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Palavra da Presidente

Divulgação de forma transparente

A edição de junho da RevistAdpergs vem celebrar o primeiro ano de gestão da Diretoria eleita para o
biênio 2017/2019. Passado este primeiro ano, importante fazermos uma avaliação do que foi feito e do
que ainda é preciso fazer. Sabemos que o momento é difícil e exige esforços para que possamos seguir
em frente e de cabeça erguida.

Nesse primeiro ano de gestão, começamos inovando e passamos da antiga edição impressa para o
modelo eletrônico, acessível a todos e em qualquer lugar. Buscamos de forma transparente divulgar
todas as nossas atividades e obtermos vantagens às associadas e associados com a formalização de
inúmeros convênios. Não é à toa que corre a ‘bocas pequenas’ que somos a gestão dos convênios. E
não nos envergonhamos disto, ao contrário, representa que estamos cumprindo os nossos
compromissos de campanha. Mas as nossas parcerias vão além dos descontos em livros, hotéis,
carros, dentre outros, visam possibilitar a todas e todos projetarem o futuro e cuidarem da saúde. Tudo
está sendo pensado para que possamos assegurar melhor qualidade de vida aos colegas.

Durante esse período, também estivemos à frente de inúmeras conquistas da categoria junto à
Administração Superior. Nossos pleitos administrativos vêm sendo acolhidos e comprovam que o
diálogo, aliado à inconformidade e ao propositismo, podem ser mais e�cientes e demonstram a nossa
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maturidade institucional. Estamos aprimorando a cada dia a nossa gestão e sabemos que muito ainda
tem que ser feito, mas esta é a nossa disposição.

E a edição da RevistAdpergs vem mostrar que pretendemos muito mais e aceitamos o desa�o de fazer
algo inovador, não apenas falar sobre stress ocupacional, mas possibilitar aos colegas que entendam o
que é, suas causas, consequências e que podem contar com a ADPERGS. A sede é nossa e estaremos
prontos a receber os que nos procurarem. A partir desta edição, passaremos a contar com artigos
produzidos pelos colegas sobre os mais variados temas e já contamos com vocês para a próxima.
Entre em contato conosco para maiores detalhes.

Mas como um ano não pode passar em branco e o Jantar Comemorativo ao Dia da Defensora e
Defensor Público já prenunciava a alegria de estarmos à frente da nossa ADPERGS, guardamos as fotos
da confraternização para este momento. Estamos torcendo para que curtam e podem compartilhar
sim, momentos bons devem ser divididos. Um ano é bastante, tanto que muito foi feito, mas também
temos a sensação de que um ano é pouco para tudo que vislumbramos ser possível fazer para o
aprimoramento da nossa associação.

Esperamos que aproveitem a leitura e pedimos que façam sugestões de atividades a serem
desenvolvidas, pois queremos que todas e todos participem da construção das nossas propostas e
utilizem a Central de Atendimento no site da ADPERGS.

Boa leitura!

Juliana Coelho de Lavigne 
Presidente

Curtir 0 Compartilhar

javascript:void(0)
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.revistadpergs.org.br%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&text=Palavra%20da%20Presidente&url=https%3A%2F%2Fwww.revistadpergs.org.br%2F12-edicao-03%2F55-palavra-da-presidente.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.revistadpergs.org.br%2F12-edicao-03%2F55-palavra-da-presidente.html&display=popup&ref=plugin&src=share_button


Rua General Andrade Neves, 90, Sala 81
Centro – CEP 90010-210

Porto Alegre – RS
Tel.: (51) 3224-6282 

adpergs@adpergs.org.br
www.adpergs.org.br

mailto:adpergs@adpergs.org.br


Comissão de Apoio e Prevenção à Saúde

Prevenção do estresse para evitar Defensores adoecidos

A partir de um pedido de socorro dos colegas na época em que a atual diretoria estava em campanha
para assumir a gestão da ADPERGS, bem como em visita das integrantes da presidência às diversas
Comarcas existentes pelo RS, foi criada a Comissão de Apoio à Prevenção da Saúde, com o intuito,
principalmente, de trabalhar a questão do estresse que acomete a classe cada vez mais. Idealizadora e
responsável por esta iniciativa, a vice-presidente, Bárbara Sartori, lidera o projeto, tendo a psicóloga
Ângela Leggerine de Figueiredo como a pro�ssional que vem orientando e norteando as pesquisas e
ações a serem realizadas.
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Assim, alicerçada pela demanda da ADPERGS, Ângela organizou um estudo, com base nos dados de
RH, de licenças saúde e afastamentos nos meses de setembro, outubro e novembro de 2017. A seguir,
con�ra os dados levantados:

- Neste espaço de tempo, 41 defensores estavam em licença saúde, sendo o período dos atestados, em
média, de 60 dias, o que aponta a mais ou menos 10% do número geral de Defensores afastados.
Conforme destacou Ângela, o usual encontrado em literatura de média para afastamento é 5% do total
de funcionários, o que leva a psicóloga a concluir ser um alto grau de estresse na ocupação.

- A maior parte dos acometimentos tem correlação com estresse, como depressão, ansiedade, ameaça
de parto prematuro, dores musculares e queixas tensionais, indicando, assim, para um grau elevado de
demanda e estresse no trabalho, avaliou a psicóloga.

- Conforme a divisão de localização (regiões de�nidas pela Defensoria), a região onde se encontra o
maior número de Defensores afastados é a denominada Grande Porto Alegre, o que leva a pro�ssional a
pensar que esta é a região com menor qualidade de vida.

Desta forma, destacou a pro�ssional, as informações recolhidas têm como objetivo a prevenção. Ou
seja, a partir do mapeamento e conhecimento da situação serão criadas estratégias de precaução do
problema, como a psicoeducação. Esta consiste em educar psicologicamente o Defensor a conhecer e
reconhecer sintomas de estresse, compreender seu funcionamento emocional, além de �car atento aos
sinas de fadiga. “Com estas medidas se busca diminuir o número de Defensores afastados por licença
saúde e, por consequência, aumentar a qualidade de vida de cada um”, ressaltou a psicóloga.

Para aqueles Defensores já adoecidos, a ideia é realizar convênios com serviço da saúde. “Isso
possibilitaria um acesso mais fácil e especializado ao Defensor, além de desenvolver um espaço de
acolhimento na Associação para a escuta e encaminhamento do reconhecimento de situações
problemáticas.”

Logo, de acordo com Ângela, como prevenção seria importante a realização de visitas às comarcas,
iniciando pelas mais “problemáticas” (Grande Porto Alegre).   “Desta forma, teremos um diagnóstico
mais preciso da necessidade e do tipo de melhorias possíveis para a qualidade de vida dos Defensores”,
disse ela.

A vice-presidente da ADPERGS evidenciou que a atual gestão da Associação queria, justamente,
oferecer aos colegas associados não só o convênio com a Unimed. “Ao ouvi-los, vimos que
precisávamos ter algo a oferecer aos colegas, já que a maior demanda é a busca por uma ajuda
facilitada e quali�cada. Queremos que a Associação seja um espaço de acolhimento efetivo ao
Defensor e à Defensora, podendo, assim, ser superada a cultura da busca de auxílio apensa junto à
instituição.” Por isso, a�rmou ela, é de suma importância que os Defensores tenham um espaço de
acolhimento e não só a Administração como referência para pedir ajuda. “Queremos ainda estabelecer
parcerias com médicos do trabalho, psiquiatras e psicólogos que possam orientar e conseguir
encaminhar o associado que necessita desse apoio”, �nalizou Bárbara.
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Incorporado ao projeto, foi criado o Espaço de Acolhimento, encontro que propicia aos colegas
assistência sobre questões relacionadas às di�culdades no trabalho. Ocorre todas às todas as terças-
feiras, das 14h às 17h, na sede da Associação (Andrade Neves, 90 – Centro Histórico, Porto Alegre). A
intermediação �ca a cargo da Defensora Aposentada, Cristiaine Johann.

Esta pauta no projeto surgiu dos resultados do estudo epidemiológico e da pesquisa de clima
organizacional realizados pela Associação e pela Administração, paralelamente as solicitações de ajuda
dos colegas. Além disso, outras medidas serão implementadas, como enquetes entre os associados
para obtenção de dados sobre os principais problemas enfrentados na pro�ssão e sugestões para
efetivação de melhorias.
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Evento Dia do Defensor

Encontro institucional e jantar de confraternização marcaram as
celebrações do Dia da Defensora e do Defensor Público

Reunindo cerca de 300 colegas, o XIX Encontro Estadual da classe, realizado em 18 de maio, no Teatro
da Unisinos, em Porto Alegre, abriu as comemorações alusivas ao Dia da Defensora e Defensor Público,
celebrado no dia 19 do mesmo mês. Na oportunidade, a presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne,
saudou a todos parabenizando a Administração Superior pela escolha dos temas e dos palestrantes do
evento. Ela aproveitou o espaço para informar sobre as iniciativas da Associação proporcionadas
durante o encontro: parceria da Sicredi Ajuris e benefícios na adesão ao Jusprev.

Juliana destacou ainda a palestra sobre prevenção do stress e promoção de qualidade de vida na
Defensoria, ministrada pela psicóloga Ângela Leggerine de Figueiredo. O tema, idealizado pela colega e
vice-presidente da ADPERGS, Bárbara Sartori, já vem sendo trabalhado pela Associação, na Comissão
de Apoio à Prevenção da Saúde, através de um estudo epidemiológico feito pela pro�ssional. Na
ocasião, a presidente também ressaltou o quanto é importante para a ADPERGS conseguir falar sobre a
saúde das Defensoras e Defensores.
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Ela �nalizou sua fala levando à re�exão o quanto é necessária uma oposição à aceitação asséptica da
violência que assola os ambientes nos dias de hoje, tanto simbólica como concretamente. Disse ainda
que neste período turbulento em que emerge a necessidade urgente de ressigni�cação do potencial de
realização da humanidade, é preciso que se volte o olhar para Bertold Brecht: “Não aceites o habitual
como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade
consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de
mudar”.

Em seguida, o Defensor Público-Geral do Estado, Cristiano Vieira Heerdt, cumprimentou os presentes,
desejando um bom encontro. Fizeram parte da programação do evento as palestras dos jornalistas
Caco Barcellos e Claudio Brito, que abordaram, respectivamente, a questão do impacto da imprensa na
difusão da educação em direitos garantida pela Defensoria Pública e o contexto jurídico-político
nacional. Ademais, a Defensora Pública Patrícia Pithan Pagnussat Fan falou apresentou o projeto
“Educação em Direitos e Autocomposição dos Con�itos”. 

Jusprev – O consultor de Previdência do Jusprev, Alexandre dos Santos, abordou de forma breve a
estrutura do Sistema Previdenciário Nacional, bem como as mais importantes mudanças legislativas
que denotam uma importância cada vez maior da previdência complementar. Ele contextualizou a
instituição da qual faz parte, mostrando suas características administrativas e operacionais, de modo a
destacar as vantagens oferecidas frente às entidades abertas. Ainda foram explicados os benefícios
operados pela Jusprev e suas principais diferenças para os produtos comercializados por bancos e
seguradoras.

Sicredi Ajuris – O gerente Executivo da Sicredi Ajuris, Evandro Luiz Quanz, e o presidente da Sicredi
Ajuris, o desembargador aposentado Danúbio Edon Franco, levaram aos Defensores informações sobre
o cooperativismo �nanceiro, destacando as diferenças entre banco e cooperativa de crédito, e também
alguns números a respeito do cooperativismo �nanceiro no Brasil. Ambos ainda falaram sobre o
funcionamento da Sicredi, focando em informações da Cooperativa Sicredi Ajuris, com a apresentação
de grá�cos com número de associados, depósitos e patrimônio, referente ao fechamento de balanço do
ano de 2017.

Prevenção do stress – Primeiramente, a psicóloga Ângela Leggerine de Figueiredo agradeceu o convite
pela participação no evento à presidente e vice da Adpergs, Juliana Lavigne e Bárbara Sartori,
respectivamente, bem como ao Defensor Público-Geral do Estado, Cristiano Heerdt. Ela apresentou o
resultado de uma pesquisa de epidemiologia realizada com base nos dados dos próprios Defensores,
mostrando o tipo de estresse que acomete mais algumas pro�ssões, como é o caso dos Defensores
Públicos. A pro�ssional também destacou alguns pontos importantes para a detecção desse estresse:
poder usar no cotidiano algum tipo de termômetro para ver quando se está chegando ao auge de
conseguir aguentar �sicamente a demanda; prevenir à chegada do estresse, ou seja, autoconhecimento;
além de utilizar a psicoeducação, que é aprender a ver quando se está indo além do que se pode e,
assim, prevenir algum acometimento neste sentido. 



Jantar comemorativo – À noite, os colegas confraternizaram num jantar, que ocorreu na Casa Vetro,
com direito a show da banda DECLASSIC, pista de dança, com o DJ Fofão, totem para tirar fotos de
recordação e uma deliciosa mesa de doces. Com uma decoração que deixou o ambiente aconchegante
e agradável, todos dançaram e se divertiram, inclusive com a degustação de um lanchinho na
madrugada.   
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Lívia Casseres

O trabalho humanitário de Lívia Casseres com a comunidade
LGBT e contra o racismo

Para Lívia Casseres, seguir a carreira de Defensora Pública já era algo certo em sua vida desde que
cursava a faculdade de Direito, no Rio de Janeiro, e fez estágio na Defensoria Pública daquele Estado, na
área criminal. “Eu me apaixonei pela carreira e fui atrás do meu sonho!” 

Ela estava fazendo concurso em vários Estados depois que se formou, até que passou, em 1º lugar, na
segunda seleção que foi feita para a Defensoria Pública do RS, em 2011, sendo nomeada em março de
2012. Assumiu na Comarca de Montenegro, contando, na equipe, com cinco estagiários, e se dizendo
muito bem acolhida pelo povo gaúcho.

Lívia atuou como Defensora Pública no RS por cerca de seis meses, quando, por ser natural da capital
carioca, prestou concurso no Rio também, sendo aprovada. Desta forma, voltou para sua terra natal,
para atuar lá como Defensora.

https://www.revistadpergs.org.br/
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Conforme contou, no Rio, a sistemática da classe inicial da carreira é diferente. Os recém-concursados
atuam como Defensores substitutos, e ela foi, então, designada para atuar em vários locais. Após esse
período, foi exercer a carreira na capital carioca, e, em janeiro de 2015, assumiu a coordenação de dois
núcleos especializados:  Núcleo Contra a Desigualdade Racial (Nucora) e Núcleo de Defesa dos Direitos
Homoafetivos e Diversidade Sexual (Nudiversis).

Assim, vem exercendo este trabalho como dirigente nestes núcleos, atuando ela como Defensora, além
dos servidores. Um dos motes de sua atuação é justamente o da identidade em relação ao transexual,
pelo fato de ainda sofrerem muita discriminação. Conforme números levantados, um grande
contingente de pessoas LGBT encontra-se em situação de vulnerabilidade. De acordo com ela, cerca de
90% das pessoas transexuais exercem trabalho informal e muitas sobrevivem da prostituição, sendo
este um dos maiores problemas. “Eles sofrem preconceito desde à família até a sociedade em geral, o
que di�culta muito a inserção dessa população.”

Quanto ao trabalho contra a discriminação racial, o racismo ainda é um grave problema da sociedade
brasileira. No Estado do RJ, por exemplo, as comunidades indígenas e remanescentes de quilombos
ainda lutam pela titulação de suas terras. “Assim, fazemos um trabalho com o Defensor Público da
localidade em que estão inseridas essas comunidades.” Em julho de 2016, em reconhecimento ao
trabalho de Lívia, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro condecorou-a com a medalha Pedro Ernesto.
“Para mim, foi um momento de muita emoção, pois é grati�cante demais ver o trabalho da gente ser
reconhecido.”

Lívia é uma pessoa muito dedicada, e quando assumiu estes núcleos teve de se apoderar das
informações e do conhecimento em relação a estas áreas. “É uma colega que está de parabéns pelo
trabalho que faz no Rio de Janeiro”, declarou a presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne.
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Dicas de Leitura

Direito Constitucional Ambiental. Constituição, Direitos
Fundamentais e Proteção do Ambiente

Crédito: Divulgação

A obra de Ingo Wolfgang Sarlet e de Tiago Fensterseifer traz um novo capítulo sobre “A dimensão
procedimental do direito-dever fundamental ao ambiente e os direitos ambientais procedimentais”. Seus
autores tiveram o cuidado de atualizá-la substancialmente com a produção bibliográ�ca, legislativa e
jurisprudencial veri�cada no período transcorrido desde a edição anterior (2014), com destaque para a
nova Lei sobre Acesso ao Patrimônio Genético (Lei 13.123/2015), o Novo Código de Processo Civil (Lei
13.105/2015) e as mais recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal

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


A Crise do Supereu. E o Caráter Criminógeno da Sociedade de
Consumo

Proibido Era Mais Gostoso. O Desejo de Ontem, o Gozo de Hoje e
o Tédio de Amanhã

Federal.

Crédito: Divulgação

A Crise do Supereu e o Caráter Criminógeno da Sociedade de Consumo encerra uma aguda análise
sobre os aspectos sociais e subjetivos da criminalidade contemporânea. A obra de Domingos Barroso
da Costa tem como eixo central a realidade brasileira, inserindo-a no contexto global para abordar a
passagem da Modernidade para o que se denomina Pós-modernidade, com a superação de uma
sociedade de produção por um modelo que se funda no consumo.



Direitos Humanos. Alternativas de Justiça Social na América
Latina

Crédito: Ascom/Anadep

O livro do autor Domingos Barroso da Costa Proibido Era Mais Gostoso: O Desejo de On¬tem, o Gozo de
Hoje e o Tédio de Amanhã caracteriza-se, especialmente, pela mirada abrangente a partir da qual tece
uma necessária re�exão acerca das dinâmicas históricas, políticas, sociais e subjetivas que
concorreram para conformar a realidade contemporânea, avançando, desse ponto, para uma análise
crítica que permite divisar, a partir do contexto presente, os possíveis cenários de fu¬turo que se abrem
ao sujeito e à sociedade ocidental.



Defensoria Pública na Constituição Federal

Crédito: Ascom/Anadep

A obra de Ivete Keil, Paulo Albuquerque e Solon Viola é uma coletânea de ensaios que faz considerações
teórico-práticas sobre o tema na América Latina. Alguns textos foram escritos a partir da atividade
empírica de seus autores, outros foram produzidos por meio de abordagens teóricas tomadas de
amplos campos de análise acadêmica.



Interpretação Contratual. Hermenêutica e Concreção

Crédito: Ascom/Anadep

A obra do Defensor Público Tiago Fensterseifer possibilita a compreensão do espaço da Defensoria
Pública no cenário jurídico nacional. A abordagem é clara e profunda, permitindo reler a matéria diante
do amadurecimento de quase três décadas de vigência da Constituição. A estrutura da Defensoria
Pública ganha análise peculiar que se distancia de linhas corporativas em prol de matizes funcionais.
Ou seja, a autonomia da instituição e as prerrogativas são compreendidas a partir da função pública,
�ncadas em princípios republicanos, em contraste com o tradicional discurso que parece ensimesmar
instituições que passam a servir seus membros, e não a população.



As Palavras Andantes - Eduardo Galeano

Crédito: Ascom/Anadep

Tendo como objeto de análise a hermenêutica contratual, a obra de Felipe Kirchner investiga as bases
sobre as quais surge a com¬preensão do contrato, delineando os caminhos necessários à efetivação da
atividade interpretativa, com destaque para a imprescindibilidade de um raciocinar por concreção.

Crédito: Ascom/Anadep
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Entre Salas e Celas

Envie sugestões!

 WhatsappTweetar

Uma mesa remendada, velhas letrinhas móveis de chumbo ou madeira, uma prensa que talvez
Gutenberg tenha usado: a o�cina de José Francisco Borges na cidadezinha de Bezerros, no interior do
nordeste do Brasil.  

Na obra de Eduardo Galeano, o ar cheira a tinta e madeira. As pranchas de madeira, em pilhas altas,
esperam que Borges as talhe, enquanto as gravuras frescas, recém-impressas, secam dependuradas no
arame de um varal. Com sua cara talhada em madeira, Borges me olha sem dizer nada.

Crédito: Ascom/Anadep

Entre salas e celas, de Marcelo Semer, é um retrato do cotidiano de audiências criminais sob a visão de
um juiz. O drama da decisão, a prisão injusta que se revela no meio do processo, a violência, o medo e a
desesperança dos que frequentam o habitat.

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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Jantar de posse do Defensor Público-Geral do RS

Jantar de posse do Defensor Público-Geral do Estado foi
marcado por momentos de festa e de re�exão

Numa noite de confraternização e cumprimentos ao novo Defensor Público-Geral do Estado do RS,
Cristiano Vieira Heerdt, reconduzido ao cargo, o jantar, em sua homenagem, organizado pela ADPERGS,
em 12 de abril, no Country Club, em Porto Alegre, foi prestigiado por inúmeros colegas, autoridades e
familiares. O momento, mesmo que de festa e celebração, também teve re�exão.

Após os convidados terem sido recepcionados pela presidente da Associação, Juliana Lavigne, pela
vice, Bárbara Sartori, e também pelos demais integrantes da Diretoria, breves palavras foram dirigidas
aos presentes. Saudando a todos, a Defensora Pública que está à frente da ADPERGS disse que as
eleições mostraram o amadurecimento institucional da categoria, com o reconhecimento do trabalho
que foi desenvolvido ao longo dos últimos dois anos de gestão. “Diferente do pleito anterior, em que a
classe estava dividida, o processo eleitoral mostrou que mais de 75% dos colegas escolheram dar
continuidade ao projeto que está sendo desenvolvido, mas muito ainda tem de ser feito, pois apesar de
a Defensoria ter mais de 35 anos de atuação, ainda somos uma instituição nova.”

Juliana reiterou a importância do debate de ideias, bem como lembrou que a divergência de opiniões.
Porém, a�rmou ela, não se pode achar que as redes sociais substituem o debate aprofundado de
nossas questões e nos fóruns adequados.

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


A presidente ressaltou ainda que chegou a hora de a categoria acabar com a enfraquecedora dicotomia
entre situação e oposição. “Trago esta re�exão por estar certa de que teremos argumentos para ambos
os lados e, com a valorização do debate de ideias, todos ganharemos.” Ela evidenciou a paixão de todos
pelo ofício de ser Defensor Público, destacando que a classe quer ver a instituição recebendo o
reconhecimento como carreira da con�ança do povo gaúcho e, além disso, do sistema de justiça em
âmbito nacional.

Ela �nalizou dizendo que a ADPERGS seguirá parceira da administração em questões que possibilitem a
união entre ambas. “Todavia destaco que sempre seremos independente na defesa dos interesses
associativos, provocando a administração, dialogando com esta e com os colegas, e objetivando
decisões pelo Conselho Superior de temas do interesse de todos.” Agradecendo a presença das
Defensoras e Defensores e demais presentes, desejou êxito ao Defensor Público-Geral na gestão, e um
ótimo jantar.

Na sequência, o novo Defensor Público-Geral do Estado ocupou o microfone também saudando a todos
e dizendo que se sentia muito feliz por ter sido escolhido pelo governador gaúcho para ocupar o cargo
novamente, porém amparado pela votação maciça dos colegas. “Seguirei dialogando franca e
diretamente com os poderes de Estado, mostrando à sociedade que é possível uma gestão pública
melhor.” Cristiano disse ainda que o serviço público não é o causador dos males de nosso Brasil e sim
aquele que tornará o País melhor. Ele encerrou sua fala agradecendo os presentes, em especial à
ADPERGS, pela realização do jantar em comemoração à sua posse.

Na sequência do jantar, todos seguiram divertindo-se ao som de boa música e conversas
descontraídas. O ambiente adornado com girassóis, tornou o local aconchegante e elegante ao mesmo
tempo, sendo muito elogiado pelos presentes.
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Guazzelli

Carlos Frederico Guazzelli: a vida de um dos primeiros
Defensores Públicos do Estado

Com 35 anos de Defensoria Pública gaúcha (DPE/RS), Carlos Frederico Barcellos Guazzelli carrega a
história da instituição consigo. Atendendo assistidos desde antes da DPE/RS existir, ele traz os direitos
humanos no sangue: seu pai foi o advogado que mais defendeu presos políticos no Estado durante a
ditadura militar de 1964. Aposentado há quatro anos, Guazzelli, ou Bicó, como é chamado pelos mais
próximos, formou-se em 1976, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Desde 1974 na
atividade, só tinha uma certeza quando o ano de 2014 chegou: não queria mais saber de audiências,
sessões, gravata e terno.

Em três décadas de instituição, atuou em diversos cargos dentro da Defensoria. De 1999 a 2002,
ocupou o cargo de Defensor Público-Geral, e realizou o I Concurso para a Defensoria Pública do Estado,
que deu posse a mais de 100 novos Defensores. “Me orgulho muito de ter dado posse a esse pessoal
que hoje está à frente da instituição.”

Guazzelli enxergou nos últimos dois anos de carreira o que iria fazer depois da aposentadoria. Em 2012,
foi chamado pelo governador Tarso Genro para integrar a Comissão Estadual da Verdade. Lá, descobriu
um novo prazer: escrever artigos unindo os temas direito e política. “Como a luta política foi transferida
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para a esfera judicial, essas coisas estão muito evidentes. Eu, modestamente, tento fazer uma re�exão
mais crítica sobre isso”, assegura.

A produção de textos já é tão grande que ele está produzindo um livro para ser lançado no meio deste
ano. Mesmo depois de deixar o ofício de Defensor, Guazzelli se preocupa em atingir com sua
publicação, prioritariamente, o assistido. “Nós da área jurídica fazemos questão de sermos
impermeáveis, ou seja, de não sermos transparentes com nossa linguagem. Nesta obra, quero atingir
não só a comunidade jurídica, mas também o jovem, o assistido, o réu, e público em geral”, concluiu.
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Artigo do Defensor

Inquietações sobre o “nemo tenetur se ipsum accusare” no
âmbito da prova genética.

O que aqui se pretende abordar tem origem naquilo que BENJAMIN DA SILVA RODRIGUES denominou
de “o admirável mundo novo trazido pela ciência” em seu “diálogo” com o Direito. Hoje, superando-se
uma tradição (de certa forma) consolidada, já é possível recorrer (cada vez mais) à técnica como forma
de reconstrução do fato criminoso, propiciando a criação de maiores obstáculos às injustiças que
emergem de uma decisão penal equivocada.   Nesse cenário, ganha importância uma certa “re-
compreensão” do conteúdo e do alcance do direito de não produzir prova contra si mesmo,
especialmente no campo da prova pericial (genética, tendo em vista que, nesta hipótese, para além dos
problemas conhecidos, existe nova previsão legal de uma permanente base de dados de per�s
genéticos). É o que se pretende fazer à continuação, trazendo-se, no entanto, mais do que soluções,
verdadeiras inquietações. 

O “nemo tenetur se ipsum accusare” consiste no direito fundamental assegurado ao imputado no
sentido de não ser compelido a declarar contra si mesmo ou a colaborar com a investigação.[1] Trata-
se, pois, de parte integrante de um conjunto de princípios internacionalmente reconhecidos e
invariavelmente aplicáveis em um Estado de Direito.[2] As di�culdades de compreensão e alcance do
referido princípio, por sua vez, tal como já ressaltado por COSTA ANDRADE, tendem a aumentar na
medida em que nos aproximamos da zona de fronteira e concorrência entre a condição ostentada pelo
suspeito como sujeito processual ou como objeto de medidas de coação ou de meios de prova. Nesta
zona cinzenta deparam-se, não raramente, situações em que não é fácil decidir: em certos casos está-
se ainda no âmbito de um exame, revista, acareação ou reconhecimento, admissíveis mesmo se
coativamente impostos; noutros, diversamente, invade-se já o campo da inadmissível autoincriminação
coerciva.[3]

Em primeiro lugar, é pressuposto, para o adequado exercício da garantia à não-autoincriminação, que
inicialmente se assegure o amplo direito à informação. É, nesse sentido, necessário que ao imputado
tenham sido previamente fornecidas as devidas instruções acerca das vantagens e desvantagens de
declarar ou não declarar, ou de adotar ou não determinado comportamento. Tais informações devem
ser repassadas a cada momento em que chamado a se pronunciar ou colaborar de alguma forma na
formação na prova que possa eventualmente lhe incriminar, abarcando o direito à informação tanto as
questões de fato quanto as questões jurídicas. Somente assim será possível um adequado exercício do
direito efetivo de defesa, decidindo-se sobre participar ou não no processo com sua declaração ou
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participação em cada ato de investigação ou de instrução. Por tudo, ganham importância os
dispositivos legais que asseguram o contato prévio e reservado entre o defensor e o imputado (preso,
principalmente), previstos, no Brasil, tanto na Lei Complementar n°80, de 1994, quanto no Estatuto da
Ordem dos Advogados do Brasil.

No âmbito do direito ao silêncio, caso o investigado opte por não declarar, nenhum prejuízo disto lhe
poderá, em princípio, advir. Esta não-declaração é insuscetível de interpretação e impassível de
valoração em qualquer sentido. Não pode ser tomada sequer como um indício, como um indicativo de
que a opção por não querer responder às perguntas possa de alguma forma implicar em algum juízo
negativo.
Se, diversamente, optar por prestar declarações sobre os fatos imputados ou acerca da validade
jurídico-processual dos atos até então praticados, será neste momento que lhe será facultado dar sua
versão sobre o que efetivamente possa ter ocorrido, na medida em que isto seja possível. Conforme
CASTANHEIRA NEVES, a primeira expressão deste direito (de declarar) é decorrência de um direito de
defesa que efetivamente deve ser assegurado, e que se concretiza tanto no direito a ser interrogado,
como no direito material de contradição. A segunda, por sua vez, traduz-se no direito formal de
contradição, decorrência mesmo dos postulados inseridos em todas as Constituições democráticas.[4]
É preciso, ainda, veri�car se foi observado o já referido direito à informação e, igualmente se a
declaração não lesionou o dever de não declarar. Em brevíssima síntese, é indispensável resolver o
problema da voluntariedade, que se traduz na necessidade de adoção de uma conduta livre e
consciente.

Para bem demonstrar a importância da discussão, existe divergência doutrinária e jurisprudencial sobre
a existência de um legítimo direito de mentir. Haveria, nesse sentido, uma terceira opção consistente no
direito de optar por uma declaração desconforme a verdade? ROXIN, examinando a questão, pronuncia-
se positivamente.[5] TIEDEMANN, por sua vez, partindo das disposições vigentes no Direito alemão (§
136 do Código de Processo Penal alemão), similares à imensa maioria dos sistemas jurídicos que
adotam o modelo acusatório, a�rma que o imputado �ca impune mesmo naqueles casos em que faltar
com a verdade.[6] Finalmente, BAUMANN, ocupando-se desta mesma questão, lembra que a opinião
majoritária é no sentido de que, optando o imputado por declarar, compelido estaria a dizer a verdade.
Contudo, opondo-se ao entendimento, também ele manifesta-se pela inexistência de um dever jurídico
neste sentido.[7]

Mas, relativamente à prova pericial (particularmente, no campo da genética), consideradas todas as
ponderações já lançadas: haveria, partindo-se do conteúdo e alcance do “nemo tenetur se ipsum
accusare”, um dever jurídico de o investigado submeter-se às provas técnicas que demandem sua
efetiva participação?
Respondendo a esta indagação, há, de um lado, posição defendida por BARJA DE QUIROGA, o qual
sustenta que a submissão  coercitiva de alguém a uma perícia consiste em atribuir-lhe o signi�cado de
um objeto, com clara afetação da dignidade da pessoa humana, violando-se, ainda, o direito de não
declarar. Segundo diz, se por meio de coação ou violência se obriga alguém a tolerar que sobre seu
corpo se realizem atos que não deseja, e que futuramente serão base de análises periciais, é elementar
que se está a obrigar o imputado a colaborar na obtenção de provas contra si. Tal posição, contudo, não



parece encontrar eco na doutrina majoritária, tampouco no âmbito do TEDH. Ao contrário, um estudo
super�cial da jurisprudência desta Corte permite uma conclusão de que o direito de não contribuir para
a sua própria incriminação não possui natureza absoluta, admitindo ponderações e restrições quando
existente con�ito com outros interesses juridicamente tutelados, desde que se garanta “a preservação
do núcleo essencial daquele direito” (conforme Sauders vs. Reino Unido, McGuiness vs. Irlanda e J. B.
vs. Suíça).

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 99289/RS (de 2009), no qual foi relator o
Ministro Celso de Mello, decidiu que “a falta de cooperação do indiciado ou do réu com as autoridades
que o investigam ou que o processam traduzem comportamentos que são inteiramente legitimados
pelo princípio constitucional que protege qualquer pessoa contra a autoincriminação, especialmente
quando se tratar de pessoa exposta a atos de persecução penal.” Consta da decisão que “o Estado –
que não tem o direito de tratar suspeitos, indiciados ou réus, como se culpados fossem, antes do
trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória – também não pode constrangê-los a
produzir provas contra si próprios, em face da cláusula que lhes garante, constitucionalmente, a
prerrogativa contra a autoincriminação.” Tal precedente traçou novos parâmetros para aferição do
conteúdo e alcance do princípio em análise, o que força concluir no sentido da natureza (quase)
absoluta, entre nós, do direito à não-autoincriminação.

Contudo, no âmbito da prova genética – e sem embargo dos parâmetros sedimentados na decisão
acima –, tendo em vista a circunstância de que outros direitos fundamentais podem vir a ser afetados, e
considerando-se que existe a tal previsão, em certos casos, de inserção do per�l genético em uma base
de dados, a questão é bastante particular. A Lei ainda é nova e várias questões são objeto de discussão
no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade. O exame disto pode vir a ser objeto de um
texto futuro.
 
[1] BARJA DE QUIROGA, Jacobo López. Tratado de derecho procesal penal. Tomo I. Navarra: Editorial
Aranzadi, 2014, p. 493.
[2] ROXIN, Claus. La prohibición de autoincriminación y de las escuchas telefônicas. Buenos Aires:
Hammurabi, 2008, p. 59.
[3] ANDRADE, Manuel da Costa. Sobre as proibições de prova em processo penal, Coimbra: Coimbra
Editora, 1992, pág. 127.
[4] NEVES, Antonio Castanheira. Sumários de processo criminal. Coimbra: Coimbra Editora, 1968, p. 170-
171.
[5] ROXIN, Claus. Derecho procesal penal. Tradução de Daniel Pastor y Gabriela Córdoba. Buenos Aires:
Del Puerto, 2000, p. 211.
[6] TIEDEMANN, Klaus. El derecho procesal penal. “In” Introducción al derecho penal y al derecho
procesal. Organizado por Claus Roxin, Gunter Arzt e Klaus Tiedemann. Tradução de Gómez Colomer y
Luis Arroyo Zapatero. Barcelona: Editorial Ariel, 1989, p. 154.
[7] BAUMANN, Jürgen. Derecho procesal penal: conceptos fundamentales y principios procesales.
Buenos Aires: De Palma, 1986, p. 198.
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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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