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A saúde mental durante o isolamento social
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Prevenção à saúde
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Palavra da Presidente

Foto: Sidnei Schirmer

Citando Zygmunt Bauman, “a única coisa que podemos ter certeza é a incerteza.” Nossa geração nunca
viveu uma pandemia. Não sabíamos como reagiríamos ante o isolamento social. Mudança de rotina
familiar, pro�ssional e o medo. Fatores que não pensávamos que nos atingiriam. Mas estamos sendo
atingidos. Filhas e �lhos não estão tendo aulas. Passamos a estudar matérias de ensino fundamental, a
ler com a família, a dançar, a pintar. Cantamos com os vizinhos pela janela. Batemos panelas, palmas.
Brincamos na sacada. Passamos a cozinhar mais. A lavar as mãos incontáveis vezes durante o dia.
Nunca lavamos tanto as mãos, embora sempre se soubesse desta recomendação.

No trabalho, estamos nos adaptando a essa nova dinâmica. O teletrabalho, o atendimento remoto, o
peticionamento eletrônico. Siga-me, WhatsApp, ZOOM meeting já eram uma realidade e hoje fazem
parte da nossa rotina. O trabalho segue como antes, embora diferente. Tão diferente quanto a posse do
novo Defensor Público-Geral, Antonio Flávio de Oliveira, cuja transmissão se deu por redes sociais, a
quem parabenizamos e desejamos sucesso.

https://www.revistadpergs.org.br/
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A população vulnerável sabe que pode contar com a Defensoria Pública e estaremos preparados para
atendê-la, sem colocar a saúde de ninguém em risco, pois nossa missão é garantir direitos.

Não temos medo, temos responsabilidade e respeito ao outro. Todas as transformações que estamos
vivendo trazem angústia e incerteza, mas não podemos nos pautar pela individualidade, mesmo que
pareça mais fácil. Precisamos pensar no coletivo.

Pensando na coletividade, buscamos nos adaptar. Gostaríamos de estar confraternizando em nosso
novo espaço associativo, mas hoje não é possível. Assim, pensamos em conversar sobre saúde mental,
manter rotina de exercícios e compartilhar informações úteis. Fecharemos o mês de abril falando sobre
felicidade, embora seja tema difícil em tempos de cólera. Pretendíamos festejar o mês da Defensoria,
mas o estado de calamidade não permitiu. Entretanto, estaremos compartilhando lives com colegas de
todo o Estado e falando sobre o que gostamos, defensorar. Curaremos as feridas e nos abraçaremos.

A atualidade exige nossa re�exão sobre a modernidade líquida. Nossas conexões, hoje, não servem
apenas à visibilidade, mas ao convívio real/virtual. Precisamos nos comprometer, sob pena de
corrermos riscos que fogem ao nosso controle. O agora não autoriza mantermos a liquidez da
modernidade sem crítica, mesmo com todas as transformações que estamos vivenciando.

Somos importantes não apenas na nossa individualidade, mas, especialmente, na coletividade, estamos
fazendo a nossa parte. Encerrando com Bauman, “as condições necessárias para garantir a
sobrevivência humana (ou, ao menos, para aumentar suas probabilidades) deixou de ser divisível e
'localizável'. O sofrimento e os problemas de nossos dias tem, em todas as suas múltiplas formas e
verdades, raízes planetárias que precisam de soluções planetárias.”

Esperamos que gostem da leitura!

#�queemcasa #adpergspróximadevocê

Juliana Coelho de Lavigne 
Presidente
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Prevenção à saúde

A saúde mental durante o isolamento social

Imagem: Divulgação

Em meio a pandemia causada pelo COVID-19, a população mundial teve que aprender a �car em casa e
seguir a vida em isolamento social. O ocorrido é um desa�o para todos, e para as Defensoras e os
Defensores Públicos não é diferente. Além de realizarem um serviço essencial para a população, lidam
com altos níveis de estresse devido a carga pesada de horas que o trabalho exige, por isso, é muito
importante preservar a saúde mental. Para continuar funcionando, a Defensoria Pública alterou sua
rotina, implementando o regime de plantão e o trabalho remoto para levar acesso à justiça para
cidadãos durante este período difícil.

Entre 2018 e 2019, a ADPERGS realizou o estudo intitulado “Saúde e Clínica do Trabalho das Defensoras
e Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul”, que investigou os problemas de saúde
relacionados ao trabalho junto às Defensoras e aos Defensores Públicos. Coordenaram a pesquisa a
Médica do Trabalho Jane Maria Reos e a Psicóloga Karine Perez. Os resultados foram expressivos,
dentre os 52 participantes da pesquisa, que equivale a 12,74% dos(as) colegas, 53,8% passaram por 1
ou 2 problemas de saúde durante o período avaliado.

Segundo a Doutora em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) Karine Perez, o isolamento social pode agravar os problemas de saúde mental que as
Defensoras e dos Defensores Públicos já são perceptíveis a ter, a�nal, o trabalho presencial possibilita

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


ADPERGS sempre próxima de você

trocas imediatas, como o compartilhamento de angústias e di�culdades que se transcorre na rotina.
Agora, as pessoas se vêem com os mesmos (ou até mais) problemas em suas casas, distanciadas dos
seus colegas com quem podiam contar para solucionar tais situações. “O home o�ce, especialmente
da maneira compulsória como foi proposta, impossibilita esse contato presencial. Para lidarmos com
isso, há de se recriar novos modos de promover a socialização e aproximação das pessoas, pelo menos
durante o período em que for necessário �carmos afastados �sicamente”, explicou Karine.

A psicóloga também contou que caso os colegas não atendam aos cuidados à saúde mental, 
problemas podem surgir depois, sendo possível serem desenvolvidos sentimentos de solidão,
inutilidade, ansiedade, angústia, tristeza extrema, preocupação excessiva com o futuro e sentimento de
impotência perante os acontecimentos.

A psicóloga Karine Perez conta que para prevenir os malefícios trazidos pelo isolamento social, os
colegas devem estabelecer uma nova rotina de trabalho, para que possam se dedicar a outras
atividades, como aquelas que envolvem a família, os cuidados com a casa e momento de lazer. Uma
dica é escolher um cômodo da casa silencioso para trabalhar, com um local iluminado e organizado.
Priorizar aspectos da vida e ter momentos de re�exão sobre o que se está sentindo, pois, caso haja
uma ansiedade, angústia, tristeza, tensão ou outros sentimentos presentes de maneira persistente, é
importante buscar ajuda pro�ssional.

A Defensora Pública Anna Carolina Meira Ramos, a�rmou que o trabalho está mais complicado, “nossos
assistidos são vulneráveis e, muitas vezes, não têm acesso a meio eletrônico para digitalizar ou enviar
documentos por e-mail, até mesmo o contato por telefone é difícil”. Além disso, a Defensora relatou que
a infraestrutura institucional para o trabalho remoto ainda é instável, o que di�culta ainda mais. Porém,
Anna tem suas próprias maneiras de manter a mente saudável e lidar com o con�namento, “tenho
tentado manter rotinas diárias, me alimentar bem, fazer minha própria comida, me exercitar em casa,
ler, assistir �lmes e séries, reservando tempo para cultura e lazer”, concluiu.

A Diretora da Assistência à Saúde da ADPERGS, Bárbara Bernardes de Oliveira, orientou as associadas e
associados procurarem ajuda sempre que necessário. “A sobrecarga do cotidiano de trabalho da
Defensoria Pública é imensa. Agora, com os processos eletrônicos e home o�ce a demanda aumentou
ainda mais, o que já era causa de sofrimento mental. Caso seja necessário procure ajuda”.

A ADPERGS, visando auxiliar as associados e os associadas, teve como primeiro passo o lançamento
da campanha “ADPERGS sempre próxima de você”, com objetivo de preservar, tanto a saúde mental,
quanto a saúde física. Por meio dos canais institucionais, foram realizadas lives com a psicóloga Karine
Perez, abordando a temática “Saúde mental em tempo de coronavírus”, e aulas de exercícios funcionais
para fazer em casa, com o treinador físico Rodrigo Quevedo. 

Além disso, divulgamos informações úteis e produtivas para se fazer em casa, como: cursos online,
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museus que disponibilizam visitas virtuais, dicas de como trabalhar melhor no home o�ce e muito
mais. Tudo foi pensado para promover o bem-estar de cada Defensora e Defensor Público. 

“Estamos passando por um período de adaptação e de preocupação com essa pandemia, mas não
podemos, de forma alguma, esquecer da nossa saúde mental e física, razão pela qual a ADPERGS criou
a campanha, tendo como objetivo buscar atividades e ações para auxiliar os colegas”, declarou a
presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne. A ADPERGS se coloca à disposição para auxiliar as
associadas e os associados que precisarem de ajuda neste momento. 

Cuide da saúde e acima de tudo, �que em casa.
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ADPERGS próxima de você

Saiba tudo sobre a campanha ADPERGS próxima de você!

A ADPERGS, visando auxiliar as associados e os associadas, teve como primeiro passo o lançamento
da campanha “ADPERGS sempre próxima de você”, com objetivo de preservar, tanto a saúde mental,
quanto a saúde física. Por meio dos canais institucionais, foram realizadas lives com a psicóloga Karine
Perez, abordando a temática “Saúde mental em tempo de coronavírus”, e aulas de exercícios funcionais
para fazer em casa, com o treinador físico Rodrigo Quevedo.

Dicas
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Con�ra todas as dicas abaixo:

A ADPERGS também disponibilizou cards com dicas úteis para auxiliar no período de isolamento
social. O conteúdo foi disponibilizado nos canais institucionais da ADPERGS, com assuntos sobre:
“Como proteger sua saúde mental em 6 dicas da OMS”; “Como entreter as crianças durante o
isolamento social”; “5 museus para ‘visitar’ sem sair de casa”; “Que tal colocar a leitura em dia
durante o isolamento social”; “Por que não usar esse momento de pandemia para aprender coisas
novas?” e “Melhores práticas para seu home o�ce”.
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Lives no instagram

Com a �nalidade de trazer workshops e atividades para entreterem as associadas e associados, a
ADPERGS realizou uma série de lives pensando na qualidade de vida dos colegas em meio ao
isolamento social.

O Workshop “Saúde mental em tempo de coronavírus”, contou com a psicóloga Karine Perez, que é
Doutora em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Os temas abordados foram: “Conciliar na medida do possível: teletrabalho e relações familiares”; “Dá pra
controlar?: isolamento social e emoções no contexto da pandemia” e “Algo está diferente: o que
podemos aprender com a situação atual?”.

Já as aulas funcionais para fazer em casa contaram com o treinador Rodrigo Quevedo, do grupo de
assessoria esportiva Cia dos Cavalos. Dentre as atividades realizadas estavam: exercícios práticos para
se fazer em casa, como aquecimento para ativação muscular e articular, alongamentos e exercícios
simples utilizando a carga corporal.
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Campanha de arrecadação Espalhe solidariedade

ADPERGS lança série de lives sobre saúde e bem-estar. Imagem: ASCOM/ADPERGS.

A campanha Espalhe solidariedade foi criada para arrecadar dinheiro para a compra de cestas básicas,
que foram doadas às comunidades carentes. A ideia foi auxiliar as pessoas que já vivem em situação
de vulnerabilidade social, mas também aquelas que viram sua situação agravada em razão da
pandemia do novo coronavírus, que impôs a todos o distanciamento social e consequente redução de
emprego e renda. 

Foram arrecadados, até 22 de abril, R$ 41.040,56. Os valores arrecadados foram recebidos pela
ADPERGS, que fez a compra e a entrega para a Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC). A
Fundação �cou responsável por repassar os alimentos para famílias de baixa renda e com maior
vulnerabilidade do município de Porto Alegre, vinculadas a Centros de Referência de Assistência Social
(Cras), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) e Organizações da
Sociedade Civil (OSCs). Em Rio Grande, as doações serão destinadas à Secretaria de Município de
Cidadania e Assistência Social (SMCAS). Já em Bagé, foram bene�ciadas as entidades da União
Espírita Bageense e da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais.



Cestas arrecadadas pela ADPERGS. Foto: Divulgação

FASC recebe 200 cestas básicas da ADPERGS. Foto: divulgação
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No total, a ADPERGS entregou 200 cestas básicas para a FASC e mais 151 cestas para os municípios
de Rio Grande e Bagé. Restou na conta R$ 7.426,72 para ser destinado a outros municípios do interior
do estado.

A campanha estará recebendo doações enquanto durarem as medidas de isolamento. Quanto mais
você contribuir, mais famílias ajudará!

Banco: Cooperativo Sicredi S.A. (Cod.748)

Agência: 0106 
Conta: 07595-7 

CNPJ: 94.077.195/0001-11 
Titular: ADPERGS
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Defensoras e Defensores Públicos não param

Con�ra o vídeo da campanha:

ANADEP lança a campanha “Defensoras e Defensores Públicos não param”. Imagem: ANADEP.

A ANADEP, tomando conhecimento do efeito que a quarentena poderia fazer as Defensoras e os
Defensores Públicos em nível nacional, lançou a campanha “Defensoras e Defensores Públicos não
param”, juntamente com a ADPERGS e Associações Estaduais. O objetivo da campanha é mostrar a
atuação dos colegas nessa crise do COVID-19, fortalecendo a instituição e valorizando o trabalho que a
categoria tem feito, garantindo os direitos dos mais vulneráveis, atendendo os indígenas, quilombolas,
população em situação de rua, comunidades carentes, entre outras.

O trabalho da Defensoria Pública nos Estados se torna cada vez mais essencial. Para manter seus
serviços funcionando, a instituição também alterou sua rotina, implementando o regime de plantão e o
trabalho remoto para levar acesso à justiça para cidadãos durante a pandemia. Em meio aos decretos
do governo estadual para contenção do COVID-19, a Defensoria Pública nos Estados agiu rapidamente
anunciando medidas para os públicos interno e externo da Instituição.

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


Con�ra o vídeo da região sul:

Quer ver todos os conteúdos já publicados? Acesse nosso álbum de
imagens:

A Defensoria Pública Estadual não paraA Defensoria Pública Estadual não para

Defensoras e Defensores Públicos não param - RegiãDefensoras e Defensores Públicos não param - Regiã……

A principal frente adotada são as recomendações dos núcleos para evitar o corte de serviços
essenciais, como fornecimento de água e energia; aumento abusivo de produtos; regularização da
frotas de ônibus; distribuição dos itens da merenda escolar a alunos da rede pública; suspensão do
cumprimento de ordens de reintegração de posse e despejo; medidas de proteção à população em
situação de rua, catadores de lixo, ambulantes e à população prisional, entre outras. Há também outras
demandas individuais, como pedidos de medicamento, internação, alimentos e alvará para
sepultamento, por exemplo.

https://www.youtube.com/watch?v=TY-fhYzxFfs
https://www.youtube.com/watch?v=s_Qbmv72Wmw
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Per�l ADPERGS

"Sou instrumento para ajudar a vida das pessoas", com o
Defensor Público Sandro Santos da Silva

Atuação na Defensoria Pública

Entrevista de per�l na comarca de Capão da Canoa. Imagem: ASCOM/ADPERGS.

Na Série Per�l da RevistADPERGS deste mês, o entrevistado é o Defensor Público de Capão da Canoa,
Sandro Santos da Silva. A vida pro�ssional de Sandro começou cedo, com 18 anos já havia passado no
concurso da Secretaria da Fazenda, iniciando sua vida no serviço público. Depois de ter se formado em
Direito na Ulbra-Torres/RS, Silva ingressou na carreira da Defensoria Pública, sendo empossado em
2004. Atuou nas comarcas de Júlio de Castilhos (onde iniciou seu trabalho como Defensor), Tupanciretã
e Lajeado. Em 2008 foi classi�cado na comarca de Capão da Canoa, onde trabalha atualmente. Neste
período, também atuou em Tribunais do Júri por todo o Estado, como nos municípios de Venâncio
Aires, Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Taquara, Sapucaia do Sul, Viamão, entre outros.

O Defensor contou que quando realizou o concurso da Defensoria Pública em 1999, não conhecia bem
a atuação da instituição, além da ideia genérica do advogado que atende pessoas que não podem
pagar pelo pro�ssional. “Era uma novidade, hoje o reconhecimento que temos é fruto do trabalho dos
Defensores”. 

Quem o motivou a realizar o concurso para a Defensoria Pública foi o colega Marcelo da Silva, que na

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


Con�ra a entrevista completa no YouTube da ADPERGS

época conhecia a instituição e já se preparava para a seleção. Sandro re�etiu sobre as condições de
estudo na época “eu não �z nenhum curso preparatório e por isso, hoje, eu posso dizer: quem pode se
inscrever nos cursos da FESDEP, ajuda muito. Estamos falando de 1999, com internet discada só depois
da meia noite e com alto custo, as coisas eram muito diferentes”. 

Quando tomou posse, Sandro não tinha nenhuma experiência jurídica e �cou receoso de ir para uma
Comarca maior, então, deu início a carreira em Júlio de Castilhos, “foi uma experiência como Defensor e
como ser humano incomensurável; uma Comarca de interior, com pessoas acolhedoras e com uma
comunidade muito pobre. Lá comecei uma trajetória”. Ele lembrou da alta demanda do local, pois além
de Júlio de Castilhos, também atendia a população da cidade de Tupanciretã. 

“Eu comecei do zero”, declarou relembrando da falta de organização que era re�etido até nos
estagiários. “Nós sabemos bem dessa realidade, os novos colegas não tem esse conhecimento. Não
tínhamos equipamento, para a Comarca de Júlio de Castilhos comprei dois computadores usados, e
em Tupanciretã, que não tinha como ser instalado um computador, comprei um notebook, que na época
era uma fortuna. Essas são as di�culdades do Defensor, nós, que fomos forjados a ferro quente,
aprendemos a comprar nosso próprio equipamento de trabalho”, comenta Silva.  

Depois da atuação em Júlio de Castilhos, Sandro �cou quase três anos em Lajeado, classi�cado na
primeira Vara do Júri, onde realizava execução criminal e fazia atendimento em Arroio do Meio, que
contava com apenas uma estagiária para o auxiliar. “A demanda era gigante, chegavam de 30 a 40
pessoas por dia, eu realizava uma triagem para ver os casos emergenciais e seguia assim, alguns dias,
eu atendia 10 pessoas, outros, 30, sempre sozinho”.  

A falta de experiência no júri causou muita preocupação para Sandro no começo, “meu primeiro júri
estava marcado para o dia 9 de novembro, eu tomei posse dia 21 de setembro, nunca tinha entrado em
um plenário de júri na minha vida, e o feedback que eu tive foi do réu, era a minha primeira vez, porém,
era a décima dele”. Sandro contou sorrindo sobre como o assistido elogiou sua atuação. 

“Ao todo, na minha vida na Defensoria Pública, devo ter passado por um total de 350 júris, hoje estou
classi�cado em uma Vara Cível de atendimento, as vezes faço um júri, mas não é a minha coisa favorita
de fazer, por todas as di�culdades que se tem dentro do contexto que estamos vivendo hoje, é bem
difícil”.



A comarca de Capão da Canoa

A Defensoria na mídia

#SériePer�l: A atuação do Defensor Público Sandro Santos da Silva#SériePer�l: A atuação do Defensor Público Sandro Santos da Silva

Segundo o Defensor, quando a vaga para a Comarca de Capão da Canoa foi aberta em 2008, ele tinha
pouca con�ança de que conseguiria. “Eu não ia pedir, realmente achei que não ia ganhar, esperei até o
último momento para mandar a solicitação, quando saiu o resultado, eu não acreditei”. Sandro também
contou que quando chegou no local, o ambiente não provia de conforto e privacidade para os assistidos
relatarem seus problemas jurídicos, e tinham que fazê-lo abertamente, o que feria a esfera de
intimidade dos acolhidos, “o meu objetivo principal é proporcionar um espaço de atendimento
adequado para a população, e não ter isso, para mim, era a pior coisa”. 

Motivado pelos problemas de estrutura do local, o Defensor foi atrás de outro ambiente que suprisse
melhor as exigências que fazia em relação aos seus assistidos, sempre pensando no bem-estar deles,
“começamos a procurar espaços para locação e então descobrimos que o Ministério Público havia
desocupado a sede que estavam utilizando, em menos de um mês, depois de algumas obras, a
Comarca de Capão da Canoa já estava na nova sede. O Defensor continua aprimorando a infraestrutura
do local, que em 2020, foi reformado para o aperfeiçoamento da área de trabalho, propiciando mais
qualidade para os servidores, estagiários e assistidos.

O Defensor participa do programa Ponto de Vista, na Rádio Horizonte 95.7 fm, há nove anos. Vai ao ar
nas quartas-feiras, das 11h30 às 13h, que também �ca disponível na internet. Durante o programa, os
convidados expõem temas pertinentes à cidade de Capão da Canoa, e Sandro também utiliza o tempo
no ar para divulgar o trabalho da Defensoria Pública. “Hoje as pessoas já reconhecem minha voz e já
associam com a instituição, porque eu realmente procuro trazer os referenciais da nossa atuação, são
somas de esforços de reconhecimento institucional, não para mim mesmo, mas para a Defensoria
Pública do Estado, para que ela esteja fortalecida, assim podemos realizar nosso trabalho ”.

https://www.youtube.com/watch?v=jnNY81ag-QM


Histórias marcantes do Defensor
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Para o Defensor, a história mais memorável é pessoal. Em 2008, o hoje advogado Alexandre Gomes
Duarte, que atua na Comissão do Advogado Negro, na cidade de Capão da Canoa, estava estagiando
em sua Comarca. O estagiário (na época) chegou extremamente chateado contando que tinha sido
colocado no reconhecimento criminal e a vítima estava o reconhecendo. Sandro teve que conversar
com o juiz e dizer que estagiário nenhum da Defensoria participaria mais. Após isso, com di�culdade de
locomoção entre a faculdade que realizava na Unisinos por meio do Prouni até a Comarca no litoral,
estava a ponto de sair do estágio, quando Sandro, entrou em contanto com a presidente da ADPERGS,
Juliana Lavigne, que ofereceu uma vaga a Alexandre, para estagiar na comarca de Canoas, facilitando
tudo.  

Após todos esses anos, Alexandre se especializou na área criminal, incentivado pela Defensora, “�quei
até com um pouco de ciúmes, ele era completamente apaixonado pela Juliana e completamente
apaixonado pelo trabalho, sempre exaltou”.  

O Defensor também contou sobre uma família que o procurou, antes da normatização do aborto de
anencéfalos, para fazer a interrupção de uma gravidez que sofria com um feto anencéfalo. Pela falta de
conhecimento técnico que se tinha em 2006, Sandro solicitou todos os laudos médicos para utilizar no
processo e analisá-lo. O alvará para o aborto foi feito e no mesmo dia, a interrupção da gestação foi
realizada. Na época, o caso saiu nos jornais da região e para o Defensor, foi difícil, “hoje se tem mais
conhecimento sobre isso, mas isso aí era 2006, a abordagem era diferente, e o nosso papel de Defensor
Público é defender a vida todos os dias, nós todos os dias fazemos pedidos de transferências
hospitalares, pedidos UTI neonatal, tudo sempre para manter a vida, e aquilo foi o reverso, me marcou”. 

Com os avanços que tivemos nos últimos anos, Sandro disse que hoje sua compreensão é diferente,
mas mesmo na época, sofrendo críticas, realizou o atendimento com convicção, pois sabia que estava
atendendo o pedido de uma família, garantindo a qualidade de vida da mulher. “A única coisa que eu
posso fazer da minha vida é ser Defensor Público, não sei fazer outra coisa, fui colocado como uma
ferramenta, um instrumento de poder para ajudar as pessoas, e isso é uma das coisas que eu mais faço
bem na minha vida”, concluiu o Defensor.
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Entrevista Defensor Público-Geral

Entrevista com o novo Defensor Público-Geral do Estado, Antonio
Flávio de Oliveira

1. Entrou em pauta na Assembleia, por conta do impacto que o coronavírus está tendo
na economia gaúcha, que não haverá como manter os repasses dos duodécimos aos
poderes intactos, tendo assim, corte no orçamento. Como o Defensor Público-Geral se
posicionará em relação a esse problema?

Antonio Flávio de Oliveira toma posse como Defensor Público-Geral. Foto: Camila Schafer - ASCOM-DPE/RS

O Governador do Estado, Eduardo Leite, nomeou Antônio Flávio de Oliveira como o novo Defensor
Público-Geral do Estado para o biênio 2020-2022. O ato de nomeação está publicado no Diário O�cial do
Estado no dia 6 de abril. A eleição para o cargo foi realizada de 16 a 20 de março. O novo Defensor
Público-Geral integrou a lista junto com os Defensores Públicos Felipe Facin Lavarda e Hilton Rogério
Ferreira Vaz. 

Formado em Direito pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) - campus Vacaria, Antonio Flávio de
Oliveira é Defensor Público da classe especial. Foi nomeado para a Secretaria Estadual da Fazenda no
ano de 1991, onde permaneceu até tomar posse como Defensor Público, em 2004. Durante a carreira,
atuou nas comarcas de Vacaria, Encantado, Guaporé, Lagoa Vermelha e atualmente está classi�cado
na 1ª Defensoria Pública Especializada Criminal do Foro Central Porto Alegre, exercendo, desde 2016, a
função de subdefensor público-geral para assuntos administrativos. Também atuou como defensor
público-assessor nas gestões das ex-defensoras públicas-gerais Maria de Fátima Zacchia Paludo e
Jussara Maria Acosta.

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


2. Devido a quarentena causada pelo COVID-19, a projeção é de uma recessão
econômica mundial. Como o DPG irá se preparar para o aumento de atendimentos que
esta crise irá trazer a Defensoria Pública?

3. Uma proposta apresentada foi fortalecer o conselho da Defensoria Pública como
órgão de decisão e aconselhamento quanto às ações e de�nições institucionais. Como
pretende avançar com essa proposta?

4. Entre as propostas apresentadas durante as eleições, o Defensor Público-Geral
mencionou que criará um programa de saúde laboral com �nalidade de melhorar a
qualidade de vida e saúde mental dos colegas, como pretende avançar com essa
proposta?

5. Quais as propostas do candidato para as Defensoras e os Defensores Públicos
Defensores aposentados(as)?

A excepcionalidade da pandemia representa a necessidade da quali�cação no gasto público, que exigirá
do gestor não só uma capacidade de administração, como também de construção do diálogo e do
consenso na a�rmação dos princípios que regem a Administração Pública, em especial os órgãos que
gozam de autonomia administrativa e orçamentária.

O mundo inteiro passará por uma reconstrução após a pandemia do COVID-19. No âmbito da
Defensoria Pública do Estado do Rio Grande não será diferente. Com muita responsabilidade,
comprometimento e foco nas medidas para tentar conter a transmissão da doença, os atendimentos
serão gradualmente retomados e todo o suporte necessário e possível aos defensores e servidores
atuantes na ponta será oferecido.

O Conselho da Defensoria Pública, órgão da Administração Superior, deve ser referência na construção
do diálogo e da tomada de decisões que resultam na elaboração de políticas institucionais. A escuta do
Órgão se dará através de uma maior aproximação das decisões de gestão, o que se dará com maior
número de encontros e utilização de mecanismos tecnológicos, como videoconferência e outros
instrumentos facilitadores da quali�cada oitiva.

O programa de desenvolvimento de saúde laboral será uma das prioridades desta administração. Já
existe um grupo de estudos formado e responsável por apresentar todos os levantamentos e sugestões
para que possamos avaliar e consolidar os programas de saúde laboral na Defensoria Pública. Também,
com a ideia de proporcionar maior qualidade de vida, estamos observando as boas práticas já utilizadas
em outros órgãos.



6. O Defensor Público-Geral declarou interesse em investir em Business Intelligence e
Inteligência Arti�cial para facilitação do trabalho diário, o que é pertinente no momento
onde grande parte dos Defensores e servidores públicos estão trabalhando
remotamente. Como irá implementar essas novas ferramentas para gestão?

 VOLTAR

 WhatsappTweetar

O status que a Defensoria Pública hoje ostenta frente à sociedade é fruto da labuta diária de cada
defensor, e tenho plena consciência de que isso não se iniciou hoje e de que devemos aos que nos
antecederam signi�cativa parcela nesta contribuição. Razão pela qual tenho que a valorização da
história e da trajetória, da doação e do conhecimento de nossos inativos não podem ser dispensados e
pela qual pretendo criar mecanismos de acolhimento e de maior aproximação, bem como dedicar
especial atenção aos seus pleitos.

O momento de excepcionalidade está representando a possibilidade de aprendizado quanto à utilização
de tecnologias no exercício da atividade da Defensoria. Este é um caminho irreversível e deverá receber
especial atenção da administração, objetivando o fortalecimento e aprimoramento de políticas e
práticas que privilegiem a tecnologia da informação, propiciando mais condições de trabalho a todos.
Quanto ao projeto de Business Intelligence, continuaremos quali�cando servidores para desenvolverem
ainda mais a ferramenta já existente na Defensoria Pública. Nesse sentido, foram construídos mapas
para gestão orçamentária e custos de aplicação. Em relação à Inteligência Arti�cial, existe um processo
em andamento para desenvolver a ferramenta junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Curtir 499 Compartilhar
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Em Pauta

Pandemia, incriminação e o vírus punitivo

No �nal do mês de março, noticiou-se a prisão de um jovem de 18 anos, infectado pelo novo
coronavírus (Sars-Cov-2), na cidade de Torres/RS, acusado de desrespeitar as determinações de
isolamento social[1]. Segundo divulgado, foi-lhe imputada a prática dos delitos previstos nos artigos 267
(“Epidemia”) e 268 (“Infração de medida sanitária preventiva”) do Código Penal. 

Mais recentemente, em 18 de abril, a polícia militar do Rio Grande do Norte interrompeu uma festa com
cerca de 70 pessoas[2]. Um homem, responsável pelo evento, foi preso, também sob a acusação de
haver infringido medida sanitária preventiva (art. 268 do CP). Diante desse cenário, ao analisar-se o
Códex, despontam alguns tipos penais cuja aplicação pode ser invocada em situações de violação às
medidas de prevenção à disseminação da Covid-19, e que podem ter impacto no cotidiano de trabalho
da Defensoria Pública, no campo processual penal. 

De início, no Título I (“Dos Crimes contra a Pessoa”), Capítulo III (“Da Periclitação da Vida e da Saúde”),
encontram-se os crimes do artigo 131 (“Perigo de contágio de moléstia grave”) e 132 (“Perigo para a
vida ou saúde de outrem”), cujas condutas punidas são, respectivamente, as de “Praticar, com o �m de
transmitir moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir contágio”, e de “Expor a vida
ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente”. O primeiro possui pena de reclusão de um a quatro
anos, e o segundo prevê detenção de três meses até um ano, se o fato não constituir crime mais grave,
sendo um tipo residual, portanto. Veja-se que, para a incidência desse par de artigos, a ação deve ser
direcionada a pessoas individualizáveis[3]. 

Mais adiante, no Título VIII (“Dos Crimes contra a Incolumidade Pública”), Capítulo III (“Dos Crimes
contra a Saúde Pública”), tem-se condutas praticadas em face de número indeterminado de pessoas,
como o delito de “Epidemia” (art. 267), com reclusão prevista de dez a quinze anos – sendo aplicada em
dobro se resultar morte –, havendo ainda tipi�cação na modalidade culposa, com apenamento menor.
A conduta punível é a de “Causar epidemia, mediante a propagação de germes patogênicos”. 

Já o preceito primário do artigo 268 traz a ação de “Infringir determinação do poder público, destinada a
impedir introdução ou propagação de doença contagiosa”, com sanção prescrita de um mês a um ano
de detenção. Con�gura-se como norma penal em branco, dependente de complementação legislativa
ou administrativa, sendo que a mencionada “determinação do poder público” pode originar-se de
qualquer autoridade, desde que competente para o ato (seja em âmbito federal, estadual, distrital ou
municipal)[4]. 

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


Trata-se de infração de menor potencial ofensivo, passível de transação penal, cuja repercussão é muito
diversa daquela relativa ao crime de epidemia, cujo patamar mínimo de pena é de 10 anos,
extremamente alto para os padrões legislativos brasileiros. 

Desse modo, em havendo dúvida quanto à correta tipi�cação do fato, tendo-se em conta os princípios
constitucionais da estrita legalidade e da presunção de inocência, a interpretação quanto à subsunção
legal do fato deve ser restritiva, pro reo, privilegiando-se aquela menos gravosa. 

Pelo exposto, preferível, prima facie, a incidência do artigo 268, ou mesmo a do artigo 131, a depender
do contexto, não somente pela brutal diferença de apenamento, mas também porque parece difícil
conceber que alguém – no contexto dos fatos noticiados, por exemplo – possa ser tido como o
causador de uma epidemia, se esta já estava instalada na comunidade, transmissível de pessoa a
pessoa, inclusive por aquelas assintomáticas, infectadas pelo vírus (porém sem sabê-lo). 

Ainda, em termos probatórios, mostra-se di�cultosa a demonstração cabal de que determinado
indivíduo tenha sido o responsável pela causação da epidemia, tipi�cação, portanto, que, embora não
seja impossível, não parece razoável, beirando o excesso acusatório, que deve ser aquilatado em cada
caso, e se veri�cado, prontamente rechaçado.

[1]JOVEM infectado por Covid-19 que desobedeceu isolamento é posto em prisão domiciliar na Região Metropolitana
de Porto Alegre. G1, 22 março 2020. Disponível em: . Acesso em: 19 abril 2020. 
[2]PM interrompe festa com 70 pessoas no litoral sul do RN e prende organizador por descumprir decreto de combate
ao coronavírus. G1, 19 abril 2020. Disponível em: . Acesso em: 19 abril 2020. 
[3]GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 11 ed. Niterói: Impetus, 2017. 
[4]MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 144-145.
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Foto: Divulgação

Defensor Público do Estado do Rio Grande do Sul desde 2019, empossado no V Concurso. Atualmente
trabalha na comarca de Jaguarão. Graduado em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos
(UNISINOS), especialista em Direito Público pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) e pela Escola
Superior da Magistratura Federal no Rio Grande do Sul (ESMAFE).
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Eventos ADPERGS

Debate Eleitoral entre candidatos a Defensor Público-Geral

ADPERGS realizou debate entre os candidatos a Defensor Público-Geral Imagem: ASCOM/ADPERGS

Ocorreu no dia 05 de março, a partir das 19h, no Auditório Maria de Fátima Záchia Paludo, na sede da
ADPERGS, mais uma edição do debate entre os candidatos que concorrem ao cargo de Defensor
Público-Geral do Estado, promovido pela Associação. O encontro, contou com mediação do jornalista
André Machado. 

Concorreram ao pleito os Defensores Públicos Antônio Flávio de Oliveira, Felipe Facin Lavarda e Hilton
Rogério Ferreira. Após a votação, foi enviado a lista tríplice ao governador do Estado, Eduardo Leite, que
nomeou Antônio Flávio de Oliveira como o novo Defensor Público-Geral do Estado para o biênio 2020-
2022. 

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


ADPERGS promove almoço para Defensoras e Defensores
Públicos aposentados da Associação

As regras gerais do evento foram de�nidas pela Comissão de Debate e detalhadas aos candidatos e
suas assessorias em reunião na sede da ADPERGS. O evento foi dividido em quatro blocos:
apresentação individual seguida de perguntas previamente sugeridas pelas associadas e associados,
perguntas de tema livre entre os candidatos e um bloco �nal de encerramento, com um
pronunciamento de cada concorrente. 

A proposta da Associação foi acrescer o diálogo de todos as associadas e associados com os
candidatos. “O debate foi uma oportunidade dos candidatos a Defensor Público-Geral apresentarem
suas propostas, bem como esclarecerem as dúvidas que os(as) colegas têm a respeito das
plataformas de campanha e suas propostas para a gestão.”, comentou a presidente da ADPERGS,
Juliana Lavigne.

ADPERGS promove almoço com aposentadas e aposentados. Foto: Manoela Guterres - ASCOM/ADPERGS

Em 12 de março, a ADPERGS promoveu um almoço especial para as aposentadas e os aposentados da
Associação. A confraternização teve com objetivo relembrar os velhos momentos da Defensoria
Pública, assim como discutir sobre assuntos de interesse dos presentes.

Um dos assuntos abordados pela presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne, foi o impacto da reforma da
previdência, “hoje, a reforma da previdência é severamente grave para os aposentados, que atualmente
pagam alíquotas previdenciárias de 14% a partir do teto do regime geral”. A presidente também
comunicou que devido à iminência do coronavírus (Covid-9) e a advertência do Ministério da Saúde, a
Associação custeará a vacina da gripe (in�uenza) para os(as) colegas que desejarem se vacinar, sendo



ADPERGS participa da 16ª edição da Travessia Torres-Tramandaí

reembolsado o valor. “Nossa postura terá que mudar neste momento de pandemia, eu peço a todas e a
todos que tenham essa responsabilidade de fazer esta mudança de hábitos”, concluiu a presidente
após falar sobre cumprimentos como aperto de mãos.

A diretora social e cultural da ADPERGS, Márcia Helena Cunha de Sá, também compareceu ao evento e
lembrou de sua mãe, que faleceu em março de 2017. A Defensora Pública Haydée Maria Cunha de Sá
trabalhou com alguns das aposentadas e dos aposentados presentes, a diretora contou sobre o grande
amor que sua mãe tinha pela carreira na Defensoria Pública e também o ótimo relacionamento que
tinha com seus assistidos.

ADPERGS participa da 16ª TTT pelo segundo ano consecutivo. Foto: Divulgação.

A equipe de octeto misto da ADPERGS completou a 16ª edição da Travessia Torres-Tramandaí (TTT)
2020 no sábado, 25 de janeiro. Dentre as 100 equipes inscritas, a ADPERGS �cou na 72° posição da
classi�cação.  

O desa�o de realizar a travessia lançado pela ADPERGS trouxe as Defensoras e os Defensores Públicos
hábitos mais saudáveis para a rotina de exercícios, além de alimentação regrada que a maratona exige
como preparação. A Associação também tem como objetivo estimular o trabalho em grupo, cultivando
união entre os colegas.  

A presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne, agradeceu os colegas que participaram e con�rmou que
ano que vem a Associação estará novamente na travessia para encarar mais uma vez o desa�o.
“Esporte é qualidade de vida, trabalho em equipe é o que nos move, ganhamos pela participação, e por
termos incentivados os colegas com nosso exemplo de superação”, concluiu a presidente.  

A equipe de octeto misto da ADPERGS foi composta pela presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne, as



3º Summer ADPERGS
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Defensoras Públicas Patricia Buzatto, Bibiana Spode, Larissa Prado e os Defensores Públicos Raphael
Coelho, Alexandre Brandão, Clóvis Neto e Daniel Bittencourt.

Colegas reunidas no Summer ADPERGS. Foto: Divulgação

Com o propósito de confraternizar durante o verão, no sábado, 27 de janeiro, ocorreu o 3º Summer
ADPERGS no Pallet Bar, localizado em Xangri-lá, o evento contou com a presença de colegas que se
encontravam no litoral gaúcho.  

A confraternização em um ambiente informal e divertido contou com uma variedade de petiscos
deliciosos e caipirinhas de diversos sabores para as associadas e os associados colocarem o papo em
dia. A presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne, disse que a noite descontraída possibilitou o
estreitamento de laços, fortalecendo a amizade e a união, o que acarreta em um ambiente de trabalho
mais leve e saudável.
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Dicas de Leitura

Lei de Drogas: propostas redutoras de prejuízos humanitários

O autor é densamente convincente ao apontar os desacertos da legislação atual, do desempenho do
Poder Judiciário e dos demais atores estatais envolvidos no luta contra as drogas, especialmente no
que se refere ao atropelo das garantias individuais dos escolhidos para �gurarem na condição de
"inimigos" a serem "destruídos". Noutro giro, considerando a atual tendência da opinião pública em
diminuir - e até mesmo ridicularizar - os discursos que rea�rmam a prevalência das garantias individuais
do cidadão, em oposição às preleções de natureza excessivamente punitivistas e ao discurso de ódio,
aquele que se propuser a ler a presente obra, deve, desde já, "baixar as armas" para recebê- la sem
preconceito, sob pena de perder a oportunidade de descobrir novos caminhos no enfrentamento das
drogas, especialmente de forma mais racional, ou como diria o autor: 'com redução de prejuízo
humanitário.'" GUILHERME COELHO COLEN Doutor em Direito UFPE (2014). Mestre em Direito pela
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas (2002). Professor do Programa de Pós-
graduação em Direito da Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas. Diretor da Faculdade Mineira de
Direito da PUC Minas.
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Teoria Geral da Defensoria Pública

Autor: Rômulo Luis Veloso de Carvalho. 
Editora: D´Plácido.

O modelo brasileiro de assistência jurídica público- -constitucional possui características ímpares, tanto
em sua formação histórica, como por seu desenvolvimento institucional no cenário jurídico nacional.
Todavia, há ainda um vácuo no cenário dos escritos formadores de uma visão defensorial �el à visão
constitucional e à origem da carreira enquanto órgão de Procuratura de Justiça nascido como cargo
isolado por meio da Lei n. 2.188, de 21/7/1954, no antigo estado do Rio de Janeiro, no seio da
Procuradoria Geral de Justiça. Assim, a presente obra busca amenizar os efeitos do referido vácuo,
ofertando ao leitor a visão da Defensoria Pública Brasileira enquanto uma espécie democrática de
“Estado Defensor” revestindo de mecanismos de atuação que vão muito além da representação
postulatória dos necessitados, tal como ocorria na mais limitada atuação dos antigos advogados de
ofício, alcançando a legitimidade coletiva, a atuação extrajudicial e ainda de diversas formas de
intervenção de terceiros, tais como amicus curiae e custos vulnerabilis. Com efeito, a possibilidade de
atuação plural e seus impactos em múltiplos setores e áreas do Direito, tais como o Processo
Constitucional, os processos estruturantes e de interesse público, a litigância estratégica, a atuação
extrajudicial, o processo civil e o direito processual penal, são somente alguns dos relevantes temas
abordados em conexão com a Defensoria Pública no livro, o qual poderá ser útil às mais diversas
carreiras jurídicas em suas atividades pro�ssionais, bem como aos estudantes e pesquisadores.

Autor: Alfredo Emanuel Farias de Oliveira, Jorge Bheron Rocha, Mariella Pittari e Maurilio Casas Maia. 
Editora: D´Plácido



A Faixa verde no júri: histórias de defensoras e defensores
públicos

Editora: D Plácido.



A presente obra é fruto da experiência e das histórias vivenciadas pela Defensoria Pública, que utilizam
a faixa verde nos plenários dos Tribunais do Júri espalhados pelo Brasil representando a defesa dos
desvalidos. Os autores dos contos trazem histórias dramáticas da triste e violenta realidade que a maior
parte da população brasileira está exposta e o difícil trabalho de realizar a defesa da população
necessitada. Os relatos demonstram a dedicação e o árduo trabalho de elaborar a defesa de pessoas
que muitas vezes são analfabetas ou possuem baixa instrução e, somente são ouvidas na qualidade de
sujeito de direito, pela primeira vez na Defensoria Pública. Na triste realidade das desigualdades sociais
brasileiras, percebe-se que muitas vezes a justiça não é realizada de maneira igual para todos, o que
aumenta a responsabilidade dos Defensores Públicos em serem a voz das pessoas que nunca tiveram
a oportunidade de serem ouvidas.

Autor: Bruno de Almeida Passadore, Maurilio Casas Maia, Renata Tavares Costa, Vitor Eduardo Tavares
de Oliveira e Wisley Rodrigo dos Santos. 
Editora: D´Plácido.



Defensoria Pública e a Tutela Estratégica dos Coletivamente
Vulnerabilizados
O presente livro aborda temas sensíveis à atuação das defensoras e defensores públicos na seara
transindividual, pautando-se pela narrativa doutrinária atrelada a casos práticos relevantes.

A maioria dos textos é da lavra de integrantes das Defensorias dos Estados, Distrito Federal e União, e
também de autores com expertise em direitos fundamentais de outras carreiras de relevo, com atuação
em diversas localidades, nas cinco regiões do país.



Crack - Política criminal e população vulnerável

Autor: Lucas Diz Simões, Flávia Marcelle Torres Ferreira de Morais, Diego Escobar Francisquini. 
Editora: D´Plácido.

A(s) cracolândia(s) e todas as mazelas veri�cadas no seu âmbito persistirá enquanto subsistir a guerra
às drogas. Possuem as mesmas raízes, destinos entrelaçados e, por um bom tempo, ainda ocasionarão
outras operações 'Sufoco' ou qualquer outro nome que se dê aos sísifos e desumanos confrontos



outras operações Sufoco ou qualquer outro nome que se dê aos sísifos e desumanos confrontos
cotidianos travados em torno da questão das drogas. Em verdade, nenhuma política criminal vinculada
à guerra às drogas, ainda que redutora de danos, será plenamente consentânea com os direitos
humanos. O proibicionismo já retirou muitas almas, derramou sangue, destruiu famílias, deixou crianças
órfãs, subtraiu a juventude, marginalizou e con�nou muita gente. O crack é uma de suas facetas mais
nocivas e cruéis, mas não é a única, tampouco a última.Em Crack: política criminal e população
vulnerável, Rafael Strano registra, primeiramente, diversas considerações sobre política criminal. Na
sequência, há aprofundada retrospectiva histórica do impacto causado pela reação social ao crack na
política de drogas estadunidense. O livro também relata a chegada do crack no Brasil, e, por �m, como
tal conjuntura in�uenciou a política criminal brasileira de drogas, a qual, invariavelmente, atingiu de
forma contundente a população pobre, vulnerabilizando-a ainda mais.

Autor:  Rafael Strano. 
Editora: Revan.



Pena e funcionalismo - Uma análise crítica da prevenção geral
positiva

Em Pena e Funcionalismo: uma análise crítica da prevenção geral positiva, Patrick Cacicedo realiza uma
profunda crítica da teoria da pena do autor alemão Günther Jakobs, o principal expoente do
funcionalismo no Direito Penal contemporâneo. Para tanto, Patrick Cacicedo percorre as raízes do
funcionalismo na sociologia e sua recepção no Direito Penal atual, para empreender uma crítica radical
a partir da teoria crítica do direito e da criminologia crítica.No livro, Cacicedo revela o caráter autoritário



Direito Penal Restaurativo

a pa t  da teo a c t ca do d e to e da c o og a c t ca. o o, Cac cedo e e a o ca áte  auto tá o
da teoria da prevenção geral positiva da pena, que legitima um violento e seletivo processo de
criminalização e imposição de sofrimento humano como forma de garantia da ordem estabelecida. O
livro alerta, ainda, sobre os perigos da recepção acrítica da teoria da pena de Jakobs no Brasil, tendo em
vista o seu caráter legitimante e impulsionador do poder punitivo, que na sociedade brasileira reforçaria
o crescente processo de encarceramento em massa da pobreza. Patrick Cacicedo é mestre e
doutorando em Direito Penal e Criminologia pela Faculdade de Direito da USP. É defensor público do
Estado de São Paulo, foi coordenador do Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria
Pública de São Paulo.

Autor: Patrick Cacicedo. 
Editora: Revan.



Esta obra contém substanciosos artigos desenvolvidos por Defensores Públicos brasileiros, de quase
todas as regiões do país, representando excelente doutrina que interpreta o novo Código de Processo
Civil e sua utilidade na atuação institucional em prol de hipossu�cientes econômicos e vulneráveis.

Foram selecionados os principais capítulos do Código de Processo Civil e cada autor dedicou-se a
profunda imersão no tema, apontando as suas novidades e os re�exos dessas normas no cotidiano de
atuação da Defensoria Pública.

Um verdadeiro trabalho de re�exão destinado a todos aqueles que se dedicam ao estudo do processo
civil e, em especial, aos Defensores Públicos e candidatos a concursos públicos da Defensoria Pública,
pois re�ete a visão institucional de nosso novo código.

Autor: Franklyn Roger. 
Editora: Juspodivm.



CPC 2015 e a perspectiva da Defensoria Pública

O presente livro resulta do descontentamento da autora com a maneira pela qual os con�itos são
geridos pelo sistema de justiça criminal tradicional.

Na obra, Helena Morgado elucida as falácias presentes nos discursos legitimantes da pena e
demonstra que não há qualquer óbice à busca por uma nova via de administração das controvérsias
penais, desvinculada da lógica do castigo e da punição.

Com base nessa premissa, a autora apresenta os fundamentos de uma forma drasticamente distinta de
resolução de situações problemáticas: a justiça restaurativa.

Trata-se de uma alternativa ao paradigma punitivo em vigor, cujo escopo principal consiste na
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participação central, direta e voluntária de ofensores, ofendidos e membros da comunidade atingidos
pela prática de um delito, afastando-se o monopólio estatal, a a�itividade e as fórmulas in�exíveis e pré-
concebidas existentes no sistema penal tradicional.

Em última análise, o que Helena ambiciona é a democratização no gerenciamento dos con�itos, a
redução da violência e a instituição de um modelo adequado de justiça criminal.

Autor: Helena Zani Morgado. 
Editora: Revan.
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Convênios

ADPERGS �rma novos convênios que bene�ciam os associados

CONFIRA A LISTA COMPLETA NA ÁREA RESTRITA DO SITE.
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A ADPERGS segue ampliando convênios com empresas e prestadores de serviços para que as colegas
associadas e associados obtenham descontos e condições especiais. Somente na gestão 2017-2019
foram formalizados 83 contratos, como opções de capacitação/cursos, serviços de viagem e
automóveis. 

Entre eles: Moinhos Fitness, Audi Top Car, Cia do Sono, Cultura Inglesa, EGAS - Escola de Gastronomia,
Fluxo Escola de Fotogra�a Expandida, MINDS, Yázigi, Snowland, Cia dos Cavalos, Panvel, Coliseu
Joalheria e Ótica, Laghetto Hotéis, Restaurante Fratello Sole, Tia Iara, Em Boa Companhia, e muito mais!
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