servidores, investir em tecnologia e divulgar ainda mais nossa instituição, por meio
de campanhas institucionais, além de executar o Planejamento Estratégico 2016-2021.



4. No que se refere à saúde mental, o que o candidato pretende fazer para
melhorar a qualidade de vida dos colegas?

5. Planos para a carreira. Como o candidato pretende suprir a falta de
pro�ssionais no quadro de servidores, inclusive em Porto Alegre?

6. Quais as propostas do candidato para os Defensores aposentados?

7. O candidato é a favor que Defensores aposentados votem para Defensor
Público-Geral do Estado?

Tivemos um aumento signi�cativo do nosso serviço, por conta da crise �nanceira que se estabeleceu e
também em razão de nossa maior visibilidade. Para melhorar a qualidade de vida dos colegas é preciso
investir na criação de novas Defensorias e investir em recursos humanos, especialmente com o
fortalecimento do quadro de apoio. Mas sabemos que isso apenas não basta. Em 2018, de forma
democrática teremos de retomar a discussão sobre os nossos critérios de atendimento, bem como o
modelo de atendimento e ajuizamento. Avaliar as áreas em que nossa atuação é indispensável, dando
prioridade a elas, e investir no ajuizamento de demandas coletivas são questões fundamentais. Por �m,
também precisamos reduzir ao máximo os deslocamentos, desmembrando as Defensorias Regionais
que tenham esse modelo precário. Para isso, temos um projeto elaborado pela comissão de assuntos
legislativos e institucionais, o qual será encaminhado à Assembleia Legislativa para deliberação.

Realizamos o II Concurso de servidores e aumentamos em 12,5% o número de vagas de estagiários.
Iniciamos o chamamento dos primeiros aprovados em fevereiro deste ano e iremos continuar com as
nomeações, em março. Seguiremos provendo ao máximo o quadro de técnicos e analistas. Quando
assumimos não havia uma regulamentação normativa prevendo critérios de distribuição dos recursos
humanos. A discricionariedade na lotação dos servidores era absoluta. Não se sabe a razão pela qual
uma Defensoria tem dois analistas e outra não tem nenhum. Uma comissão foi formada na atual
gestão e encaminhou ao Conselho Superior da Defensoria Pública Estadual (CSDPE) propostas de
regulamentação. Caberá ao órgão colegiado, da mesma forma como ocorre em relação ao número de
Defensorias, a regulamentação da matéria. Por �m, infelizmente a matriz salarial dos nossos servidores
é inferior a de outras instituições, como Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas.
Precisamos estimular nosso servidor, com uma política de valorização, para que haja sensação de
pertencimento institucional.

Os defensores e defensoras aposentados construíram a Defensoria Pública que temos hoje. Foram
agentes abnegados que se dedicaram à instituição. É indispensável que se evite o distanciamento
remuneratório.

A Lei Orgânica Nacional da Defensoria, LC 80/94, veda a votação de servidores e membros
aposentados para o cargo de Defensor Público-Geral do Estado, assegurando tal direito apenas a



CLIQUE AQUI E ASSISTA O DEBATE PROMOVIDO PELA ADPERGS  
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membros em atividade. Haveria a necessidade de mudança da Lei federal e da resolução do CSDPE que
trata das eleições aqui no Rio Grande do Sul, para que os aposentados pudessem votar. A propósito,
aqui no Rio Grande do Sul, seguimos o mesmo modelo do Ministério Público e do Tribunal de Justiça,
desde que foi implementada a eleição, em 2006. Ou seja, votam apenas os membros ativos.
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Eleição para Defensor Público-Geral do Estado

Tatiana Kosby Boeira

1. Qual a proposta do candidato para a política de remuneração da
categoria e paridade remuneratória entre as carreiras jurídicas?

É divorciada, tem 52 anos, e é mãe de Isabela, 24 anos, advogada; e Juliana, 22, formanda em Direito.

Cursou quatro anos de Direito na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Porém, sua
graduação foi pela PUC/SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo).

Sua primeira Comarca foi em Montenegro. Depois, atuou em Gravataí e Novo Hamburgo. Após, foi
designada para a Vara do Júri em Porto Alegre. Voltou para Novo Hamburgo, e classi�cou-se em
Canoas. Atualmente, faz mais de dez anos que está na Vara do Júri em Porto Alegre. É Defensora
Pública, classe especial.

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


2. Como o candidato pretende lidar com o IPERGS como gestor único?

3. A Defensoria Pública foi considerada a instituição mais con�ável pela
população brasileira em 2017, segundo pesquisa encomendada pelo
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Como o candidato
pretende manter esta imagem?

4. No que se refere à saúde mental, o que o candidato pretende fazer para
melhorar a qualidade de vida dos colegas?

Temos que lutar incessantemente para resgatar a paridade remuneratória e isso passa
necessariamente por uma modernização de nosso estatuto. Primeiramente, temos de enviar para a
Assembleia Legislativa uma Emenda Constitucional para que consigamos, em nível estadual, o que já
foi obtido em nível federal, a PEC da simetria. A partir daí, à reforma do estatuto para nós termos
normatizado algumas garantias que dependem de lei para que se resgate efetivamente a paridade entre
as carreiras. O que puder ser feito por resolução do Defensor Público-Geral e pelo Conselho Superior da
Defensoria Pública (CSDPE), eu vou fazer. O que depender de iniciativa de lei, mandarei o mais rápido
possível para a Assembleia para que se tenha a paridade remuneratória, que já se perdeu.

A folha dos aposentados precisa ser administrada pela Defensoria Pública, e não pelo sistema normal,
de folha geral. Mesmo não estando mais na ativa, os aposentados continuam sendo Defensores
Públicos. Como inativos, devem receber as mesmas garantias que os ativos. Há risco de eles perderem
vantagens e a paridade com os vencimentos dos Defensores ativos com a folha sendo gerida fora da
Defensoria.

Essa imagem se constrói com trabalho e com o não encastelamento da Defensoria. Essa é uma das
minhas grandes preocupações, pois estamos começando a nos encastelar como instituição, afastando-
nos da população. Essa credibilidade se construiu com o trabalho na ponta e devemos valorizar essa
iniciativa. Temos de estimular o colega a atender cada vez melhor para que se continue usufruindo
dessa credibilidade. Isso é fruto de um trabalho construído há anos pelos que atuam direto no
atendimento à população. Então, para manter essa imagem, temos de atender cada vez melhor e com
qualidade.

Uma das diretrizes da minha campanha é a qualidade de vida. Estamos vendo que os colegas estão
adoecendo exatamente porque não há um planejamento no crescimento da Defensoria Pública. Para
melhorar essa situação, primeiro temos de passar por uma análise dos critérios de atendimento, o que
passa pela regionalização da instituição. Tenho um projeto de regionalizar a Defensoria. Claro que tudo
é fruto de uma discussão que não vai ser de um dia para o outro, mas, tentar regionalizar os critérios de



5. Planos para a carreira. Como o candidato pretende suprir a falta de
pro�ssionais no quadro de servidores, inclusive em Porto Alegre?

6. Quais as propostas do candidato para os Defensores aposentados?

atendimento e a demanda de trabalho, para que as pessoas tenham mais qualidade de vida, bem como
diminuir os atendimentos por deslocamento. É uma série de situações que esgota os colegas, fazendo-
os trabalhar além do limite humanamente razoável. Ciente disso, uma das questões que está dentro da
paridade remuneratória é os 60 dias de férias que não possuímos, pois ainda não houve uma discussão
interna sobre o assunto. Então, teríamos de passar por uma modernização do estatuto, por uma
previsão legislativa para que os colegas possam usufruir dessa vantagem que as demais carreiras
jurídicas usufruem. E isso passa pela qualidade de vida. Licença paternidade, nos moldes do Ministério
Público – que a gente também não tem –, é outra das minhas propostas. Qualidade de vida passa
primeiro por você ganhar mais e ganhar bem, igual às outras carreiras jurídicas, e ter um trabalho
racional naquela sua atribuição. Cada vez mais a Defensoria simplesmente segue atrás do crescimento
descontrolado do judiciário e os colegas estão cada vez mais assoberbados de trabalho, sem nenhum
planejamento. A ideia é parar, pensar, mapear o Estado e redistribuir, visando a uma forma mais
racional.

Mesmo que não tenha sido eleita, nem escolhida ainda, já �z contato com o Sindicato dos Servidores e
a grande demanda deles é por diálogo. Eles têm dito que não têm conseguido diálogo com a atual
administração. Então, a primeira situação é sentar à mesa com eles e conversar. Há um concurso e eles
estão sendo empossados. Há que se pensar em como distribuí-los, de acordo com a demanda. Não
estou na administração hoje para saber essa informação, de qual critério foi usado para a distribuição e
onde estão lotados, mas, penso em rever alguma situação equivocada. Sou favorável, como já disse
para eles e digo aqui, à valorização dos cargos de servidores de carreira, bem como o crescimento do
quadro de servidores concursados da Defensoria. Instituições como o Ministério Público, que hoje tem
cargos de con�ança, já possui um quadro de servidores concursados muito bem estruturado. Nós ainda
não temos isso. Tivemos um concurso só, e o segundo, agora. Então, primeiro temos de valorizar e
incrementar o quadro dos servidores concursados. Como é que se vai distribuí-los? Bom, aí vai ter de se
chegar lá e ver qual é a situação, porque há falta de publicidade para quem está fora da administração
de como eles foram lotados. Não tenho como dizer como vou fazer. Primeiro, tenho de assumir para ter
essas informações, e, após, estabelecer um critério racional. Tenho como meta valorizar o servidor
concursado da Defensoria Pública e formar um quadro de pro�ssionais que tenha vontade de trabalhar
e que se identi�que com a instituição. Eles precisam ser bem remunerados, receber vale alimentação e
auxílio creche dignos, pois só assim vão se sentir bem para trabalhar ao lado da gente, sendo nossos
parceiros no crescimento da instituição. Eu acredito muito no servidor concursado.



7. O candidato é a favor que Defensores aposentados votem para Defensor
Público-Geral do Estado?
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 WhatsappTweetar

Penso que Defensor inativo não deixa de ser Defensor. Aliás, este termo inativo acho bem inadequado,
pois continuam sendo Defensores Públicos. Deveriam ter paridade remuneratória com os ativos, e a
folha ser gerida pela Defensoria. Há projetos para atuação deles e pretendo estimular para que voltem a
participar, formar Conselho de Defensores Aposentados que possam, com suas experiências,
instrumentalizar e opinar na gestão da Defensoria. En�m, usá-los para ajudar-nos na gestão. São
pessoas com capacidade, entendimento e mais experiência.

Sim, sou a favor que os aposentados votem na lista tríplice para Defensor Público-Geral, pois continuam
sendo Defensores Públicos e teriam de ter direito de participar. Inclusive, acho que os servidores
também deveriam ter o direito de opinar.
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Eleição para Defensor Público-Geral do Estado

Hilton Rogério Ferreira Vaz

É convivente, tem 48 anos, e é pai de Matheus, 29, Lorenzo, 14, Giordano, 10, e Vicenzo, 4 meses.
Formou-se pela Ulbra/CANOAS. 

Nos primeiros meses, por designação especial, atuou junto às varas criminais de Porto Alegre.
Posteriormente, foi designado para integrar a 1ª Vara Criminal de Viamão e, após, as varas
criminais/execução criminal da comarca de Santa Cruz do Sul. 

A primeira classi�cação foi em Tenente Portela, na Vara Judicial, em 2002. Acumulou as varas judiciais
de Três Passos, tendo somente atuado em comarcas onde foi devidamente classi�cado. Em Passo
Fundo, fez parte das varas cíveis/família e ajuizamento, acumulando ainda a Vara Judicial de Marau. Em
Taquari, sua atuação foi em vara judicial (cível, família, crime, infância e juventude, Tribunal do Júri). Em
Taquara, integrou a 1ª e 2ª Vara Judicial (cível, família, crime e Tribunal do Júri), atuando como
substituição na 3ª Vara Judicial – também na execução criminal.

A quinta classi�cação foi em Viamão, com atuação na 1ª e 2ª Vara Criminal (Tribunal do Júri, crime e
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1. Qual a proposta do candidato para a política de remuneração da
categoria e paridade remuneratória entre as carreiras jurídicas?

2. Como o candidato pretende lidar com o IPERGS como gestor único?

3. A Defensoria Pública foi considerada a instituição mais con�ável pela
população brasileira em 2017, segundo pesquisa encomendada pelo
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Como o candidato
pretende manter esta imagem?

4. No que se refere à saúde mental, o que o candidato pretende fazer para
melhorar a qualidade de vida dos colegas?

5. Planos para a carreira. Como o candidato pretende suprir a falta de
pro�ssionais no quadro de servidores, inclusive em Porto Alegre?

infância e juventude). Depois, foi classi�cado na Vara Regional de execução criminal de Novo
Hamburgo, com acumulação de atuação na Modulada de Montenegro. Durante o período que
permaneceu em Novo Hamburgo, substituiu/acumulou atuação nas varas cíveis, família, ajuizamento e
criminal. Também atuou em Sapucaia do Sul, por substituição.

Sua última classi�cação foi a 9ª Defensoria especializada em execução criminal de Porto Alegre, onde,
além de substituir na própria execução criminal os colegas em férias, acumulou atuação perante a 2ª e
9ª Defensoria Criminal do Tribunal de Justiça. Foi diretor regional por dois anos e está na classe
especial.

Buscar todos os meios legais para que Defensores tenham paridade remuneratória.

Referente ao IPERGS, a Defensoria, por sua autonomia constitucional, tem de ser responsável pela
defesa dos interesses dos ativos e dos inativos. Atuar por descentralização de poder na questão
previdenciária. Havendo mudanças legislativas, que afetem à autonomia da Defensoria, deve-se utilizar
todos os mecanismos legais.

A Defensoria conquistou a con�ança ao longo dos anos, por trabalho desenvolvido pelos que hoje estão
aposentados e pelos Defensores que atuam diariamente. Manter a con�ança e aprimorar o trabalho de
atendimento à população deve ser o objetivo de qualquer Defensor Público-Geral.

Melhoria das unidades de trabalho, com acrescimento de servidores e estagiários, bem como de
equipamentos.



6. Quais as propostas do candidato para os Defensores aposentados?

7. O candidato é a favor que Defensores aposentados votem para Defensor
Público-Geral do Estado?

CLIQUE AQUI E ASSISTA O DEBATE PROMOVIDO PELA ADPERGS  

 WhatsappTweetar

Realização de concursos regionalizados, pois proporciona melhor qualidade de vida para Defensores e
servidores, além de ser muito mais econômico para a instituição.

Manter a paridade remuneratória com os membros da ativa.

Referente aos aposentados votar ou não para Defensor Público-Geral, poderia ser solucionada a
questão com uma consulta a todos os ativos/inativos, e a decisão da maioria deveria prevalecer.
Questão democrática para uma instituição democrática!
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Dicas de Leitura

O pêndulo de Foucault

Preparando para Concursos – Questões Discursivas
Comentadas – Defensoria Pública Estadual (2018)

Crédito: Divulgação

O associado Alexandre Brandão indica o livro O pêndulo de Foucault, de autoria de Umberto Eco. “O
romance trata de ocultismo, cabala, teorias da conspiração, entre outros temas. Humberto Eco foi
precursor de um gênero literário que tem como seguidores autores parecidos com Dan Brown”, explica
o Defensor Público.

A obra apresenta Casaubon, Belbo e Diotallevi, redatores da editora Garamond, na Milão do início da
década de 1980. Cansados da leitura e releitura de incontáveis manuscritos de ciências ocultas, eles
acabam encontrando os indícios de um complô que teria surgido em 1312, e atravessado, encoberto,
toda a história do planeta até o �m do século XX. Em O pêndulo de Foucault, Umberto Eco aborda
questões contemporâneas como a emergência do irracionalismo high-tech, as síndromes do �nal do
milênio, o mundo dos signos e os segredos da História com muito suspense, ocultismo e crimes
misteriosos.
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Lançamentos do CONADEP

Crédito: Divulgação

O livro Preparando para Concursos – Questões Discursivas Comentadas – Defensoria Pública Estadual
(2018) reúne 130 questões discursivas inéditas elaboradas por Defensores Públicos. Entre os autores
está o associado Everton Hertzog Castilhos, entre outros nomes. A publicação, da editora Jus Podvim,

possui 256 páginas.

Crédito: Ascom/Anadep

O livro com as práticas e as teses do XIII Congresso Nacional de Defensores Públicos (CONADEP),
promovido em Florianópolis (SC), de 15 a 17 de novembro de 2017, está disponível no site da ANADEP
na seção “publicações”. A edição reúne 46 trabalhos de Defensoras e Defensores Públicos de todo o
País.

Ponto alto do CONADEP, os concursos de práticas e de teses são ferramentas para o intercâmbio de
ideias e a troca de informações acerca da atuação da categoria. As teses versam sobre o tema
“D f lh i tê i ” A áti it f li d b ti d í i



Envie sugestões!
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“Defensorar: um olhar sistêmico”. As práticas exitosas foram avaliadas sob a perspectiva do exercício
concreto de uma política institucional una, sólida e e�ciente, em benefício direto da população.

Clique aqui (https://www.anadep.org.br/wtksite/Livro_Congresso_2017.pdf) e con�ra o livro na íntegra.

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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ADPERGS na Estrada

ADPERGS no Foro Central e no Tribunal em POA
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No dia 19 de dezembro, a presidente e a vice da ADPERGS, Juliana Lavigne e Bárbara Sartori,
almoçaram com colegas no restaurante da Federação Gaúcha de Futebol, próximo ao Foro Central de
Porto Alegre. Durante a confraternização, que faz parte do projeto ADPERGS na Estrada, a Diretoria
ouviu sugestões e demandas dos associados.

Entre os pedidos dos Defensores presentes, destaque para o curso de processo eletrônico judicial.
Juliana garantiu que irá empenhar esforços para atender as demandas dos colegas. “Divulgamos a
Central de Atendimento, inaugurada na nossa gestão, e falamos sobre a importância da participação
deles [associados] na construção da nossa Associação.”

Dentre os presentes, estavam Hilton Rógerio Ferreira Vaz, Cinara Fratton, Andréa Gubert, Janaina
Oliveira, Luciane Grezzana, Débora Torres e José Augusto Medeiros. Após o almoço, o ADPERGS na
Estrada seguiu para unidade de atendimento da Defensoria localizada no IPERGS (Avenida Borges de
Medeiros, 1945 - 8º andar - Bairro Praia de Belas), onde a presidente e a vice instalaram a placa
inaugural no Centro de Referência em Mediação e Conciliação. Na ocasião, elas entregaram as
lembranças de �nal de ano para os colegas Cristiane Pretto, Larissa Pilar Prado, Marcelo Dadalt, Daniela
Maurmann, Alisson Romani, Fernanda Pretto e Nilton Arnecke.
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Passo Fundo e Erechim

São Sepé

No �nal do mês de janeiro, a diretoria da Associação esteve em Passo Fundo e em Erechim para
conversar com os colegas da região. Os encontros servem para confraternização e aprimoramento da
gestão. Na ocasião, a presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne, e a vice, Bárbara Sartori, aproveitaram
para ouvir as demandas dos associados e comunicar os novos convênios �rmados pela entidade em
prol da categoria. Elas também coletaram sugestões que possam bene�ciar os colegas nas suas
Comarcas.

Durante o ADPERGS na Estrada em São Sepé, a diretoria da ADPERGS prestigiou a inauguração o�cial
da Defensoria Pública do município, no dia 29 de janeiro. A nova sede é três vezes maior que a anterior.
Ao lado da associada e Diretora Regional da Defensoria Pública da cidade, Mariana Guerini de Melo, a
presidente da Associação lembrou que São Sepé foi a sua primeira Comarca de atuação, em 2002.
“Fomos crescendo, não foi um trabalho fácil. Esse trabalho não pode parar. Hoje já demos um grande
passo, mas devemos ir além. Parabéns à comunidade de São Sepé”, disse Juliana Lavigne. Ela ainda
descerrou a placa da ADPERGS no local.
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Gaurama

Após, houve ainda a inauguração da nova sede da Defensoria Pública no município de Gaurama. Juliana
e Bárbara participaram da cerimônia e �zeram o descerramento da placa da ADPERGS no local. A
Defensoria de Gaurama, localizada na Rua João Amândio Sperb, 373, faz, em média, cerca de 240

atendimentos mensais, especialmente nas áreas Cível e Família, e conta com estrutura condizente com
a necessidade do serviço para melhor assistir a população.
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A unidade também atende a população vulnerável das cidades de Áurea, Carlos Gomes, Centenário e
Viadutos. O expediente é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 18h. Mais informações

podem ser obtidas pelo telefone (54) 3391-1632.
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Convênios

ADPERGS �rma novos convênios que bene�ciam os associados

CONFIRA A LISTA COMPLETA 

 VOLTAR PARA O ÍNDICE

 WhatsappTweetar

A ADPERGS segue ampliando convênios com empresas e prestadores de serviços para que os colegas
associados obtenham descontos e condições especiais. Entre outros, destacamos M – Espaço de
Medicina e Saúde - que dispõe pro�ssionais em diversas áreas médicas -, Livraria Fabris, Marquez
Gastronomia, Dado Garden Grill Praia de Belas, e muito mais. Con�ra a lista completa na área restrita do
site.
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Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do RS

Posse da nova diretoria da FESDEP

A cerimônia o�cial de posse do Conselho Diretor da Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do
Rio Grande do Sul (FESDEP) foi realizada no dia 11 de janeiro, em Porto Alegre, com apoio da ADPERGS.
O Defensor Público Alexandre Brandão ocupa desde então o cargo de presidente da Fundação,
acompanhado pelos colegas Samara Wilhelm Heerdt, como Diretora Tesoureira, e José Augusto da
Costa Medeiros na função de Diretor Cultural para a gestão 2018/2020. Em seu discurso, Brandão
a�rmou que pretende investir na criação de programas de inclusão social.

“Presidir a FESDEP é uma missão, no mínimo, desa�adora, pelo peso do nome e do que representa esta
Escola”, considera o presidente. Segundo ele, o primeiro desa�o está sendo manter o que foi
conquistado – alto índice de aprovação dos alunos nos concursos públicos; em segundo lugar está a
meta de ampliar a gama de cursos de quali�cação “incluindo opções de pós-graduação latu sensu”; e
em terceiro, criar programas de inclusão social, “de modo a facilitar o acesso das pessoas que mais
necessitam e não têm oportunidades”.

Brandão contextualizou ainda que a FESDEP tem uma longa tradição em distribuir bolsas para os
primeiros colocados nos cursos de Direito e que isto será mantido, “mas os critérios deverão ser
repensados”. Sem tirar o mérito dos primeiros colocados, argumentou o presidente, “é sabido que várias
dessas pessoas tiveram alguma facilidade advinda de sua estrutura social. Muitas delas não
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precisaram trabalhar durante a faculdade, pois tiveram suporte familiar e material. Outras, por serem
mais humildes, tiveram que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, educar �lhos, etc. O que as
impossibilitou de ter acesso às primeiras colocações do curso de Direito”.

Conforme sua análise, esta realidade faz com que haja uma seletividade nas carreiras jurídicas.
“Somente aqueles que têm melhores condições materiais para o estudo são selecionados nos cursos
de Defensor Público, Juiz de Direito, Promotor de Justiça, Procurador, etc. E assim se dispensa um
grande número de pessoas capazes e comprometidas somente porque não tiveram acesso ao estudo
especí�co para concurso público. O trabalho é imenso, mas suor e ideal não faltarão”.

A Associação faz parte do Conselho Deliberativo da FESDEP. O Conselho Fiscal da Fundação é
composto pelos titulares Lucas Appel Mazo, Isabel Wexel e Felipe Lavarda, tendo como suplentes
Barbara Lenzi, Silvia Brum, Rafael Raphaelli.
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