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Conversando sobre racismo, branquitude e instituições
públicas com o pesquisador de Ativismo Digital na África,

Serge Katembera

LEIA MAIS...

Mestre e doutorando em sociologia pela UFPB, pesquisador sobre Ativismo Digital na África, Serge Katembera. Crédito:
Organização OIF.
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Palavra da Presidente

Presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne. Foto: Sidnei Schirmer

Estamos no �nal de um ano totalmente atípico. Um ano de re�exão, reinvenção, adaptação, medo,
dúvidas, mas, especialmente, de esperança. Esperança de que vamos superar e voltar a viver tempos
melhores.

Mas, mesmo com todas as mudanças de rotina e as di�culdades, não paramos. Ao contrário, tivemos a
certeza da nossa essencialidade em uma sociedade tão desigual, racista, machista e preconceituosa.
Nossa missão de educação em direitos e garantir o acesso à justiça se torna cada vez mais
imprescindível como agentes de transformação social.

A ADPERGS vem desempenhando a sua função de promover a formação e o aprimoramento das
defensoras e dos defensores públicos para esta função, abrindo a discussão crítica sobre branquitude,
feminismo, processo penal democrático constitucional e todas as pautas que sejam de interesse para a
nossa quali�cação.

Além do olhar interno, nos sentimos na obrigação de sermos solidários. Em tempos de restrição de
inúmeras atividades, com graves impactos �nanceiros para, especialmente, os grupos já
vulnerabilizados, criamos a campanha “Espalhe Solidariedade”. Alcançamos centenas de cestas
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básicas para várias organizações da sociedade indicadas por colegas. Ações como essa se mostram
imensamente relevantes e talvez tenha sido um dos efeitos da re�exão sobre a nossa responsabilidade
como cidadãos, antes pouco incentivada e que assumiu um papel fundamental nesse momento.

Estar próximos, embora com o distanciamento social, foi uma preocupação. Buscamos alternativas de
congregar e aproximar as associadas e os associados por meio de atividades virtuais. Meio que se
mostrou mais do que primordial, revelou-se como instrumento imprescindível para a nossa
congregação.

Por outro lado, garantir a valorização da carreira e a defesa de nossas prerrogativas têm sido pauta
recorrente. O serviço público, em geral, vem sendo vilipendiado pela política liberal. Todavia, estamos
demonstrando, por meio do nosso trabalho, somado ao de outras carreiras, que somente um Estado
forte pode assegurar o cumprimento dos deveres de uma sociedade que se pretende justa e igualitária.
O fortalecimento das Instituições é a garantia de prestação de um serviço digno e seguiremos �rmes no
propósito de a�rmação do serviço público como mecanismo de redução de desigualdades.

Assim, encerrando mais um ciclo, com a publicação da nossa RevistAdpergs, esperamos poder
contribuir e levar a todas e todos um pouco das nossas ações, bem como incentivar as colegas e os
colegas a participarem das atividades associativas, como um canal de diálogo e construção coletiva.

Esperamos que gostem da leitura. A RevistAdpergs é nossa, um canal sempre aberto para receber
matérias relevantes para divulgação. Participem!
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Prêmio ADPERGS de Jornalismo

ADPERGS entrega 7º prêmio de Jornalismo para pro�ssionais de
imprensa e universitários

A cerimonialista da premiação, defensora pública Maína Pech agradecendo todas e todos pela participação.

Foi promovida na quinta-feira (10/12), a Solenidade de Premiação do 7º Prêmio ADPERGS de
Jornalismo, pelo aplicativo Zoom Meetings, às 19h. Com a temática “Defensoras e Defensores Públicos
não param”, foram premiados pro�ssionais de imprensa nas categorias impresso, rádio, TV, universitária
e internet e mídias sociais.

Defensoras e Defensores Públicos, representantes de entidades parceiras e jornalistas prestigiaram a
cerimônia, que revelou a classi�cação dos �nalistas nas cinco categorias do concurso. As premiações
foram entregues pela Diretora de Interior da ADPERGS, defensora pública Maína Pech, que conduziu o
evento. Nesta 7ª edição, o prêmio teve como temática a Campanha “Defensoras e Defensores Públicos
não param”, lançada pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), em
2020, em parceria com todas as Associações Estaduais do país. A Campanha “Defensoras e
Defensores Públicos não param” aborda, especi�camente, a atuação que os(as) Defensores(as)
Públicos(as) estão realizando durante este período de pandemia do COVID-19, evidenciando a
categoria.
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Defensora Pública, diretora da Interior da ADPERGS, Maína Pech, realizou o cerimonial da premiação.

A cerimonialista da premiação, defensora pública, diretora de Interior da ADPERGS, Maína Pech, abriu o
evento parabenizando todas e todos que estavam presentes, explicando a importância do prêmio no
ano de 2020. “O trabalho da Defensoria Pública durante um período tão crítico foi fundamental para que
se seguisse assegurando direitos e garantias mínimas àqueles que mais necessitam. O papel da mídia
também foi da maior relevância para a disseminação da informação e do conhecimento necessário ao
combate de um inimigo que a todos é comum: covid-19. Iniciaremos 2021 com a certeza de que
estamos mais fortes para seguir cumprindo o nosso papel na sociedade”, disse a defensora.

Presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne, durante discurso de abertura.

A presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne, explicou o quão é necessário reconhecer o trabalho
prestado pela imprensa, que auxilia a sociedade gaúcha a se informar sobre o serviço da Defensoria
Pública. “Nós decidimos realizar o 7º Prêmio de Jornalismo da ADPERGS justamente como um
reconhecimento ao papel da imprensa nesse momento tão difícil. Se estamos realizando este evento de
hoje, é em reconhecimento ao trabalho de vocês, que deve sim ser prestigiado e premiado”, contou a
presidente.  



Con�ra os ganhadores do 7º Prêmio ADPERGS de Jornalismo

INTERNET E MÍDIAS SOCIAIS

A Comissão Julgadora do prêmio foi composta pela presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne, a
assessora de comunicação da Associação, Manoela Guterres, o Defensor Público-Geral, Antonio Flávio
de Oliveira, o presidente da Associação Riograndense de Imprensa, Luiz Adolfo Lino de Souza, e a
presidenta do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, Vera Daisy Barcellos.

A jornalista Geórgia Pelissaro dos Santos foi a vencedora da categoria Internet e Mídias Sociais.

1º Lugar

Epidemia de violência. 648 Mulheres foram vítimas de feminicídio na primeira metade 2020 
Autor(a): Geórgia Pelissaro dos Santos 

Veículo: Vós - pessoas no plural 

2º Lugar

Série: Defensoria Pública do Rio Grande do Sul na pandemia 
Autor(a): Letícia Dias Fagundes 

Veículo: Mulheres jornalistas

3º Lugar



IMPRESSO (REVISTA/JORNAL)

Novos canais digitais são criados para atender mulheres vítimas de violência doméstica 
Autor(a): Fernanda da Costa 

Veículo: Jornal da Universidade (UFRGS)

Carlos Rodrigo Nascimento, do jornal Gazeta do Sul, venceu a categoria Impresso (Revista/Jornal).

1º Lugar

Eles nos defendem com ou sem pandemia  
Autor(a): Carlos Rodrigo Nascimento 

Veículo: Gazeta do Sul

2º Lugar

Defensoria Pública dobra atendimentos 
Autor(a): Leonardo Lopes da Silva 

Veículo: Pioneiro



TV
RBS Notícias vence a categoria TV

1º Lugar

Procura pela Defensoria aumenta 92% em maio
Autor(a): Cristine Ribeiro Gallisa 

Veículo: RBS Notícias

2º Lugar

Com boa parte dos servidores em casa entenda como �ca o trabalho do poder público
Autor(a): Nathalia da Costa King 

Veículo: RBS TV Porto Alegre



RÁDIO
Jornalista Eduardo Matos vence a categoria Rádio.

1º Lugar

Defensoria Pública x coronavírus 
Autor(a): Eduardo Matos 
Veículo: Rádio Gaúcha

2º Lugar

Estupro Marital e Corretivo - a voz de quem sofre em silêncio 
Autor(a): Leno Falk 

Veículo: Agência Radioweb

3º Lugar

A Defensoria como essencial durante a pandemia em 2020 
Autor(a): Felipe Fonseca Machado 

Veículo: Rádio Difusora de Bento Gonçalves



UNIVERSITÁRIA

 VOLTAR

A estudante de jornalismo Gabriela Porto Alegre dos Santos é vencedora da categoria.

1º Lugar

Os impactos da pandemia no sistema carcerário 
Autor(a): Gabriela Porto Alegre dos Santos 

Veículo: Medium

2º Lugar

Servidores da Fase não se sentem seguros no trabalho
Autor(a): Yasmim Girardi Dorneles 

Veículo: Jornal do Comércio

3º Lugar

Caso Mariana Ferrer justiça diz que crime não pode ser comprovado 
Autor(a): Gabriela Porto Alegre dos Santos 

Veículo: Wordpress
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Entrevista com Serge Katembera

Conversando sobre racismo, branquitude e instituições públicas
com o pesquisador de Ativismo Digital na África, Serge

Katembera

1. O que é o racismo institucional?

Mestre e doutorando em sociologia pela UFPB, pesquisador sobre Ativismo Digital na África, Serge Katembera. Crédito:
Organização OIF.

Nesta 9ª edição da RevistAdpergs entrevistamos o mestre em sociologia, doutorando em
sociologia pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e pesquisador sobre Ativismo Digital na

África, Serge Katembera, sobre a luta antirracista no Brasil, con�ra.

Bem, o racismo institucional remete a uma tentativa intelectual de estabelecer uma distinção quanto às
diversas formas ou dimensões que o racismo assume em determinada sociedade. A ideia aqui é
distinguir o racismo individual de outros tipos de racismo e, fundamentalmente, trazer uma
complexidade na ideia que temos sobre essa noção. Neste caso, o racismo institucional se refere ao
modo como o preconceito racial e as discriminações raciais operam dentro das instituições da

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


2. Como se explica o fenômeno da Branquitude, é ela que causa a cultura racista nas
Instituições Públicas?

3. Por que é tão difícil para os brancos entenderem suas posições de privilégios?

sociedade, tendo em conta, claro, a própria abrangência daquilo que denominamos como instituições.
Me parece que na leitura de Sílvio Almeida, as instituições transmitem a ideia de instâncias mediadoras
dos con�itos sociais que na verdade servem para camu�ar con�itos mais profundos. Por exemplo, se
consideramos o campo da justiça, digamos que as instituições judiciárias, os tribunais estão aí para
resolver os con�itos sociais. Só que, como lembra Sílvio Almeida, essas instituições também carregam
em si as aspirações e os projetos de diferentes classes e grupos étnicos que visam a manutenção e a
reprodução de seu poder na sociedade. No caso que nos interessa, eles reproduzem padrões de
dominação baseados em ideias de superioridade raciais. Se eu sair um pouco de uma análise classista,
e talvez marxista, eu poderia adotar a ideia weberiana de estamento e pensar nas instituições como
instância de lutas hegemônicas e de poder entre diferentes forças sociais. É um pouco a ideia que está
na Teoria das elites. Só que aqui, as elites, coincidentemente, ou não, são brancas.

A resposta a esta pergunta pode ser muito curta. Sim. “O racismo só vai acabar quando a noção de
‘branco’ desaparecer”. Essa é uma frase pronunciada por Ta-Nahesi Coates, um jornalista e escritor
norte-americano de quem gosto muito e que escreveu o livro “Entre o mundo e eu”. Digamos que, em
geral, a classi�cação dos seres humanos em termos de raças foi um passo considerável na
cristalização dos problemas que vivemos hoje tanto na sociedade, nas instituições, quanto nos
comportamentos individuais. É bom lembrar que a ciência teve uma função importante na produção
dessas classi�cações. Lembram dos trabalhos de Lombroso, Nina Rodrigues e outros cientistas e
intelectuais do gênero? O discurso cientí�co que eles produziam em diversas áreas de conhecimento
ganharam rapidamente o status de verdade porque eles vinham já com o selo de “conhecimento
cientí�co”. Ou seja, a ciência produz um discurso de verdade que é muito difícil combater depois, pois
ele começa a permear as outras áreas do conhecimento bem como outras esferas organizacionais.
Nesse sentido, sim, as classi�cações raciais produzidas no campo cientí�co ou do direito aceleraram o
estabelecimento e reprodução da cultura racista que temos hoje nas instituições públicas.

Como explica Robin DiAngelo no texto “Fragilidade branca”, isso tem a ver com a formação dos próprios
brancos. A maioria das pessoas brancas crescem em estruturas super protetoras que evitam com que
eles tenham que lidar ao longo de seu desenvolvimento com a dissonância democrática que provoca a
questão do racismo. A ideia de DiAngelo é que essa superproteção impede os brancos de lidar com o
estresse da problemática do racismo e faz com que eles adotem rapidamente posturas defensivas. É
mais ou menos o que temos visto nos últimos anos com pessoas públicas alegando por exemplo que a
cultura ocidental, entenda-se branca, estaria sob ameaça de extinção. Ora, estamos lidando aqui com
um grau muito alto de paranoia. A percepção do privilégio racial, por outro lado, começa a aparecer para
os brancos quando algumas condições são preenchidas sociologicamente. Por um lado, é preciso que
a sociedade comece a se tornar muito plural em termos étnicos e sociais, para que a ideia de racismo e
das desigualdades que provoca deixe de ser uma abstração e apareça em sua concretude para as
pessoas. Por outro lado, é necessário que certos discursos que desconstroem o racismo estrutural
estejam disponíveis no debate público e faça as pessoas perceberem e questionarem suas posições na



4. Segundo os dados do IV Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil, atualmente há
mais de 6 mil defensoras e defensores públicos em atuação no nosso país, e apenas 2,5%
declaram-se negros. Isso é um exemplo do problema que o racismo institucional traz?

5. As ações a�rmativas, mesmo causando um impacto signi�cativo no acesso aos
alunos(as) negros(as) no ensino superior, tem pouca efetividade em relação ao sistema
de seleção das carreiras jurídicas, como na Magistratura, no Ministério Público e na
Defensoria Pública. Qual seria a principal causa dessa diferença?

sociedade. Sempre lembro de uma cena que aconteceu em um supermercado. Uma mulher branca e
sua �lha saiam juntas e na porta havia crianças negras pedindo comida, a mãe da menina branca
simplesmente as ignorou e continuou seu caminho, mas sua �lha pequena a parou e pediu para que
ajudasse as crianças negras. Ou seja, a criança branca não viu ali uma diferença racial, mas percebeu
uma similitude entre sua fragilidade enquanto criança e a fragilidade das crianças negras. Mas o que
pensei na hora foi o seguinte: “Por que essa mãe que certamente jamais toleraria de ver sua �lha passar
fome não se incomodou com a ideia de outras crianças da idade da própria �lha passassem fome?”.
Talvez o racismo seja uma resposta.

Há um problema objetivo aqui e a outra leitura é subjetiva, mas ambas dizem respeito a políticas
públicas. Objetivamente, temos que ver qual é a composição étnica das escolas de direito no Brasil.
Nesse sentido, o campo do direito me lembra muito o do jornalismo que também é bastante segregado
no sentido de ser reservado, por assim dizer, às pessoas brancas. Eu lembro que na faculdade de
jornalismo, havia sempre mais estudantes brancas. Certamente, isso tem a ver também com as
representações que as pessoas têm da imagem do jornalismo, e obrigatoriamente, isso acaba
moldando aspirações em pessoas muito cedo. Ou seja, se você alterar institucionalmente a
composição das escolas de jornalismo através de políticas públicas como as ações a�rmativas, por
exemplo, você pode reverter o quadro. Do ponto de vista subjetivo, temos que pensar também que a
autodeclaração racial é uma das maiores conquistas brasileiras em termos de luta antirracista, e ela se
deu a partir de políticas públicas que visavam a a�rmar a presença negra no Brasil e reconhecer a
cultura negra como parte fundadora do país. Ou seja, tanto do ponto de vista subjetivo ou objetivo,
podemos ter efeitos concretos que são resultados de políticas públicas e de uma orientação política
que acaba se enraizando no país.

Bom, esta é uma pergunta muito especí�ca sobre o campo do direito e das carreiras jurídicas. Um
especialista responderia melhor. Mas, a priori, diria que as ações a�rmativas sempre têm um efeito
interessante quando analisadas no longo prazo. Nos últimos dez anos, observou-se nas universidades
públicas uma maior presença negra graças aos diferentes programas criados pelos governos
progressistas. Mas isso não é su�ciente, pois a carreira exige uma série de novas seleções que
favorecem pessoas brancas porque as desvantagens econômicas continuam operando nesses
âmbitos. Quantos negros que conseguem concluir o curso de direito têm as condições de se apresentar
com verdadeiras chances de sucesso no exame da OAB? Vários fatores entram em jogo: a preparação
das provas, o tempo dedicado a estudar e isso, às vezes, tem a ver com o apoio material e psicológico



6. O Racismo pode ser combatido apenas pela maior representatividade étnica ou é
necessário que se exija também uma postura ativa dos respectivos representantes em
relação à luta antirracista? Quem ingressa em determinada posição em decorrência de
ação a�rmativa tem o dever de militar pela causa?

7. A misoginia, violência praticada contra a população LGBTQ+, e o racismo possuem o
mesmo “DNA cultural” ou são batalhas diferentes?

que o candidato recebe da família. Se um negro precisa batalhar para sobreviver e ainda tem que
preparar uma prova difícil de seleção das elites, ele terá mais di�culdades que outra pessoa branca
buscando os mesmos objetivos pro�ssionais. As condições de disputa, portanto, não são iguais.

Não existe esse dever. Não se exige a uma pessoa branca que assuma uma postura política porque se
bene�ciou de um determinado programa social. A representatividade vem sofrendo ataques nos
últimos anos por parte de um setor da esquerda que vê nela um avanço insu�ciente porque ele acaba
confundindo as pessoas. Digo isso porque muitas vezes somos levados a nos posicionar sobre as
posturas de pessoas como Sérgio Camargo da Fundação Palmares ou sobre as atitudes do deputado
Fernando Holiday. Eu digo que não importa o que eles defendem como ideias, a presença deles lá,
nessas instâncias de poder já é uma revolução do ponto de vista do combate ao racismo. Queiram elas
ou não, essas pessoas controvertidas são o resultado dessas lutas seculares. O que quero deixar claro,
é que não se pode exigir uma homogeneidade de pensamento entre os negros quando ao contrário
sequer se cogita algo parecido sobre os brancos. Dito isso, a representatividade não pode ser o �m em
si. É preciso atacar os efeitos do racismo em suas complexidades que vão além da mera questão da
representatividade. Não é só estar na Câmara dos Deputados, precisamos cuidar primeiro para que
essas pessoas não sejam assassinadas. Depois ver em que condições de atuação elas se encontram?
O sistema político tal como está con�gurado permite realmente que esses representantes mudem
alguma coisa? Eles conseguem pautar os debates? São questões de ordem política, há muitos estudos
nesse campo. Aqui mesmo em Porto Alegre, vários estudos no campo da sociologia ou da ciência
política analisaram exaustivamente o funcionamento do orçamento participativo, e sobretudo,
detalharam os processos decisórios e mostrou-se que machismo, racismo, sexismo e outras
discriminações de ordem sociais ainda tem mais chance de impor sua lógica.

Há uma diferença enorme. É preciso termos também a humildade digo, dos ativistas e intelectuais
negros para reconhecer nossos limites. Por exemplo, é necessário debate sobre homofobia e
paternidade entre os negros. Ainda hoje, são temas tabus entre os negros. Todos sabemos que o
problema existe, mas evitamos abordar o assunto. Claro, homens e mulheres negros reproduzem as
mesmas construções ideológicas que as pessoas brancas. O machismo, a misoginia e a homofobia
não se restringem aos negros, mas esses problemas estão em nossas comunidades. Eu sempre digo
que tenho muita di�culdade de entender, por exemplo, um africano que se queixa do racismo e ao
mesmo tempo tem um comportamento homofóbico. Esses dois problemas operam a partir de
preconceitos. Esta semana li um ensaio na revista Serrote que venceu o primeiro prêmio do Ensaísmo
serrote. O texto é de autoria da mulher trans Maria Lucas e se intitula “Prótese de proteção”
(https://www.revistaserrote.com.br/2020/11/resultado-do-concurso-serrote/). Nele, está muito marcado

https://www.revistaserrote.com.br/2020/11/resultado-do-concurso-serrote/


8. Em relação ao caso do assassinato do homem negro, João Alberto Silveira Freitas, qual
a responsabilidade que a rede de supermercados Carrefour deve ter, na sua visão?

9. Qual a opinião do senhor em relação a punição criminal contra o racismo?

10. Quais são as maiores armas na luta antirracista no cenário brasileiro atual? O que
podemos esperar para o futuro próximo em relação ao tema?

a diferença de experiência que é ser um homem negro no Brasil de um lado, e uma pessoa trans, por
outro. São processos e vivências extremamente diferentes. A intersecção se situa no poder opressivo
da branquitude sobre essas pessoas e seus corpos.

Desde o início, eu defendi que o problema em si não era o Carrefour. Logo percebi que meu argumento
poderia não ser entendido. O que eu apontava é que o problema central é a violência policial e a
violência das forças de segurança em geral que operam de acordo com uma lógica racista e assassina.
Óbvio, uma empresa como Carrefour multiplica esses efeitos ao orientar, de acordo com relatos de
pessoas que trabalharam nessas empresas, as ações violentas e discriminatórias contra os negros.
Mas eu sempre faço a pergunta: “Por que o Carrefour na França não tem esses problemas?”. Há,
portanto, algo no Brasil que remete ao racismo institucional e estrutural.

Por outro lado, temos que ouvir as comunidades e as lideranças locais do movimento negro de Porto
Alegre que apontam para problemas também estruturais, mas que os afetam mais diretamente. A
discussão sobre qual deve ser a responsabilidade do Carrefour é complexa e necessita um debate sério.
Eu tampouco sou favorável ao boicote, embora eu entenda a e�cácia da ação. No entanto, no contexto
da pandemia e da crise econômica, me parece que defender a adoção de boicote é uma posição
fundamentalmente classista, no sentido em que não se pensa muito nas pessoas que vão perder seus
empregos. Carrefour e outras empresas de gênero empregam muitos negros, mesmo que em posição
subalternas. Ninguém discute seriamente a questão do emprego dessas pessoas. Que se discuta isso
também. Resumindo, acho importante termos uma visão do problema global e estrutural da violência
policial e das forças de segurança, ouvirmos as lideranças e as comunidades locais e �nalmente olhar
seriamente para os efeitos que cada tipo de medida adotada pode acarretar para as próprias
populações negras em tempos de pandemia.

Em primeiro lugar, é bom deixar claro que racismo é crime no Brasil. Não existe nenhuma regra natural
que faz com que o racismo seja considerado um crime. Essa concepção constitui um avanço do direito
e da legislação brasileira. Em outros termos, a proteção contra o racismo não é um direito fundamental.
Por isso mesmo precisamos lutar mais contra o racismo. Outra coisa é também a aplicação da lei. No
Brasil, a grande di�culdade que as pessoas encontram quando são vítimas do racismo é a precariedade
das respostas dos próprios operadores do Estado. Há uma primeira di�culdade que diz respeito a ser
levado a sério quando se faz uma queixa. Depois, há a di�culdade de reunir testemunhas. Essa é outra
questão muito difícil que faz com que muitos crimes racistas permaneçam sem punição.



11. Na opinião do senhor, qual o papel da Defensoria Pública na luta antirracista?
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Pessoalmente sou otimista. Um amigo meu, professor universitário disse que eu escrevo como um
católico pois tendo a ser otimista e busco sempre uma posição do meio, um tipo de consociativismo.
Ele talvez esteja certo. Mas sou otimista porque observo na geração atual, não somente de negros, mas
também de brancos um sentimento de intransigência com o racismo. As pessoas estão pedindo
mudanças rápidas e isso tem o efeito lógico e enganador de criar a percepção de que o racismo está
aumentando. Na verdade, não é que o racismo esteja aumentando. Pessoas racistas estão percebendo
essa mudança e como seus privilégios estão sendo questionados, elas se manifestam com mais
veemência. É uma resposta lógica de uma ideologia acuada.

Como imigrante, quando você chega no Brasil, logo se depara com vários problemas administrativos e
tem que resolver outras questões diretamente com a Polícia Federal, o Ministério da Justiça ou o
Ministério das Relações Internacionais. Sendo africano, muito cedo você começa a notar
comportamentos racistas de certos agentes e até mesmo nota que as leis e os acordos internacionais
sobre imigração respondem a uma lógica racista. Se a isso você adiciona o desconhecimento que o
imigrante tem sobre a legislação nacional que é bastante avançada e progressista, tem todas as
condições para passar momentos difíceis. Felizmente, eu conheço várias pessoas que tiveram ajuda de
defensores públicos, seja no atendimento básico para tirar uma dúvida ou através de atuações mais
complexas. Tenho amigos que conseguiram visto de permanência no Brasil com a ajuda da Defensoria
Pública, outros foram acompanhados por defensores públicos quando iam pedir uma documentação, e
o tratamento muda só com a presença de alguém que conhece a lei. Muitas pessoas desistem dos
seus direitos porque os agentes da lei têm comportamentos e atitudes racistas. Sendo africano, é pior.
Imagine agora essa ajuda numa escala maior, para muitos brasileiros. Ou seja, a Defensoria Pública tem
uma importância vital, às vezes pode signi�car a linha que separa a vida da morte.
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Esporte de alta performance

Conheça a história do defensor Gabriel Seifriz no padel

Defensor público Gabriel Seifriz durante partida de padel.

Redução do estresse, aumento da autocon�ança e melhora na concentração são apenas alguns
benefícios que a prática de esportes traz, motivando bilhões de pessoas a realizarem as mais variadas
atividades físicas pelo mundo inteiro. O defensor público Gabriel Seifriz iniciou a prática de tênis aos
seis anos, transitando para o padel aos 17. “Comecei a praticá-lo, primeiro, como brincadeira, mas logo
em seguida comecei a competir”, disse. O esporte é disputado entre duas duplas com raquetes e uma
bola e a maior diferença é o campo, que tem 20m de comprimento por 10m de largura, com paredes
nos fundos e parte das laterais. 
“No ano passado (2019), o Brasil �cou em primeiro lugar no campeonato mundial de padel, na categoria
sênior, tornando nossa equipe campeã. Atualmente, sou o primeiro no ranking brasileiro da categoria
35A, representando a seleção brasileira”, contou o defensor público, jogador semi-pro�ssional de padel,
que já representou o país em diversos lugares, coletando vitórias na Espanha e no Paraguai, onde
competiu torneios sul-americanos

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


ADPERGS incentiva a prática esportiva

Defensor público Gabriel Seifriz competindo padel

Seifriz contou que a preparação é essencial para continuar praticando o esporte por tantos anos,
sempre com espaço para o aperfeiçoamento. “Para tudo na vida se tem tempo. Somente precisa de
disciplina e dedicação. Treino a parte física de duas a três vezes por semana pela manhã, bem como a
parte técnica, além de dois dias a noite que tenho partidas com horário �xo. Então, quando se ama o
esporte, não sendo pro�ssional, é preciso se desdobrar com o trabalho árduo da Defensoria Pública, as
audiências, júris e atendimentos”, disse o defensor. 

Além do treino, Seifriz explicou que o cuidado com o corpo é essencial para um melhor desempenho.
“Tento manter uma alimentação saudável, além de uma rotina de treinos, ainda mais quando já se tem
mais de 40 anos e ainda se quer competir em alto nível, visto que o organismo não tem a mesma
recuperação a qual possuía em outros tempos, além do teu corpo estar mais suscetível a eventuais
lesões”, concluiu.



Equipe de corrida de revezamento do litoral gaúcho, Travessia Torres-Tramandaí (TTT), em sua 15ª edição em 2019.

A Associação estimula a prática de exercícios físicos para o bem da saúde física e mental de todos os
seus associados, por isso, montou a equipe de octeto misto da ADPERGS, que em fevereiro de 2020,
participou  da 16ª edição da Travessia Torres-Tramandaí (TTT), onde dentro das 100 equipes inscritas,
�cou na 72° posição da classi�cação. 

“O que mais me motiva é a integração que a prova proporciona por ser em equipes, mobilizando e
aproximando os colegas, é um astral muito legal. A prática esportiva é renovadora, depois de um dia de
trabalho geralmente você �ca abatido, já sem energia, e de repente uma corrida ou uma ida a academia
te renova para um terceiro turno. Quando envolve as equipes da ADPERGS é ainda mais empolgante,
sempre foi muito grati�cante a construção da equipe, superar as di�culdades, buscar a adesão dos
colegas, cada um empolgando o outro com cada sacrifício feito, como, por exemplo, colegas que
viajavam mais de 300km apenas para estar na partida e ajudar o time”, contou o vice-presidente
institucional Clóvis A. P. Bozza Neto, que participou da travessia em 2019 e 2020.
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Equipe de octeto misto da ADPERGS completando a 16ª edição da Travessia Torres-Tramandaí (TTT) 2020.

A defensora pública Bibiana Spode também faz parte da equipe do octeto misto da ADPERGS, e explica
que a corrida, assim como a prática de qualquer outro esporte, auxilia não apenas em manter o corpo
saudável e ativo, mas também a trazer o relaxamento à mente. “A participação na Travessia Torres-
Tramandaí (TTT) é importante não apenas para a minha satisfação pessoal, mas também é relevante
para mostrar aos demais colegas como a prática de corrida ou de qualquer outro esporte é essencial
para a nossa saúde física e mental, considerando a alta carga laboral diária enfrentada, e para manter
relações saudáveis no ambiente de trabalho”, concluiu a defensora.
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Espalhe Solidariedade

Campanha Espalhe Solidariedade entregou mais de 1,8 mil
cestas básicas para 17 municípios do estado

Entrega das cestas natalinas para as associações de catadoras e catadores de Porto Alegre. Foto: Manoela Guterres/
ASCOM ADPERGS

A Campanha Espalhe Solidariedade, promovida pela Associação das Defensoras e dos Defensores
Públicos do Estado do RS (ADPERGS), foi proposta no início da pandemia pela emergência sanitária do
coronavírus (COVID-19). Segundo o Instituto Brasileiro de Geogra�a e Estatística (IBGE), a taxa de
desemprego teve aumento de 9,4% no Rio Grande do Sul em 2020, realidade que agravou a situação de
muitas famílias, ONGS e escolas no Estado. 

O projeto foi iniciado em abril, com o objetivo de receber doações das defensoras e dos defensores
públicos, assim como da comunidade civil, convertendo o valor para cestas básicas, destinando-as para
comunidades carentes de vários municípios do Estado do Rio Grande do Sul. 

Segundo o vice-presidente Institucional da ADPERGS, Clóvis A. P. Bozza Neto, a campanha, que
perdurou ao longo de todo o período pandêmico, “mostrou toda a solidariedade e espírito coletivo das
Defensoras e dos Defensores Públicos do Rio Grande do Sul associados da ADPERGS, que mês a mês

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


Cestas entregues

�zeram contribuições, permitindo que as doações se ampliassem e chegassem nas mais diversas
regiões do Estado.” Clóvis disse, por �m, que “a campanha é um motivo de orgulho, mas também uma
atitude esperada de uma entidade que representa pro�ssionais que têm a defesa intransigente dos
direitos humanos como uma vocação”. 

Atualmente, a Campanha Espalhe Solidariedade já angariou mais de R$ 129.653,28 mil, destinando
1.858 cestas para 17 cidades do Estado do Rio Grande do Sul, sendo elas: Porto Alegre, Canoas, Rosário
do Sul, Capão da Canoa, São Luiz Gonzaga, Carazinho, Tramandaí, Imbé, Rio Grande, Santana do
Livramento, Antônio Prado, Santo Angêlo, Passo Fundo, Santa Maria, Santa Rosa, Novo Hamburgo e
Bagé.

R$ 24.880,00

FASC 
Doação de 200 cestas básicas para Porto Alegre

R$ 1.920,00

Associação de Travestis e Transexuais do RS 
Doação de 50 cestas básicas para Porto Alegre

R$ 1.804,80

Casa da Vó Georgina 
Doação de 47 cestas básicas para Porto Alegre

R$ 2.949,84

União Espírita Bageense - APAE 
Doação de 51 cestas básicas para Bagé

R$ 5.784,00

Doação de 100 cestas básicas para Rio Grande 
Secretaria de Município de Cidadania e Assistência Social – SMCAS



R$ 5.640,00

Doação de 100 cestas básicas para Santana do Livramento 
Secretaria de Assistência e Inclusão Social

R$ 4.095,00

Doação de 100 cestas básicas para Antônio Prado 
Associação dos Haitianos 

Associação Paesi Novo 
APM - Escola Aparecida

R$ 7.864,32

Doação de 192 cestas básicas para Santo Ângelo 
Departamento Central do Bem 

Lar da Velhice Izabel Oliveira Rodrigues 
Ecos do Verde

R$ 3.840,00

Doação de 100 cestas básicas para Canoas 
Escola de Educação Infantil Vó Sara

R$ 1.920,00

Doação de 50 cestas básicas para Novo Hamburgo 
Lar São Vicente de Paula

R$ 4.984,00

Doação de 100 cestas básicas para São Luiz Gonzaga 
Assistência Social da Prefeitura

R$ 2.495,00



Ação �nal de ano: ADPERGS entrega cestas natalinas para
associações de catadores

Doação de 50 cestas básicas para Carazinho 
Lar da Menina

R$ 1.804,80

Doação de 47 cestas básicas para Porto Alegre 
Casa da Vó Georgina

R$ 11.100,00

Doação de 300 cestas básicas para Capão da Canoa, Tramandaí e Imbé 
FAC Fundo Assistencial e Secretaria de Desenvolvimento

R$ 4.362,00

Doação de 100 cestas básicas para Passo Fundo 
Case Passo Fundo, Embaixadores do Bem, Projeto Despertar do Hoje e o Lar da Vovó

R$ 3.315,12

Doação de 76 cestas básicas para Santa Maria 
Escola Renato Zimmerman e Escola Sérgio Lopes

R$ 1.344,60

Doação de 30 cestas básicas para Rosário do Sul 
CRAS Ouro Preto e o CRAS Floresta

R$ 4.476,92

Doação de 165 cestas básicas para Porto Alegre 
Arevipa e Mãos Unidas, Ascat e a Associação dos Catadores da Padre Cacique



Presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne, fazendo a entrega das cestas natalinas.

A última doação da Campanha Espalhe Solidariedade em 2020 foi destinada a três associações de
catadoras e catadores localizadas em Porto Alegre. No total, foram revertidos mais de R$ 4 mil reais
para pro�ssionais que fazem a coleta e a destinação �nal de resíduos sólidos recicláveis.

As 105 cestas de natal foram destinadas à Associação de Reciclagem Ecológica da Vila dos Papeleiros
(Arevipa), 25 doações para a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis do Loteamento
Cavalhada (Ascat) e 40 cestas para a Associação dos Catadores da Padre Cacique.

Presidente da Arevipa, Antonio Viana Carbonera, recebendo as cestas de natal da ADPERGS. Foto: Manoela Guterres/
ASCOM ADPERGS



Conheça alguns relatos:

“Essa pandemia veio para humanizar mais as pessoas e se enxergar os mais necessitados. O meu
povo, é um povo que merece, que trabalha por centavos, trabalha de dia para comer de noite, mas com
carrinho ele sustenta sua família. Eu �co muito agradecido a toda a equipe”, disse o presidente da
Arevipa, Antonio Viana Carbonera.

- Diretora administrativa da Apada, Patricia dos Santos Pires.

“No momento atual que vivemos com a pandemia, muitas das nossas famílias atendidas tiveram seus
recursos reduzidos, em especial as mães trabalhadoras informais. Essa ação impacta diretamente nos
lares das famílias dos alunos e ex-alunos da comunidade surda regional. Nosso carinho e gratidão a
todas as defensoras e a todos os defensores públicos do Estado do RS. Desejamos que essa ação se
multiplique”



- Vice-presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Mirian Zago.

“Neste momento, em virtude da pandemia, estamos praticamente sem renda nenhuma, nossas
promoções como café colonial, almoço e jantares foram todos suspensos. As cestas foram de vital
importância para ajudarmos nossos pacientes mais carentes”

“As cestas recebidas serão direcionadas às famílias em situação de vulnerabilidade social de nossa
cidade de Capão da Canoa. Agradeço pela doação recebida e por ter sido conduzida às famílias de
nosso município”
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- Presidente do Fundo Assistencial Caponense (FAC), Maria Elisete.
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A Defensoria vai aonde o povo pobre está

O acesso à justiça por meio da prática “A Defensoria vai aonde o
povo pobre está”

Lixão do Aurá, em Belém/PA. Crédito: Governo do Pará.

O projeto itinerante “A Defensoria vai aonde o povo pobre está”, da Defensoria Pública da União (DPU),
em Volta Redonda/RJ, presta assistência jurídica em toda a Mesorregião Sul Fluminense, por meio de
atendimentos às comunidades e grupos em vulnerabilidade, dentre eles, comunidades quilombolas,
indígenas, caiçaras, de áreas rurais e ocupações, coletivos de catadores de materiais recicláveis e
pessoas em situação de rua.

A prática, que é coordenada pelo Defensor Público Federal Cláudio Luiz dos Santos, consiste no
deslocamento de uma equipe até comunidades e grupos em situação de vulnerabilidade para
promoção da educação em direitos e prestação de assistência jurídica à população que mais
necessitada. O projeto iniciou em 2016 e já atendeu mais de 20 coletivos em 10 municípios da região.

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


Casos efetivos junto aos grupos vulneráveis

O Defensor Público Federal, coordenador Nacional do GT Catadoras e Catadores da DPU e coordenador do Projeto "A
DPU Vai Aonde o Povo Pobre Está", conversou sobre os projetos realizados na DPU com a presidente da ADPERGS,

Juliana Lavigne.

Com enfoque no acesso à justiça dos assistidos da Defensoria, o projeto atua na educação sobre
direitos humanos, compreendendo as di�culdades locais e priorizando a ação extrajudicial de solução.
A DPU trabalha com questões fundiárias, direitos básicos, serviços prestados à comunidade e todas as
questões que necessitam de orientação jurídica.

“É uma forma de atendimento alternativo da DPU, pensando nessa efetividade e protagonismo da
Defensoria - mas não unicamente da Instituição, de servir como instrumento naquela comunidade e
conseguimos resoluções em situações sem a necessidade de judicializar. São situações simples que, a
despeito das atribuições do direito, é possível auxiliar apenas estando ao lado daqueles grupos. Essa é
a premissa teórica do projeto, que estamos do lado deles, mesmo não podendo fazer tudo, estamos
juntos”, conta o coordenador do projeto, Defensor Público Federal Cláudio Luiz dos Santos.



Instalação da rede elétrica em Paraty-Mirim. Crédito: DPU/RJ.

Após três anos de negociações, mediadas pelo projeto “A Defensoria vai aonde o povo pobre está”,
famílias caiçaras moradoras em Paraty-Mirim, no município de Paraty (RJ), passaram a ter acesso à
eletricidade. A comunidade buscava há 20 anos a extensão da rede elétrica até as suas residências, que
�cam a apenas 700 metros da rede principal. 

Foram realizadas reuniões com os representantes da Associação Caiçara de Paraty Mirim, a
concessionária de energia elétrica ENEL e o ICMBio (órgão federal de proteção ambiental), para
formular o projeto de extensão da rede, a �m de possibilitar acesso à energia elétrica para a
comunidade tradicional do Funil. 

Em março de 2019, a DPU/VR acompanhou a visita de inspeção dos órgãos ao local, que está dentro da
Área de Proteção Ambiental (APA) de Cairuçu - unidade de conservação federal no litoral sul �uminense.
Após a manifestação positiva dos envolvidos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Paraty (RJ)
autorizou a realização da obra. 

Outra atuação do projeto “A Defensoria Vai Aonde o Povo Pobre Está”, foi numa comunidade quilombola
em Lídice, no município de Rio Claro/RJ, em que o ônibus escolar não entrava em alguns locais para
buscar as crianças da região, sobretudo quando chovia. A própria comunidade tinha que alugar um
carro ou as crianças caminhavam quilômetros até chegar na escola. Articulando com o município, foi
possível prever no edital de licitação que a sociedade empresária vencedora prestasse esse serviço. No
debate junto com a comunidade e o poder público, foi possível resolver a questão do transporte para as
crianças da comunidade.

Em 2019 o projeto recebeu �nanciamento do Fundo de Direitos Difusos do Ministério da Justiça e
segurança pública (FDD/MJSP) através do – Termo de Execução Descentralizada n. 59/2019 – para
melhoria e ampliação dos atendimentos prestados à comunidades e grupos em vulnerabilidade na



Catadoras e catadores trabalham de forma precárias nos lixões e
ruas do Brasil

região do Sul Fluminense e Costa Verde. No dia 16 de dezembro de 2020, ocorreu a Audiência Pública
Virtual, para avaliação e prestação de contas da prática “A Defensoria vai aonde o povo pobre está”. 

A transmissão está disponível  no canal da DPU no Youtube (https://bit.ly/37ZCRXr).

Município de Resende em atendimento a catadores de material reciclável. Crédito: DPU/RJ.

Regulamentados pela  Portaria n° 397 do Ministério do Trabalho, publicada no dia 9 de outubro de 2002,
os catadores e as catadoras são pro�ssionais que atuam na coleta, separação, transporte,
acondicionamento e aproveitamento dos materiais recicláveis com valor econômico, evitando o
acúmulo de resíduos em lixões e aterros sanitários. 

Além de todo o trabalho socioambiental, são peças importantes para o funcionamento da Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei n° 12.305/10, que viabiliza diversos problemas ambientais,
sociais e econômicos derivados do manejo inadequado dos resíduos sólidos, através da redução do
consumo, aumento da reciclagem e da reutilização, associado ao �m ambientalmente devido dos
rejeitos.

Segundo o “Diagnóstico sobre Catadores de Resíduos Sólidos”, publicado pelo IPEA (2012), que analisa
o per�l socioeconômico, o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) calcula
a existência de mais 800 mil catadores em todo o território nacional. Hoje, mais de 100 mil catadores
compõem a base do MNCR. Segundo o IPEA, o Sudeste concentra o maior número de catadores do
país, representando cerca de 42% da força de trabalho nessa ocupação, seguido do Nordeste, com 30%

https://bit.ly/37ZCRXr


O atuação do Grupo de Trabalho Catadores e Catadoras

O per�l socioeducacional dos catadores, segundo pesquisa da UFRGS (2010), traça um per�l na região
Sul do país. Esta população é constituída em sua maioria por mulheres (80,8%), com idade média de 37
anos. O IPEA aponta que a renda média dos catadores não ultrapasse o salário mínimo. Um intervalo
sugerido para esta variável vai de R$ 420,00 a R$ 520,00. A maior parte dos catadores está na faixa de
estudos entre a 5ª e a 8ª série.

Apesar dos impactos decorrentes deste serviço, as catadoras e os catadores exercem, historicamente,
suas atividades sem registro formal, com condições precárias e de modo autônomo em ruas e lixões.
De forma geral, são pessoas com baixa escolaridade, que enfrentam a falta de saneamento básico, de
energia elétrica, de cobertura previdenciária e de infraestrutura para o exercício da pro�ssão.

Localidades �uminenses receberam o projeto “A Defensoria vai aonde o Povo Pobre está” Crédito: DPU/RJ.

Dentro desse contexto de ausência de garantias trabalhistas, baixa remuneração e pouca valorização, 
assim  como  a  insalubridade  do  ambiente  frequentado  por  esses  trabalhadores,  a  DPU em  Volta 
Redonda  organizou, em 2014, o  Grupo de Trabalho  Catadores  e  Catadoras,  com a coordenação do
Defensor Público Cláudio Luiz dos Santos. 

“O grupo surgiu da necessidade da Defensoria Pública da União estabelecer um trabalho mais próximo
a grupos vulneráveis, como é o caso das catadoras e dos catadores. Surgiu do trabalho realizado pela
DPU em Belém, que na ocasião, estava participando da transição do encerramento do segundo maior
lixão do país, o chamado Lixão do Aurá. Eram mais de duas mil famílias que trabalhavam naquele
ambiente insalubre”, conta o coordenador do GT, Cláudio Luiz dos Santos. 

Através desta proximidade com catadoras e catadores, o grupo inicia estabelecendo um vínculo de
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con�ança com a comunidade. Vão até o local onde estão, sendo no lixão ou no centro de triagem, e
apresentam-se enquanto instituição que tem a missão na defesa dessas categorias. “Fazemos uma
abordagem a partir da política de resíduos sólidos e para saber qual é a situação daquele coletivo para
com o poder público local. É um processo de conquista de con�ança, até conseguir trabalhar um
processo de mediação com o poder público”, complementa Cláudio. 

O Grupo de Trabalho é composto por defensoras e defensores, mas tem caráter amplo e estabelece
parcerias com Defensorias Públicas Estaduais, Ministérios Públicos e universidades. Para além dessa
orientação jurídica e de educação em direitos, existe uma necessidade de preparação ou incubação da
catadora e do catador, para que ele perceba que seu trabalho pode ser organizado com cooperativas,
além da compreensão do que é um cooperativa. 

Claudio conta que o grupo exerce uma política pública com viés socioambiental importante, mediando
as comunidades com o poder público - responsável pela coleta e reciclagem, e o setor empresarial, que
joga no mercado o produto e tem a obrigação de retirar. Essa tomada de ação é  chamada de logística
reversa, uma solução que evita diversas formas de poluição. Os resíduos urbanos, muitas vezes, são
gerenciados de forma incorreta e parte deles acabam parando em aterros e lixões. 

“Os catadores, há décadas, fazem esse trabalho com excelência, muito antes da PNRS, que veio
reconhecer essa dívida histórica para com a categoria. Esse processo de conscientização é de todos
nós. É uma tentativa de quebra desse círculo vicioso a partir do reconhecimento desse trabalho para
eles saírem da invisibilidade, por que essa invisibilidade não é �cta. Não é que eles se sintam assim, eles
são invisibilizados e não são reconhecidos a respeito da legislação. A legislação tem mais de 10 anos e
é um processo muito lento de inclusão”, a�rma o coordenador do GT. 

O processo de conquista de direitos, ainda que básicos, de ambas as categorias são lentos e exigem o
olhar desconstruído da sociedade que os enxerga com a premissa do preconceito. A mediação da DPU
com o poder público e representatividades de movimentos sociais tem se mostrado efetiva pelo
diferencial do acompanhamento in loco nas comunidades e, principalmente, pela escuta atenta e
protagonismo que exercem de seus direitos.  

“É uma construção para eles, tijolinho por tijolinho, até chegar num ponto que eles não precisem mais
da nossa atuação e apoio”, �naliza Cláudio.

Curtir 8 Compartilhar
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Encontro Estadual

XXII Encontro Estadual de Defensoras e Defensores Públicos

XXII Encontro Estadual de Defensoras e Defensores Públicos reúne cerca de 400 agentes para
discutir direitos humanos e as funções essenciais à Justiça

O XXII Encontro Estadual de Defensoras e Defensores Públicos ocorreu nos dias 26 e 27 de novembro,
com a temática “Direitos Humanos e a Defensoria Pública entre as funções essenciais à Justiça”, pela
plataforma Cisco Webex. Cerca de 400 agentes participaram da capacitação.

O objetivo do encontro foi promover a capacitação dos pro�ssionais da Defensoria Pública do RS,
através de painéis que abordaram sobre direitos humanos e a prestação do atendimento à população
vulnerável. Além disso, o encontro buscou desenvolver práticas coletivas e promover diálogos sobre
áreas de interesse dos pro�ssionais da instituição. 

No primeiro dia, durante a solenidade de abertura, o Defensor Público-Geral do Estado, Antonio Flávio de
Oliveira, iniciou sua fala dando boas vindas aos presentes e agradeceu pela participação de todas e de
todas. 

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


A presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne, contou que o encontro está sendo realizado virtualmente,
uma adaptação que permite a todas e todos a proximidade, respeitando o distanciamento social. A
presidente também abordou sobre as mudanças que a Defensoria Pública teve que fazer esse ano e
como isso não alterou em nenhum o serviço prestado.

“Os números da Defensoria durante esse período de pandemia demonstram que nosso trabalho não
parou e não para. Entretanto, não podemos perder a nossa essência, de estar ao lado daqueles que se
encontram em situação de vulnerabilidade �nanceira e organizacional, o que nos leva a sairmos a
campo e seguirmos com força na nossa missão, pois somos essenciais e a sociedade precisa de nós”,
concluiu Lavigne.  

O Encontro também contou com a palestra magna do jurista, professor e Ministro do Supremo Tribunal
Federal, Gilmar Mendes, que abordou sobre "A posição institucional da Defensoria Pública entre as
funções essenciais à Justiça". 

O Ministro destacou como a atuação da Defensoria Pública tem auxiliado em tornar o país mais justo
para toda a população vulnerável. “Me parece de extrema relevância  reconhecer o papel desempenhado
pelos defensores públicos nos mais diversos quadrantes do direito. Nós que atuamos nas duas turmas
do supremo, convivemos com brilhantes atuações dos defensores públicos, que trazem causas
relevantíssimas, assim como teses muito interessantes, muitas delas militam em favor da comunidade
jurídica como um todo. Graças a atuação da Defensoria Pública, temos espaço signi�cativo no
instrumento que é o habeas corpus, é o início de uma nova era, talvez isso nos permita sanar graves
problemas em relação aos abusos perpetrados na área processual penal e no âmbito do direito e da
justiça criminal”, concluiu o ministro. 

O ministro do STF, Gilmar Mendes, falou sobre a Defensoria Pública entre as funções essenciais à Justiça.



Já no segundo dia, foram abordados o racismo estrutural, os direitos humanos e a posição institucional
da Defensoria Pública entre as funções essenciais à Justiça. A capacitação propiciou discussões
institucionais, buscando ampliar o diálogo entre defensoras e defensores, servidoras e servidores. 

O Defensor Público-Geral, Antonio Flávio de Oliveira, relatou a ação coletiva ajuizada pela Defensoria
Pública contra o Carrefour e Grupo Vector Segurança Patrimonial, requerendo a indenização de R$ 200
milhões pela morte de João Alberto Silveira Freitas, ocorrida em Porto Alegre (RS).  

O Subdefensor Público-Geral do Estado para Assuntos Jurídicos, Alexandre Brandão Rodrigues,
ressaltou que a Defensoria Pública tomou providências rapidamente em relação ao caso, entrando em
contato com os familiares da vítima para dar acolhimento, bem como para apurar os acontecimentos.  

Complementando a fala, o Dirigente do Núcleo de Defesa Criminal, Andrey Régis de Melo, disse que hoje
está muito presente o debate sobre o racismo estrutural e que essa cena é um epicentro do que temos
no Brasil em matéria do efeito do regime escravocrata. “A Defensoria Pública ocupou o espaço que
sempre tem ocupado ao lado da população negra, pois são eles que sofrem com o violento processo de
criminalização, que são desproporcionalmente encarcerados, e com a falta de acesso à saúde. As
defensoras e os defensores públicos sempre estarão do lado da população negra”, disse o defensor.  

Já a presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne, parabenizou a Defensoria Pública pela atuação no caso.
“Eu acompanhei a coletiva de imprensa e essa resposta ágil é muito importante para a sociedade, e
também para a família que precisava daquele acolhimento. Quero aproveitar esse momento para fazer
o reconhecimento da nossa atuação, a Defensoria Pública precisa estar presente cumprindo sua
missão institucional na defesa dos direitos humanos”.

O professor e advogado Thiago Amparo trouxe um resgate da história do policiamento no Brasil
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Logo após, iniciou a palestra com o professor da FGV-SP e advogado, mestre em direitos humanos e
doutor pela universidade Central European University (Budapeste, Hungria), Thiago Amparo, que
mencionou a importância da realização deste Encontro Estadual e a atuação expressiva da Defensoria
Pública do Rio Grande do Sul contra a violência praticada a João Alberto.  

Amparo, durante sua apresentação, trouxe um resgate da história do policiamento no Brasil e discorreu
sobre a violência policial, o racismo e a interseção com segurança privada. Também trouxe algumas
ideias de como se pode atuar no sistema de justiça em relação ao racismo estrutural e a garantia dos
direitos humanos.  

Trazendo um contexto do policiamento desde a colonização no Brasil, Amparo relaciona a raiz
fundamentadora da visão eugenista formada. “Existe um histórico racista no policiamento brasileiro,
não somente pelo impacto desproporcional sobre as pessoas negras, mas justamente a gênese que é
fundamentada na vinda da cultura portuguesa no Brasil, construindo guardas reais, que tinham como
objetivo, tanto a proteção da realeza, mas também a captura de escravos fugitivos, e essa ideia de uma
proteção de uma elite poderosa com um viés racial é muito colocado”, explica o professor.  

O palestrante também abordou o caso do assassinato de João Alberto Silveira Freitas, explicando a
importância de buscar justiça para todos os crimes com motivações racistas. “Para que possamos
garantir uma paz duradoura, é necessário que tenhamos, não somente, notas de repúdio com relação
ao caso do João Alberto, mas que de fato tenhamos justiça, não apenas neste caso individual, mas
contando com uma justiça estrutural, repensando a forma que fazemos o policiamento”.  

“A Defensoria Público do RS tem um papel muito importante em prover justiça. Precisamos de mais
justiça e menos mortes”, concluiu Amparo.  

Ao �nal do evento, a Subdefensoria Pública-Geral para Assuntos Institucionais, a Subdefensoria Pública-
Geral para Assuntos Jurídicos e a Subdefensoria Pública-Geral para Assuntos Administrativos
realizaram a prestação de contas da Defensoria Pública de abril a novembro de 2020.  

O Encontro XXII foi promovido pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul e pela
Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do RS (ADPERGS), com patrocínio do
Banco do Estado do Rio Grande do Sul (BANRISUL).

Curtir 0 Compartilhar
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Em Pauta

João Alberto morreu?

Darcy Ribeiro dizia que a “mais terrível de nossas heranças é esta de levar sempre conosco a cicatriz de
torturador impressa na alma e pronta para explodir na brutalidade racista e classista”.[1]

E foi assim com João Alberto, ao se aventurar em um hipermercado porto-alegrense, encontrou o
regime escravocrata, sentindo o peso da melanina.[2] Numa verdadeira mort à la carrefour, diante de
pequena plateia e com registros de áudio e vídeo, foi espancado até a morte por dois seguranças do
estabelecimento comercial. No �uxo homogêneo da história[3], o castigo corporal encontrava o corpo
preto num violento ritual de controle e humilhação.

A compreensão da morte de João Alberto como crime racial exige o entendimento do processo de
exploração econômica e institucional da população negra. Ao longo de mais de quatro séculos,
aproximadamente, quinze milhões de homens, mulheres e crianças foram vítimas do trágico comércio
transatlântico de escravos ao redor do mundo, segundo estimativa das Nações Unidas. Ciente desse
lamentável cenário de crime contra a humanidade, a comunidade internacional passou a reconhecer
que esta população representa um grupo vulnerável cujos direitos devem ser efetivamente
assegurados.[4]

Entender como um corpo negro é espancado até a morte no ano de 2020, 132 anos depois de
formalmente abolida a escravidão e 32 anos depois do pacto constitucional de 1988, quando houve a
celebração da dignidade da pessoa humana como princípio estruturante do Estado Democrático de
Direito brasileiro, exige esforço para uma longa caminhada, percurso necessário para ligar a as�xia de
Beto ao ano de 1530, quando o primeiro navio tumbeiro atravessou o Oceano Atlântico e atracou no
litoral brasileiro.

E não é fácil amarrar as duas pontas da história do genocídio brasileiro. De acordo com Martin
Meredith, mais da metade dos escravizados exportados pelos portugueses para o Brasil morriam no
percurso até a chegada no litoral brasileiro.  A cada cem africanos escravizados “dez podem ter morrido
pela captura, vinte e dois no caminho até o litoral, dez nas cidades costeiras, seis no mar e três nas
Américas, antes de iniciar o trabalho”[5], o que é con�rmado por Laurentino Gomes, que de�ne o
Atlântico como “um grande cemitério”[6][7].
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Já em território brasileiro, os corpos negros foram submetidos ao que se pode denominar de economia
política do castigo. A dominação senhor-escravizado interessava à metrópole, que não dispunha de
recursos para o “controle da massa de escravos nem de meios para efetivá-los internamente à unidade
produtiva”[8]. Nesse contexto, os negros sofriam castigos de todas as espécies, “na forma de
mutilações de dedos, do furo de seios, de queimaduras com tição, de ter todos os dentes quebrados
criteriosamente, ou dos açoites no pelourinho, sob trezentas chicotadas de uma vez, para matar”[9]. A
violência desumanizava e causava a prematura morte por estafa.

No período que antecede a abolição do regime escravocrata, como não era mais possível agrilhoar o
negro à unidade produtiva, que era seu lugar até então, a polícia e o sistema de justiça penal assumiram
a tarefa de controlar o “medo negro”, não permitindo a ocupação dos espaços públicos, e instituindo a
suspeição generalizada em desfavor da pele negra:

“A cidade que escondia, porém, ensejava aos poucos a construção da cidade que descon�ava, que
transformava todos os negros suspeitos. É essa suspeição que Eusébio de Queiroz[10] está preocupado
em a�rmar: ‘qualquer’ ajuntamento de escravos deve ser dissolvido; ’os que nele se encontrarem’ devem
ser presos; os ’que se tornarem suspeitos’ devem ter o mesmo destino. A suspeição aqui é inde�nida,
está generalizada, todos são suspeitos. Não é mais o Fulano com o chapéu desabado que importa,
mesmo porque agora seria difícil saber quem era o Fulano mesmo que ele estivesse ostentando a cara
limpa. Ao invés de uma suspeição ‘pontual e nominal’, é a suspeição generalizada que se torna o cerne
da política de domínio dos trabalhadores”.[11]

A estratégia de eliminação avançou a passos largos no Século XIX. Embora os negros ocupassem boa
parte dos postos de trabalho, o Brasil fez a opção pela imigração europeia à formação do proletariado.
[12] Além disso, como observa Abdias Nascimento, também houve uma tentativa de “branqui�cação
sistemática do povo brasileiro” por conta da miscigenação[13]. Embora a legislação brasileira pós-
abolição não tenha importado o modelo estadunidense de Jim Crow[14], a classe dominante feita de
netos e �lhos dos antigos senhores de escravos sonegou escolas e terras, distribuindo discriminação e
repressão, impedindo o acesso do negro aos espaços de poder político, social e econômico, não
havendo, portanto, necessidade de leis para subordinação explícita de um grupo racial; a falácia da
igualdade foi su�ciente para manter o negro acorrentado aos grilhões do passado.[15]

Seguindo o curso da história, especialmente nas grandes metrópoles brasileiras e no sistema
penitenciário, é possível observar explicitamente a existência de um estado de exceção que permite a
eliminação de grupos vulneráveis[16]. A criminalização, o aprisionamento e os homicídios praticados
contra a população negra – inclua-se nesse ponto as mortes produzidas em intervenções
policiais/militares – indicam a continuidade da vocação escravocrata no âmbito das políticas criminal e
de segurança pública.

A questão carcerária, por exemplo, persegue os negros há séculos. Em pesquisa de Thomas
Holloway[17], há a informação de que, no início do Século XIX, quase metade da população era negra,
porém, no âmbito da justiça criminal, 80% das pessoas submetidas a julgamento tinham como
característica fenotípica a pele negra, geralmente acusadas de infrações penais como fugas, ofensas à
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ordem e furto de roupas e alimentos. Atualmente, o cenário demonstra que 64% dos encarcerados são
pessoas negras, tudo a evidenciar que a propagandeada igualdade racial é falaciosa e tem por perverso
efeito maquiar com narrativas um racismo que se sedimenta há séculos.[18]

O presente, então, não traz novidade para a população negra em relação à morte. De acordo com o
Atlas da Violência 2020[19], 75,7% das vítimas de homicídios são pessoas negras. No período de uma
década (2008-2018), as taxas de homicídio de negros apresentaram um aumento de 11,5%, enquanto
de não negros houve uma diminuição de 12,%. Beto infelizmente entrou para tais estatísticas perversas.
Se os dados são realocados para a escala World Health Statistics, a comparação é inevitável: os
números revelam que os negros brasileiros estão sujeitos a riscos como se vivessem nos países mais
violentos do mundo ou naqueles com con�itos armados em andamento.[20]

No âmbito da letalidade policial, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública analisou 5.896 registros de
mortes resultantes de intervenções policiais nos anos de 2015 e 2016, o que corresponde a 78% do
universo das mortes no período, e revelou que 76% das vítimas eram pessoas negras.[21] O dado é
con�rmado no ano de 2019[22], quando 79,1% das balas do Estado de Policialismo[23] acertaram peles
pretas.

Com efeito, pode-se dizer que os aparelhos institucionais são, no mínimo, cúmplices na dominação e
segregação étnico-racial pós-escravatura. Para Marlon Weichert, a análise de dados combinada indica a
existência de uma política de segregação racial[24]. Sem embargo, o sistema de justiça criminal é a
perversa representação dos pelourinhos, eis que as centenas de chicotadas foram substituídas pelo
cálculo da pena privativa de liberdade, o encarceramento de negros é o nosso disfarçado Jim Crow, é o
nosso apartheid[25], e as viaturas policiais parecem ocupar a mesma fúnebre função dos navios
tumbeiros que carregavam amontoados de corpos e cadáveres negros à formação e manutenção do
regime escravagista.

Não bastasse tudo isso, tal regime, no evolver dos Séculos XX e XXI, ganhou novos contornos no país
com a adoção das estratégias de controle social alicerçadas no urbanismo militar.[26] A suspeição
generalizada imposta pelas práticas policiais e o controle social militarizado nos espaços pauperizados
desvelam a militarização da vida urbana, que é reproduzido inclusive por empresas de segurança
privada em estabelecimentos comerciais. Para Stephen Graham[27]:

“A militarização também envolve a normalização dos paradigmas militares de pensamento, ação
política; esforços de disciplinar agressivamente corpos, espaços e identidades considerados não
condizentes com noções masculinizadas (e interconectadas) de nação, cidadania ou corpo; e o uso de
uma ampla e diversi�cada propaganda política que romantiza ou higieniza a violência como um meio de
vingança legítima ou de conquista de algum propósito divino. Acima de tudo, a militarização e a guerra
organizam a ‘destruição criativa’ de geogra�as herdadas, economias políticas, tecnologias e culturas”.

A população negra dos bairros empobrecidos tornou-se indistintamente suspeita e foi categorizada
como inimiga no plano interno, o que reforça a existência de um verdadeiro estado de exceção
normatizado. O controle militarizado das pessoas negras em zonas periféricas gera uma brutal divisão.
Como observa Frantz Fanon: “esse mundo compartimentado, esse mundo cortado em dois é habitado
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por espécies diferentes”[28]. As fronteiras internas são delimitadas por barreiras e operações militares, o
espaço militarmente isolado permite a indiscriminada categorização dos corpos suscetíveis de serem
mortos pelo Estado, tudo acobertado pelo retórico discurso da garantia da ordem pública dentro de
uma guerra que busca a eliminação do seu próprio povo, sobretudo a morte de inimigos racial e
socialmente construídos.

A morte de João Alberto é o somatório dos racismos individual, institucional e estrutural. Um branco
não seria tratado daquela forma, a brutalidade da violência a que foi ostensivamente submetido bem
indica uma autorização vigente há séculos quanto ao castigo público de corpos negros.

Beto foi socado e agredido até a morte porque existem pessoas que odeiam negros. Beto foi
assassinado porque existem instituições que abordam, acusam e condenam negros de forma
indiscriminada e sumária. Beto foi as�xiado porque as relações políticas, produtivas e sociais seguem a
marginalizar negras e negros, a as�xia mecânica como expressão concreta de toda sorte de as�xias
que historicamente lhes vêm sendo impostas.

– João Alberto morreu?

– Morreu. Morreu porque era negro.

Morreu porque os negros são matáveis no Brasil. Morreu porque sistemas racistas, como os
experienciados por instituições públicas e privadas no país, subvertem a universalidade do direito à vida
da população negra em perpetuação pandêmica dos privilégios da branquitude. Morreu porque a
dignidade de negras e negros ainda está disponível nos supermercados mais próximos.
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Princípios do Processo Penal para a implementação de um
Sistema Acusatório.

Mário Silveira Rosa Rheingantz e Thaise Mattar Assad

Sumário: 1. Sobre Sistemas Processuais: Abordagem da Obra “Os Sistemas
Processuais Agonizam?”. 2. A Compreensão dos Princípios Gerais do Processo Penal.
3. O Sistema Processual Penal Brasileiro: O Caminhar para um Sistema Acusatório. 4.
Conclusão.

1. SOBRE SISTEMAS PROCESSUAIS: ABORDAGEM DA OBRA “OS SISTEMAS PROCESSUAIS
AGONIZAM?”

Há poucos anos atrás, algumas pessoas começaram a analisar a questão dos sistemas processuais e
começaram, a partir de uma crítica contundente, a sugerir que a estaria fulminada a matéria, diante de
sua superação. Dentre as principais razões para as críticas estaria a do lugar que o tema ocupa, nos
fundamentos do Direito Processual Penal. Contudo, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho3 construiu
sólida crítica a tal pensamento, apontando, inclusive, que nada foi sugerido para se pôr no lugar do
estudo dos sistemas, o que deixaria um “vazio”, o que, segundo Coutinho, “só é possível no sentido
metafórico” em um lugar em que não é possível a ocorrência de um “vazio”.

Contudo, em épocas de discussões a respeito de reformas processuais penais, o tema ressurge, em
geral, trazido por pessoas que pouco ou nada sabem sobre o tema ou seus fundamentos. Portanto,
para analisar o tema e rebater as críticas, importante trabalhar com seus fundamentos. Antes disso,
porém, necessário uma aproximação com a noção de sistema.

O que é sistema? Por que se ensina Processo Penal dentro dos sistemas? Por que se fala dos
sistemas? Para responder a tais questionamentos, o autor recorre à �loso�a da linguagem e explica4
que:

“Kant achou o modo de dar conta do conjunto/sistema, ligando os elementos a partir de um princípio
uni�cador ou reitor ou fundante, ao qual tratou por 'ideia única'. Ele, porém, diz a verdade e, por isso, ela
aparece na palavra que é intermediária. Isso não basta, porém. A�nal, ele não vai dizer nunca sobre o
objeto todo e, assim, falseia “a verdade”.
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Eis então porque se passa a aceitar a palavra não mais como intermediária e sim como protagonista,
após o chamado “linguistic turn”.

Considerando que a linguagem é sempre autorreferencial, resta agarrar-se à verdade possível, à verdade
da posição da qual se fala. A partir dessa base �losó�ca, utiliza-se esse modelo em outros campos,
dentre os quais, o Direito. E ressaltando a importância de respeito aos limites semânticos, Coutinho5
acentua que:

“Tem-se convivido, por isso, com uma série de problemas dos quais se destacam aqueles que relativizam
tudo; e não pela equivocidade da linguagem e sim porque os relativistas não querem saber da questão
referente à 'verdade' (não a querem enfrentar), da qual não se pode abrir mão, mormente se – como
sucede no Direito – está ela umbilicalmente ligada à limitação gerada pela lei, isto é, a marca que não se
deve ultrapassar, como no caso das chamadas cláusulas pétreas constitucionais.”

Em resposta aos que sustentam que Kant está ultrapassado, Coutinho6 

aponta que ele só estaria ultrapassado se houvesse algo para colocar em seu lugar. Como não há,
supera-se também tal crítica. Para tanto, diz que isso seria o mesmo que dizer que Copérnico está
ultrapassado porque é do século XV, XVI.

Isso não signi�ca que não se possa buscar outras formas de pensar tais problemas ou buscar uma
solução. Contudo, deve-se fazê-lo pensando no todo e não em apenas um de seus aspectos como
ocorre quanto a algum “instituto”. Exempli�ca7 com a necessária relação entre imputação e coisa
julgada, pois ambas são questões ligadas à linguagem e não podem ser pensadas separadas de
categorias como ação, quali�cação jurídica, requisitos formais da denúncia e da queixa, inépcia, coisa
julgada.

Assim, conclui que não se pretende desestimular a superação do tema, mas alerta-se que tal deve ser
feita a partir de uma superação que possa fazer- se evoluir o processo penal, não havendo espaço para
aventuras onde erros dizem com a vida e a morte.

A seguir, Coutinho desconstrói o apontamento de que o tema estaria “fora de moda”. Para tanto, traz
exemplos8 de autores importantes que o vem discutindo perante o mundo inteiro. A seguir questiona:
a�nal, “quem está abandonando a discussão? Por que? Qual o motivo? Aonde se quer chegar com o
abandono? Quanto se pode conseguir com o abandono?

Há também uma sugestão de abandono a partir de uma confusão entre legalidade e sistema, que vem
acrescida da certeza de que todos sistemas processuais penais são mistos, o que afastaria a matriz
kantiana.

A confusão entre legalidade e sistema seria idêntica à confusão entre fundamento e fundamento do
fundamento. Ademais, não ter um princípio misto, não signi�ca que não se posse ter um sistema misto.
Hoje todos os sistemas são mistos, mas todos são regidos por um princípio que lhe dá 



unidade, o inquisitivo ou o dispositivo, mas sempre trazem elementos do outro sistema, por isso são
formalmente mistos. Tais elementos não desnaturam o princípio uni�cador, em que pese possam
conviver mal no conjunto. Portanto, se há confusão, é meramente aparente e não justi�ca a superação
dos sistemas processuais penais inquisitivo e acusatório. Ademais, ainda há uma di�culdade9 em se
falar sobre “sistema puro”, pois pureza seria os elementos trazidos pelos autores como puros, ou seria
sobre como eram os sistemas em sua origem?

O problema da verdade é abordado por Coutinho10 sob a perspectiva de que, em que pese se tenha
superado a ideia de verdade como se pensava no passado, não signi�ca dizer que não existe nada
naquele lugar. Menciona a frase de William Shakespeare, “o que é um nome? Se dermos outro nome
àquilo que chamamos de rosa ela continuará com seu doce perfume”. O processo segue sendo um lugar
onde se busca dar conhecimento a quem não o tem. Assim, a “verdade” aqui é uma qualidade que se
atribui ao conhecimento. Nesse ponto, o autor retoma a importância da noção kantiana de sistema,
para determinar que a �nalidade do processo deve ser como chega o conhecimento do caso penal,
sendo este o foco da questão. Discorre que, portanto, o princípio não é a gestão da prova, mas que a
forma como se rege a gestão da prova é determinada por um princípio. Se dispositivo, as partes são as
protagonistas do conhecimento. Se inquisitivo, o juiz é o protagonista do conhecimento, o sistema é
inquisitivo. Assim, Coutinho conclui11 que o princípio uni�cador não pode decorrer da legalidade, tanto
que por ela nem é tratado, e que nem tampouco decorre de uma escolha e que o caminho contrário é
perigoso, pois “atrela o processo penal ao pior que a história já mostrou”.

Nesse sentido, expõe a crítica aos que, na esteira do Professor Rui Cunha Martins, sustentam que o
princípio uni�cador deve ser o da democraticidade, como superadora do modelo acusatório,
entendendo como sistêmico o modelo democrático. Demonstra Coutinho o equívoco da ideia, que
signi�caria manter em aberto uma questão a formular a todo e qualquer mecanismo, o que seria
confundir fundamento com fundamento do fundamento12. Ademais, ao �m e ao cabo, poderia acabar
por ancorar tudo na lei (ainda que na Constituição), o que poderia conduzir ao pior dos positivismos.

Seria mais ou menos dizer que daqui para frente o “sistema democrático” é aquele ditado pelo STF ou,
no extremo e dependendo do caso, por seu presidente. Assim, se hoje alguém que interprete diz algo
que não podia (ou não devia), mas diz, invoca-se, desde o “lugar” do fundamento do fundamento, a
impossibilidade dele dizer, por exemplo qualquer coisa sobre qualquer coisa. Mas se esse “lugar” é o da
lei, quando diz está dito, porque a lei diz o que ele diz que ela diz13.

Portanto, ao contrário do que pretende, a proposta de Rui Cunha, sob a ótica de Coutinho, coloca em
xeque justamente o que diz pretender proteger, ou seja, os Direitos e Garantias Fundamentais14.

Quanto aos que sugerem que o processo penal democrático exige a máxima e�cácia dos direitos e
garantias fundamentais e que, portanto, estaria fundado no “amor ao contraditório”, critica Coutinho15
que necessita de ação, atitude e não de sentimento. Até porque “amor ao contraditório ou à
constituição”, todos tem. Assim, tais questões amoldam-se a belos discursos, mas são ambíguos e
servem a qualquer senhor, pois cada um “ama a seu 

modo, do seu jeito”.



Conclui-se com a questionamento exposto no título da obra de Coutinho16. A�nal, os sistemas
processuais agonizam? De fato, não é fácil fazer imperar o sistema processual traçado pela
Constituição Federal de 1988, mas assim seguirá se não se compreender que se trata de espaço a ser
conquistado com luta. Tais questões, no campo �losó�co e jurídico demandam tempo, talvez maior do
que o desejado pela velocidade desejada pelo modelo econômico. Note-se que nunca se teve um
sistema fundado no modelo acusatório, o que inviabiliza dizer-se que faliu. Assim, o fato de não se ter
paz no campo hermenêutico não signi�ca que se deva abandonar a luta. Nessa luta, aliás, muitas vezes
o campo jurídico cede espaço para o político, o que demanda a compreensão do tempo no campo
político. Assim, a pressa pode atrapalhar os fundamentos e até mesmo os fundamentos dos
fundamentos.

A compreensão dos princípios é a base para a compreensão sistemática da matéria. Conceitua-se
princípio como gênese, motivo conceitual sobre o qual se funda a teoria geral do processo penal.

Dizer-se motivo conceitual, no entanto, não traz conteúdo semântico perceptível aos sentidos. Contudo,
cientes da impossibilidade de, em algumas situações, pelo signi�cante, dar conta do signi�cado,
importante compreender que motivo conceitual aqui é dizer “mito”17.

Não obstante, sempre se teve presente que há algo que as palavras não expressam; não conseguem
dizer, isto é, sempre há um antes do primeiro momento; um lugar que é, mas do qual nada se sabe, a
não ser depois, 

quando a linguagem começa a fazer sentido18. Nesta parca dimensão, o mito pode ser tomado como a
palavra que é dita, para dar sentido, no lugar daquilo que, em sendo, não pode ser dito. Daí o big bang à
física moderna; Deus à mitologia; o pai primevo a Freud e à psicanálise; a norma fundamental a Kelsen e
um mundo de juristas, só para se ter alguns exemplos.

Essencial é a compreensão de que “no principium” sempre está um “mito”. Sempre! Isso é fundamental
para retirar a muleta da segurança jurídica, só possível no imaginário, o lugar do logro e aí está o
Direito19.

Para o direito penal e o direito processual penal, necessária é a passaagem do mito para o rito. Nesse
sentido, o autor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho20 vale-se de Jorge Figueiredo Dias.

São estes princípios gerais do processo penal que dão sentido à multidão das normas, orientação ao
legislador e permitem à dogmática não apenas explicar, mas verdadeiramente compreender os
problemas do direito processual e caminhar com segurança ao encontro de sua solução.

O sistema inquisitório e o sistema acusatório são regidos respectivamente pelos princípios inquisitivo e
dispositivo e a diferenciação se faz pelo critério de gestão da prova. No inquisitório, a gestão da prova
se concentra na mão do julgador. O réu é objeto do processo e detentor da verdade, da qual deverá
prestar contas ao julgador21. O julgador, aliás, pode buscar provas inclusive secretamente e, até
mesmo, além do contido na acusação, tudo sob a justi�cativa de buscar a “verdade”.



No sistema acusatório, a gestão das provas é das partes e, apesar de o processo continuar sendo a
busca de uma “verdade histórica” o juiz deve decidir apenas com base nas provas produzidas pelas
partes, aplicando o Direito ao caso concreto. O contraditório é pleno e o juiz tem posição passiva, 

�cando distante da colheita da prova. Tomando a perspectiva do sistema inglês, o sistema acusatório,
incentivado pela ideologia liberal, se desprende da “Magna Charta Libertatum” (1215), acentuada pelo
“Bill of Rights” (1689) e pelo “act of sttlement” (1701). O processo passa a ser protagonizado pelo
confronto entre as partes, processo em contraditório. O juiz presidente deve ser mero árbitro, cabendo a
decisão aos jurados. O réu passa a ser sujeito de Direitos. A liberdade passa a ser a regra, até para
poder participar da produção da prova.

Não há mais sistemas processuais puros. O Brasileiro é, em essência inquisitório, pois a gestão da
prova é, em essência, inquisitiva, estando nas mãos do juiz. O fato de o processo penal brasileiro
comportar partes não o faz, por si só, que possa ser considerado acusatório.

Na abordagem necessária dos princípios relativos à jurisdição, devemos tratar da Jurisdição na
premissa Chiovendiana, sob a qual é premissa lógica ao exercício da ação22. Assim, revela-se no poder
estatal de dizer o direito, de forma de�nitiva, de acordo com o que é trazido pela parte autora,
atribuindo-se estabilidade e imutabilidade ao tema decidido, a partir da preclusão operada pela coisa
julgada.

Importante alerta de necessidade de resistência ao neoliberalisimo e lógica do estado mínimo, é feito
por Jacinto Nelson de Miranda Coutinho23, especialmente quanto ao câmbio ideológico fundado por
Hayek, no sentido de recordar que a jurisdição, a par de ser um poder, é uma garantia fundamental de
todos da qual não se pode abrir mão. Portanto, sua crítica deve vir no sentido de aprimoramento. Não
há democracia sem jurisdição. Inafastável, portanto, a regra do art. 5º, XXXV da Constituição Federal de
1988.

Com relação ao princípio da imparcialidade, Coutinho parte da exposição24 do período em que se
acreditou que seria possível, a partir de método proposto pelo empirismo, ao ser humano obter a
neutralidade 

cientí�ca através da observância de um método com cumprimento rigoroso de regras.

Procurava-se obter um tipo de saber que não estivesse eivado de qualquer imperfeição humana. Daí o
método perfeito para a consecução deste desiderato, proposto pelo empirismo. Para este, “o método
consiste em um conjunto de procedimentos que por si mesmos garantem a cienti�cidade das teorias
elaboradas pelo real. Como o sujeito se limitaria a captar o objeto, essa captação seria tanto mais e�caz e
neutra quanto mais preciso e rigoroso fosse o método utilizado. Assim, a elaboração cientí�ca se limitaria
ao cumprimento rigoroso de certas técnicas preestabelecidas, que conteriam o poder quase miraculoso
de conferir cienti�cidade aos conhecimentos elaborados através delas”.

Os motivos25 dessa almejada busca por neutralidade eram: 1 – Crença em uma razão de validade
universal; 2 – Necessidade de legitimar o discurso do Estado moderno, que vinha falar em nome de
toda a nação, a partir da ideia de igualdade formal, não sendo mais possível sustentar ostensivamente



os privilégios de classe e; 3 – Urgência de ocultar os interesses do Estado que, em verdade, era, de
classes e não do povo como um todo.

Tal era o discurso �losó�co e cientí�co que se re�etiu no jurídico, com a ideia de que todos são iguais
perante a lei e que no processo, a função do juiz seria a de garantir a igualdade entre as partes, com
neutralidade, buscando apenas a paci�cação de con�itos de interesses e a justiça.

O ponto importante é a análise de até que ponto tal neutralidade e imparcialidade seriam reais. Deve-se
reconhecer a importância de uma meta de imparcialidade do judiciário, na medida em que sua decisão
é substitutiva à vontade das partes, mas, ao mesmo tempo, a adoção de uma posição crítica ao tema é
elementar. Neste sentido, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho explicita26 que o sujeito moderno é visto
como capaz de construir sua história social e pessoal, sendo o sujeito do conhecimento, ativo e
participativo, 

construtor da realidade, sem motivos para esconder sua ideologia e escolhas diante do mundo. Assim,
se torna insustentável a tese da neutralidade, vigendo a ideia dialética de participação. Ou seja, o
conhecimento histórico é dialético “porque, além de ser re�exo das condições materiais de seu tempo,
atua sobre essa materialidade, alterando-se. Em outras palavras: Todo saber é condicionado e
condicionante.”

Assim, o Juiz não é mero sujeito passivo, mas é, como todo ser humano, construtor na realidade em
que vivemos, e não mero aplicador de normas, exercendo atividade meramente recognitiva. É, em
verdade, sujeito que atua sobre a realidade, buscando reconstruir a verdade dos fatos do processo e
interpretando as normas jurídicas aplicáveis ao caso.

Ademais, o Direito é ideológico. “Tutela nas suas regras, interesses que podem facilmente ser
identi�cados dentro de cada sociedade e que, muitas vezes, tomam seu caráter de ocultação dos
con�itos existentes no seu interior, ou seja, toma uma dimensão alienante”27.

Justamente por isso, a problemática da originalidade cognitiva do julgador no processo penal brasileiro
hoje é ponto de intenso debate na doutrina atual. Nossa sistemática processual atual, pela regra da
prevenção, permite que o magistrado que atuou no inquérito policial, manipulando, deferindo diligências
probatórias, medidas cautelares e de segregação, atue também na esfera judicial, apesar de carregar
toda a carga cognitiva adquirida em sede pré-processual.

Uma das questões aqui apresentadas que revela maior problema dentro da dialética processual penal,
dentro do panorama do julgador estar contaminado pela experiência pré-processual, é, sem sobra de
dúvidas, a �gura do magistrado como verdadeiro gestor da prova, concentrando uma tarefa que
compromete sua função jurisdicional séria e acaba por acarretar vícios que interferem no desfecho do
caso penal. O agravante desta desvirtuada função é a pretensão de �m do processo penal como busca
da 

verdade real como requisito para uma pretensão de justiça28.



A posição do magistrado no processo penal é de garante dos direitos fundamentais do sujeito
passivo29, não de protagonista processual ou gestor da prova, empenhado na busca incessante pela
verdade do caso penal. A crença em um caráter evidente dos fatos reforça o exercício de seu poder
contaminado, que inviabiliza a oportunidade do contraditório e da ampla defesa. O ponto de partida de
toda atividade jurídica é o fato, o qual acaba surgindo como um problema advindo da realidade, e que
deve ser absorvido, em um exercício de subsunção, pela norma jurídica.

Portanto, não se pode cair na ingenuidade de acreditar na neutralidade. Ao contrário, é importante a
assunção clara das posições ideologicamente assumidas, a �m de permitir uma partida honesta, o que
é inviável quando o sujeito se esconde sob a máscara da neutralidade ou da objetividade. Contudo, a
busca pela imparcialidade deve ser a meta a ser atingida pelo juiz no exercício da jurisdição, razão pela
qual se deve criar e respeitar os mecanismos para o seu atingimento, o que deve ser atingido pela
prévia limitação formal das regras do jogo.

Com relação ao princípio do juiz natural, trata-se de princípio que garante que dentre todos os órgãos do
poder judiciário, apenas um possa legitimamente julgar um caso concreto, de acordo com regras
�xadas previamente ao fato. É essencial para evitar-se a escolha do “juízo mais conveniente”30 que,
partindo das premissas acerca da ausência de neutralidade, poderia fazer cair por terra a própria
garantia da imparcialidade.

O Estado, ao assumir o monopólio da resolução dos casos penais, assume a obrigação de não declinar
de sua atuação. Assim, não pode o juízo competente furtar-se de seu dever de decisão, sob pena de
ferir o princípio do juiz natural e a própria imparcialidade. No caso de ausência de provas, o juízo deve
ser absolutório, por força das normas jurídicas que assim o determinam 

em função da opção política que rege tal escolha.

Por tal conjuntura, necessária a abordagem do princípio da inércia da jurisdição, uma das
características trazidas do sistema acusatório. Sob tal princípio, impede-se que o juiz atue de ofício,
sem provocação. Essencial para a manutenção da equidistância das partes. Busca evitar o que Franco
Cordeiro denomina de “quadro mental paranóico”31, quando o juiz decide antes para, somente após,
buscar elementos para fundamentar a decisão anteriormente tomada. O princípio da inércia é
pressuposto de um processo penal democrático. Impede julgamento “ultra, extra ou citra petita”. Daí
decorre a necessidade de respeito à correlação entre imputação e sentença quanto à questão fática.

No entanto, importante seria observar a inércia da jurisdição também quando o impulso diz respeito à
produção da prova, até para evitar que se decida primeiro (ainda que a decisão não seja relevada) e
depois se saia a buscar a produção da prova para justi�car a decisão já tomada32. Neste sentido,
critica-se a redação atual do art. 156 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Inerente à democracia é o fato de que a jurisdição só pode ser exercida quando provocada. Assim, em
nosso sistema, a ação é um Direito. Quando pública, é um dever para o Ministério Público33.



Com isso, o princípio da o�cialidade, diz a quem compete dar início a uma investigação criminal ou levar
o fato a julgamento (no sentido de provocar a jurisdição), se a uma entidade estatal ou a entidades
particulares ou apenas ao ofendido. No antigo Direito Romano, a ação penal, ainda que o interesse
fosse pública, era popular, ou seja, qualquer cidadão o poderia fazer em nome da coletividade34. Já no
antigo Direito Germâmico era do ofendido ou de sua família a legitimidade. No sistema inquisitorial vige
a o�cialidade, mas o 

impulso vem do próprio órgão jurisdicional.

Em nosso sistema, se ação for Pública, condicionada ou não à representação, a legitimidade é do
Ministério Público. Se a ação for privada, a legitimidade é do ofendido ou, em caso de morte, de seu
cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. A classi�cação considera a legitimidade
ativa e não a natureza da infração. Há também a ação penal privada subsidiária da pública. A ação só
será privada se expressamente prevista. No silêncio do código, a ação penal será pública
incondicionada.

Sendo a ação penal pública e estando presentes suas condições, é obrigatória ao Ministério Público. O
princípio da obrigatoriedade opõe-se ao princípio da oportunidade ou da discricionariedade, para o qual
tendem os países da common law. Os in�uenciados pela matriz Romano Germânica, de regra, adotam a
obrigatoriedade35. Evidente que não se adotam sistemas necessariamente puros. Em consonância a
este raciocinio é a crítica de Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, o autor critica o art. 28 do CPP, que
permite ao juiz a remessa ao Procurador Geral de Justiça caso discorde do pedido de arquivamento do
inquérito policial, restando ao chefe institucional a última palavra quanto ao arquivamento.

Coutinho também ressalta que a obrigatoriedade não deve se submeter a uma análise seca da
legalidade, pois o exercício da ação penal deve obedecer, em última análise, ao interesse público. Assim,
não deve o MP ajuizar a ação se seu exercício for prejudicial ao interesse público. Ex. In�ação
processual, pequena possibilidade de executar a condenação, etc.

No processo penal se busca a reconstituição histórica do crime a �m de formar o convencimento do
julgador. Para que isto seja possível, em um processo de partes, no qual o juiz é equidistante e detentor
do poder, o princípio do contraditório é essencial. Tal princípio possibilita que as partes possam expor
suas razões e requerer produção de provas que julgarem importantes. Pressupõe também a
possibilidade de contrariar os atos da parte contrária. É um verdadeiro diálogo entre acusação e defesa,
perante um juiz 

imparcial.

A lógica da efetividade do princípio do contraditório, opõe-se ao sistema inquisitorial puro pois permite
ao acusado confrontar as acusações e provas contra si. Contudo, foi aceito em sistemas inquisitórios,
salvo os mais ásperos, (ainda que não tenha sua efetividade plena) e foi reconhecido de forma
inquestionável nos processos penais reformados consequentes à Revolução Francesa.



Em consequência disso, o princípio do contraditório é reconhecido no Processo Penal Brasileiro (CF/88,
art. 5º, LV), apesar de não ter a devida e�cácia formal e material. A presença do pas de nullitè sans grief
no ordenamento jurídico brasileiro (art. 563 do CPP), é duramente criticado por Jacinto Nelson de
Miranda Coutinho, pelo conteúdo semântico de “prejuízo”, pelo fato de encontrado naquilo que entender
o julgador.

Contudo, por ser o princípio do contraditório constitucional, não poderia ser restringido, salvo quando
colide com outra norma de mesma hierarquia como direito à privacidade e intimidade, caso em que se
deve utilizar a razoabilidade ou proporcionalidade pra resolver o con�ito.

Já o princípio da verdade material remete ao estudo do processo como reconstrução de um fato
pretérito. O meio de fazer aportar o fato histórico no processo é a prova. Assim, a partir da prova é que o
juiz deve formar a convicção sobre o fato histórico do processo, apesar de saberem todos que não é ela
a única formadora do juízo36.

Com relação a verdade, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho37, de forma crítica expõe a distinção de
Carnelutti entre verdade formal e real38 (busca-se a verdade material e obtém-se como resultado a
verdade formal), até a publicação de “Verdade, Dúvida e Certeza”, em 1965, em que Carnelutti reconhece
que a verdade real não pode ser atingida pelo homem sendo, portanto, a verdade uma só, aquela dita
formal. Note-se a importância de tal 

conclusão, pois a partir dela se reconhece que se julga a partir daquilo que sabe-se pode não ser
verdadeiro, o que faz tremer a crença na segurança jurídica.

Ressalta-se a importância sistêmica de se reconhecer a busca por uma ou outra “verdade” (formal ou
material), pois isso serve de fundamento norteador na produção probatória, sendo a busca da verdade
real ínsita ao modelo inquisitorial, enquanto a busca pela verdade formal é ínsita ao modelo
dispositivo/acusatório. Portanto, no processo penal, o que se deve buscar é um juízo de certeza,
pautado nas normas que assegurem o Estado Democrático de Direito.

Uma vez reconstituídos os fatos através das provas, necessário veri�car-se a forma de sua valoração.
Nesse sentido, há basicamente três sistemas: íntima convicção, prova tarifada e livre convencimento
motivado.

No Brasil, por força do art 93, IX da CF/88, exige-se motivação de todas as decisões judiciais. Portanto,
a apreciação é livre, mas tal liberdade deve ser vista como um dever de não ultrapassamento dos
limites da discricionariedade, devendo a motivação servir como elemento de controle acerca da
observância de tais limites.

3. O SISTEMA PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO: O CAMINHAR PARA UM SISTEMA ACUSATÓRIO

Não se duvida que um dos principais inimigos do neoliberalismo é o Estado de Bem estar social. Não
apenas pelo nível de desenvolvimento humano por este propiciado, mas sim por promessas que não
poderiam ser cumpridas, lançadas por políticos pouco hábeis. Essa constatação vem balançando a
democracia nos termos concebidos na modernidade39. 



Por óbvio que sempre houve um abismo entre os países, tendo alguns alcançado maior grau de bem
estar, enquanto outros amargaram imensos atrasos. Essa é uma das razões pelas quais o
neoliberalismo não atingiu a todos de maneira uniforme. Assim, o neoliberalismo como epistemologia,
se mostrou incapaz de sustentar de forma mínima, de propiciar a realização dos �ns de uma sociedade
democrática40.

Isso resultou em uma série de dúvidas e incertezas em que a complexidade das situações tornou difícil
decidir em qual lado se deve �car. Assim, no campo do saber jurídico, por exemplo, tem se veri�cado
uma série de “manuais” que, na ausência de rumos mais precisos, expressam meras opiniões, frutos de
um achismo, muitas vezes vindo de uma verborreia desastrosa41.

Isso resulta da falta de saber e, portanto, da insegurança. Da mesma forma, sofrem os postulados
democráticos, sendo quase a prevalência do imaginário sobre a cultura. Em que pese tal debate sempre
tenha ocorrido, nunca se tinha admitido a ruptura às custas da negação dos direitos e garantias
fundamentais42. Isso é tão importante que há quem diga que o respeito às garantias processuais
penais re�etem o grau de civilidade de um povo.

Necessário lembrar a questão atinente ao conhecimento, pois um caso penal deve ser decidido por
alguém que não conhece antecipadamente um caso penal e que, para tanto, precisa conhecê-lo. Assim,
processo é concebido de forma instrumental como conjunto de atos preordenados destinados a uma
�nalidade43. O que chega do crime, portanto, é a 

parcialidade, o conhecimento possível, pois o caso penal, uma vez reconstruído através da linguagem
faz com que chegue, não o crime, mas o que se fala dele44.

Parte da tradicional doutrina processual, acreditando na verdade, trata de negá-la como verdade
material, mas a aceita como verdade formal ou verdade forense, em que pese reconheça que esta, em
que pese baste para uma sentença penal, não basta para uma verdade histórica45. Ocorre que o
problema da verdade não se resolve, pois nada tem de solidez quando se parte dos elementos do tipo
penal. Para tal conclusão, pense-se no cotejo entre taxatividade e conceitos jurídicos indeterminados,
mediados pela linguística, cujos malabarismos, no campo penal, absolvem ou condenam46.

Por isso, com o giro linguístico, pouco sobra para que se creia na verdade na forma como se fez.
Contudo, não há vazio ali, devendo-se dar conta do que há naquele lugar. Encontrado o problema,
necessário conviver com a parcialidade (no sentido de conhecimento parcial), razão pela qual há muito
o que se fazer para chegar na democracia processual47. Mas já é possível, como isso, compreender por
que a questão processual está atrelada a uma opção política, pois é justamente sobre os restos do
crime que se instrumentaliza o processo. Falar, portanto, em verdade material pode ser muito e�caz
quando se busca a manipulação ideológica do sistema. Nesse caso, o jogo não é do objeto, mas sim
dos sujeitos, pois a opção é política, sendo assim, a �nalidade que de�ne qual o princípio
reitor/organizador do 

sistema48.



O ponto de partida que a �nalidade vai de�nir como princípio, no caso, ou é o princípio inquisitivo ou o
princípio dispositivo. Naquele (sistema inquisitório), a �nalidade, em face da opção política, encarrega
ao juiz, prioritariamente, o dever de trazer à luz o conhecimento, a iniciativa probatória, antes de tudo, é
sua. Eis o princípio inquisitivo. Neste - sistema acusatório - a �nalidade, em face da opção política,
encarrega às partes (autor e réu), prioritariamente, o dever (que aqui se toma como ônus) de trazer à luz
o conhecimento, a inciativa probatória, antes de tudo, é sua. Eis o princípio dispositivo49.

O exercício da opção política é feito no cotidiano, através das interpretações. Contudo, importante
observar que interpretar não é uma carta em branco, pois a nossa Constituição e as leis, com seus
textos, de cuja interpretação constitui-se as normas, tem um conteúdo semântico delimitador. Não
respeitar tais limites, equivale a poder dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa50.

Nesse aspecto, ao tema deste debate, importa veri�car que nossa Constituição tem já uma opção
política pelo sistema. Ou seja, no Brasil, o sistema acusatório é um imperativo constitucional, em que
pese ainda se conviva com a estrutura inquisitorial do CPP51. Contudo, não se pode olvidar da
necessidade de não se dispensar os fundamentos dos fundamentos, sob pena de cairmos no arriscado
positivismo naquilo que já mostrou sua pior vertente na história do direito.

Não se pode duvidar do quão complexa é a superação do sistema inquisitório, depois de oito séculos, o
qual é uma opção política e ideológica, pois as forças que emanam de quem está no poder tentam
afastar a efetivação da Constituição. Daí a necessidade de manter-se a luta, a�nal o que se quer é
democracia52.

A Comissão de juristas que elaborou o anteprojeto de lei de reforma do CPP, convertido no PLS 156/09,
optou pela adoção da base do sistema acusatório. Assim, sendo aprovado o texto em sua integralidade,
se estabeleceria um sistema misto à base (de regência) acusatória, ou seja, agregaria elementos do
sistema inquisitório em menor escala, resultando em melhores expectativas para a democracia
processual, eis que, diante de nossa Constituição Federal e de seus princípios republicanos, não existe
mais espaço para a predominância do sistema inquisitório53. Tal escolha está bem presente no art. 4º
do referido PLS:

“Art. 4º - O processo terá estrutura acusatória, nos limites de�nidos neste Código, vedada a iniciativa do
juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação”.

 

O artigo deixa claro que a gestão da prova é retirada do juiz, tendo este apenas a função que a própria
Constituição lhe reserva, segundo Coutinho54, que é de garante de ordem constitucional e, por isso, do
cidadão.

Com a �nalidade de acabar com a sobreposição de funções entre o acusador e o órgão jurisdicional, o
projeto propõe a implementação do Juiz das Garantias para a Investigação Preliminar, atuando no
sentido de evitar qualquer ameaça aos direitos e garantias do investigado, não tendo qualquer 

competência para realizar diligências probatórias55.



Já o juiz do processo, pelo PLS, teria participação decisiva, mas não em matéria probatória. Seria de
responsabilidade única da acusação a tarefa de comprovar os fatos imputados, podendo o juiz intervir
apenas, por exemplo, para sanar dúvidas no sentido de complementar com perguntas as inquirições
das testemunhas, não podendo substituir eventual atuação falha do acusador56.

Já com relação às provas produzidas pela defesa, a comissão de juristas se debruçou arduamente
sobre o tema, tendo decidido que não deveria se permitir a atuação do magistrado de nenhuma forma,
eis que em caso de se haver eventual dúvida, deveria o réu ser absolvido. Ademais, em se permitindo
algum mecanismo de interferência do magistrado, não seria possível inferir se este estaria agindo para
bene�ciar ou prejudicar o réu. Assim, concluiu a comissão que tal dilema é de origem eminentemente
ética, não jurídica, sendo a questão trazida no art. 162 do PLS de forma não tão ideal.

Pouco razoável, é a redação do art. 409 do projeto, o qual permite que o magistrado possa condenar
alguém mesmo contra a vontade do Ministério Público, ou seja, mesmo em caso de expresso pedido de
absolvição57. Ainda que o acusador tenha oferecido peça inicial acusatória, tal fato não o vincula a
necessário pedido de condenação, muito menos vincularia o magistrado, ainda mais na hipótese do
próprio dominus litis da ação penal ter pedido a absolvição.

Com relação à voz forte da defesa no processo, dentro do sistema acusatório, tanto a autodefesa e a
defesa técnica estão plenamente abarcadas, devendo o Estado aparelhar Defensorias Públicas para que
a diferença econômica entre pessoas não seja um fator de di�culdade defensiva.

Assim, a delimitação do lugar das partes na relação processual, promovida pelo sistema acusatório,
possibilitaria o caminhar em direção de uma maior democracia processual58.

Com o PLS 156 tendo como regente o sistema acusatório, o Ministério Público poderá, �nalmente,
assumir a função de dominus litis da ação penal, situar-se como parte legítima, no processo penal, da
produção probatória, fazendo com que o magistrado �que preservado de eventual contaminação59.

A única forma de ter o sistema processual penal brasileiro como um instrumento de garantias contra
abusos na intervenção do Estado na vida de indivíduos é se conceber um processo de partes, onde
cada qual reconheça seu devido lugar, assumindo, os juízes, posição equidistante do processo60. A
denominada gestão da prova, para o sistema inquisitório, reúne no julgador as funções de julgar e
acusador, o tornando o senhor da prova e do processo como um todo, de forma a prejudicar
frontalmente o devido processo legal61.

O juiz das garantias, é altamente fundamental em um sistema acusatório sério, possuindo competência
para decidir sobre todas as questões que, durante a investigação preliminar, incidam sobre os direitos e
garantias individuais. Devendo a incumbência da investigação permenecer a cargo do Ministério Público
e da polícia, que exercerá controle externo ao ógão de acusação,  �cando,  assim,  o  magistrado  em
 posição  equidistante  dos interesses e pedidos das partes62.

4. CONCLUSÃO



Em suma, o pensamento kantiano a respeito de sistema parte de uma ideia fundante e se orienta por
princípios uni�cadores, sem o que, o conjunto de regras é assistemático. Ainda, é necessário que o
sistema seja construído a priori, a partir da referida ideia fundante e não a posteriori pela mera
constatação empírica.

De acordo com Jacinto Nelson de Miranda Coutinho63, a partir da ideia kantiana de sistema, é possível
se identi�car o princípio uni�cador, a que se refere Kant, na diferenciação dos sistemas processuais
acusatório e inquisitório, sendo este de�nido pelo critério referente à gestão da prova. Ainda, Jacinto
expõe que: “Ora, se o processo tem por �nalidade, entre outras

– mas principalmente – o acertamento de um caso penal após a reconstituição de um fato pretérito, o
crime, mormente através da instrução probatória, é a gestão da prova e a forma pela qual ela é realizada
que identi�ca o princípio uni�cador”64.

A denominada gestão da prova, para o sistema inquisitório, reúne no julgador as funções de julgar e
acusar, o tornando o senhor da prova e do processo como um todo, de forma a prejudicar frontalmente
o devido processo legal. Ainda, neste mesmo panorama inquisitório, o julgador guia-se por sua visão
comprometida e viciada, valendo-se do “mecanismo natural do pensamento da civilização ocidental que
é a lógica dedutiva, a qual deixa ao  inquisidor a escolha da premissa maior, razão por que pode decidir
antes e, depois, buscar, quiçá obsessivamente, a prova necessária para justi�car a decisão”65.

A alta incidência da função cognitiva da prova, tende a maximizar o papel da verdade no processo a
tornando um instrumento excessivo voltado ao seu descobrimento. Nesse cenário, abrem-se inevitáveis
brechas para a manifestação do autoritarismo, especialmente em razão do incremento de poder do
julgador50.

Tal visão, apresenta insu�ciências e graves problemas, pois desconsidera as limitações da pretensão de
racionalidade da modernidade66 e dos inevitáveis espaços de discricionariedade subjetiva do julgar, já
que, o juiz, como ser-no-mundo, carrega consigo pré-compreensões e sua historicidade67, ou seja, por
mais que deva ser imparcial, neutro nunca será. A função persuasiva da prova, portanto, aporta o “dado
de realidade” ao estudo da teoria probatória, visto que considera as determinantes pessoais do juiz que
podem guiar a tomada a decisão. Embora, tais elementos não se mostrem legítimos e su�cientes para
embasar o fundamento da prova, eles são circunstâncias, que precisam ser sopesadas para permitir a
devida compreensão das relações inerentes ao campo jurídico-penal. Para tanto, questiona-se o mito da
verdade com a possibilidade de sua exclusão em âmbito processual penal.

Por outro lado, a função persuasiva da prova como meio de captação do convencimento do juiz tende a
fortalecer uma interpretação abusivamente discricionária da valoração probatória realizada pelo
julgador68.

Assim, no processo penal, a prova apresenta esta dupla função, em um sentido de relação de
autolimitação. Em razão do excesso de discricionariedade e subjetivismo, que torna incontrolável o ato
de julgar como mero convencimento, é necessário que se estabeleça uma ligação cognitiva com os



fatos, a qual, considerando a eliminação da verdade no processo, determinará que o convencimento
judicial deverá se realizar por meio de critérios racionais juridicamente legítimos, que devem ser
expressados na motivação da decisão69.

Por óbvio, o percurso mental do julgador e os reais motivos que podem ser considerados para a tomada
da decisão são efetivamente incontroláveis e imprevisíveis, mas a necessidade de apresentação
racional e juridicamente legítima na motivação impõe, ao menos, a consideração correlata de critérios
aceitáveis, em sentido de exercício de demonstração de tal legitimidade. Segundo Salah Khaled Jr., a
ideia de que a atividade probatória tem como objetivo a formação da convicção do julgador parte dos
pressupostos que haja “uma hipótese sustentada pelas partes a partir de um fundo probatório, que tem
como referencial a intenção de convencimento sobre a verdade e sobre a qual ela obrigatoriamente deve
assentar, a partir de rastros análogos ao evento passado”70.

Assim, conforme demonstrado, necessária a análise a respeito da opção política e postura adotada pelo
julgador durante a condução processual como fatores preponderantes e decisórios na solução do caso
penal e da implantação de sistema acusatório em nosso ordenamento jurídico, com a consequente
presença da �gura do juiz das garantias.

Apenas se é possível uma mudança efetiva no sistema processual no Brasil, caso se altere o princípio
uni�cador e a mentalidade dos magistrados, retirando, de forma urgente, o poder jurisdicional de
discricionariedade desenfreada, que pode acarretar no que Franco Cordero delimitou como “quadro
mental paranoico” (quando torna-se o imaginário como real possível)71.
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Artigo

Projeto Mãos que Sonham reverte renda a adolescentes em
cumprimento de medidas socioeducativas

Internos do Centro de Atendimento Socioeducativo de Novo Hamburgo (CASE-NH) produzem os
amigurumis.

O Centro de Atendimento Socioeducativo de Novo Hamburgo (CASE-NH) que presta atenção sócio-
assistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas
em meio aberto, criou o projeto “Mãos que Sonham”. Iniciado em 2006, atualmente conta com a
participação de mais de 30 jovens. 
Por meio da ação, os internos fabricam toalhas, tapetes, centros de mesa e, há pouco mais de dois
anos, amigurumis, uma técnica japonesa para criar bonecos feitos de tricô ou de crochê. Os produtos já
foram expostos em feiras locais e no Centro Administrativo de Novo Hamburgo. Parte do lucro das
vendas é revertida a eles e a outra parte retorna às o�cinas para a compra de matéria-prima. Desde
setembro de 2020, os internos já fabricaram 150 amigurumis.

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


Desde setembro de 2020, os internos já fabricaram 150 amigurumis

O projeto é coordenado pelas agentes socioeducativas Adriana Barth, Mirian Paganotto e Yasmin Vitória
Vieira, com supervisão das pedagogas Andréa Herder e Liana Gonçalves e apoio da defensora pública
Deisi Sartori, que atua no CASE-NH.  

“O projeto Mãos que Sonham é uma valiosa oportunidade de mostrarmos à sociedade que a
socioeducação é viável e rendem belos frutos. O interesse das pessoas pelos amigurumis é enorme e
faz com que os adolescentes acreditem que seu trabalho manual tem valor e pode, inclusive, ser fonte
de renda para eles e para suas famílias. As o�cinas de crochê existem no CASE-NH há muitos anos,
mas a confecção dos amigurumis é mais recente e contou com o apoio de muitas defensoras e
defensores públicos, que incentivaram o projeto e se interessaram pelos produtos. A ADPERGS também
tem contribuído, facilitando as entregas em Porto Alegre. É um trabalho que agrega as pessoas e
valoriza os adolescentes”, contou a defensora Deisi.  
A atividade também serve como terapia para os internos, que relatam a mudança que o projeto fez em
suas vidas. “Me ajuda bastante, o tempo passa voando, qualquer tempo livre que eu tenho estou
fazendo, parece que viciei, me acalma bastante, tirando os pensamentos ruins que eu tenho”, contou o
jovem, que também relatou como o tempo no CASE-NH tem o ajudado. “Tem sido um período de muita
re�exão, agora só pensar para frente, se eu estivesse na rua ia estar fazendo coisa errada, mas aqui
dentro tem bastante agentes, sou bem próximo deles, eles nos ajudam, sempre tentam nos deixar com
a cabeça erguida, dando motivação para mudarmos e não continuarmos no caminho errado”, concluiu.

A ADPERGS apoia esse projeto. Quem tiver interesse em ajudar pode entrar em contato pelo e-mail:
maosquesonhamnocasenh@yahoo.com. Para adquirir seu próprio amigurumi, acesse o Instagram do
projeto (@maosquesonhamcasenh).

mailto:maosquesonhamnocasenh@yahoo.com.
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Dicas de Leitura

A busca: memórias da resistência

A vida clandestina de um militante da luta armada contra a ditadura militar brasileira nos anos 1970.
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O direito ao confronto na produção da prova penal

Ações armadas, congressos clandestinos, viagens sigilosas, prisão, tortura, seqüestro de diplomata,
banimento, exílio. Dez anos de exílio em diversos países, Argélia, Cuba, Chile de Allende até o golpe de
Pinochet, Argentina de Perón antes do golpe militar de 1976, França, Portugal. Emoção a cada página
nesta biogra�a em que o real e o imaginário se mesclam. Muitas vezes, a realidade parece �cção, e a
�cção, realidade, formando o que poderia ser chamado de auto�cção histórica. Um livro fundamental
para o conhecimento da resistência contra a ditadura militar no Brasil.

Autor: Liszt Vieira (Defensor Público)

O autor defende que o exercício do direito ao confronto ajuda à formação do conhecimento opera como



O autor defende que o exercício do direito ao confronto ajuda à formação do conhecimento, opera como
controle epistêmico da prova produzida e, ao mesmo tempo, legitima democraticamente o processo
penal através da participação da defesa, de tal forma que este direito fundamental deve ser colocado
como elemento estruturante da atividade de produção da prova penal de um processo penal que se
espera acusatório. (…) As soluções apresentadas pelo autor têm sérias implicações práticas e técnicas
no processo penal, nomeadamente no tema da prova penal. A pesquisa cientí�ca séria e o tema ainda
pouco explorado tornam este livro uma relevante contribuição para a doutrina jurídica processual penal,
sendo certo que sua leitura será muito útil tanto por acadêmicos como por pro�ssionais do Direito.

Autor: Daniel Diamantaras de Figueiredo 
Editora: Marcial Pons



Prisão e Monitoramento Eletrônico. Possibilidades e Limites no
Sistema Prisional

Parte-se de uma abordagem transdisciplinar utilizando conceitos da sociologia jurídica e suas
implicações no sistema penal. Além disso, é analisada a pena de prisão e seu desenvolvimento
histórico, retratando as condições do sistema prisional brasileiro e amazonense. Por meio de cálculo
estatístico, veri�car-se-á alguns indicadores sobre a efetividade do monitoramento de presos e a
possibilidade de ampliar seus limites legais.

Autor: Eduardo Augusto da Silva Dias 
Editora: Habitus



Coleção para Entender Direito

A obra traça uma breve linha do tempo Institucional da Defensoria Pública, tratando de seus contornos
básicos e de algumas questões inquietantes que dizem respeito ao seu crescimento (e óbices). Alguns
temas e mesmo notas de rodapé, por certo, seriam material para livros inteiros. No entanto, a pretensão
é apenas apresentar a Instituição de forma inovadora e básica, enfocando a prática de contato direto
com o público. Se há algo que diferencia a Defensoria dos demais órgãos do sistema de justiça, é
justamente sua extrema preocupação com os usuários dos seus serviços e com o seu desenho
democrático (construído a partir da atuação diária das defensoras e defensores públicos), que re�ete a
demanda da sociedade brasileira por acesso à Justiça



Direito Juvenil e Neurociências

demanda da sociedade brasileira por acesso à Justiça.

Autora: Patrícia Kettermann 
Editora: Estúdio Editores

A obra surgiu a partir da re�exão de que defender adolescente é diferente de defender adulto e, a partir
disso, a intenção de fundamentar tal diferença mediante fundamentos neurocientí�cos. Inicialmente,
busca-se uma análise acerca da natureza do ato infracional praticado pelo adolescente através da
presença dos elementos da teoria do crime, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. A necessidade da
existência dos elementos volitivo, intelectual e emocional, e não sendo o adolescente ainda detentor
deste último, tendo em vista a estrutura inacabada do cérebro, deve ser responsabilizado de forma
diferente do adulto, segundo as neurociências.

Autora: Ceará Julliana Nogueira Andrade de Lima 
Editora: Lumen Juris



A tutela jurídica da moralidade pública: um microssistema à luz
da Constituição Federal de 1988 e do garantismo.

A tutela da moralidade pública, na ordem constitucional pós-1988, exige o necessário diálogo entre o
garantismo e a busca por uma gestão moral do Estado, de modo que a legítima interferência jurídica na
esfera individual, seja qual for o bem jurídico, exige o respeito ao elemento humano, permitindo, então, a
formação de um microssistema.

Autora: Júlia Lordêlo dos Reis Travessa. 
Editora: CRV



Sustentabilidade e Ocupação Irregular de Áreas de Preservação
Permanente por Pessoas em Situação de Pobreza.

A sustentabilidade, cuja concepção remonta ao ano 1560, na Alemanha, na Província da Saxônia, busca
conciliar a proteção ambiental com o desenvolvimento socioeconômico, reconhecida a �nitude dos
recursos ambientais. É valor jurídico, que serve de carga axiológica para interpretação e reinterpretação
do ordenamento jurídico, constituindo o novo paradigma do Direito. Foi construída a partir de uma visão
multidimensional, dividida em dimensão ambiental, dimensão social, dimensão ética, dimensão
econômica e dimensão jurídico-política. As áreas de preservação permanente, cujo conceito e tipologia
são devidamente analisados, sofrem maior pressão nas áreas urbanas, sobretudo em razão do
processo de urbanização, caracterizado pela exclusão social e pobreza. A ocupação dessas áreas,
como alternativa de moradia, por pessoas em situação de pobreza, gera impacto ambiental e exige um
enfrentamento condizente com a proteção dos direitos fundamentais, o que realça a necessidade de
adoção de decisões que não incrementem a precarização de direitos sociais, à luz da dimensão social
da sustentabilidade.

Autor:  Victor Hugo de Souza Lima. 
Editora: Lumen Juris Direito.



Direito e Desenvolvimento - um Diálogo entre Saberes

 DOWNLOAD PDF

A presente obra DIREITO E DESENVOLVIMENTO: um diálogo entre saberes é fruto de debates e
pesquisas realizadas por docentes e discentes dos Cursos de Graduação da Universidade Regional
Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), Campus de Cerro Largo/RS, e também de professores e
colaboradores convidados.

Con�ra o trecho escrito pelo defensor público Mário Silveira Rosa Rheingantz, intitulado “A continuidade
das práticas autoritárias nas agências punitivas apesar da Constituição Federal de 1988” a partir da
página sete.

Organizadoras: Alini Bueno dos Santos Taborda e Gabriela Felden Scheuermann. 
Editora: Tomo.

https://www.revistadpergs.org.br/images/edicao-09/Livro_Direito-CL-_Tomo-II-pginas-1-30.pdf
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Convênios

ADPERGS �rma novos convênios que bene�ciam os(as)
associados(as)

CONFIRA A LISTA COMPLETA NA ÁREA RESTRITA DO SITE.

 VOLTAR

 WhatsappTweetar

Com 27 categorias, a ADPERGS segue ampliando sua lista de empresas e de prestadoras de serviços
conveniadas. Os contratos contam com opções de casa e decoração, contabilidade, restaurantes,
farmácias, automóveis, hotelaria, livrarias, joalheria e óptica, vinhos e muitos outros. Os descontos,
pensados especialmente para os(as) associados(as), variam de uma categoria a outra.

Entre os novos convênios feitos em 2020, estão Kidricki e Souza Advogados Associados, Britto e
Lemmertz Advogados Associados e o Instituto Camargo de Odontologia. 

Para mais informações sobre descontos das empresas conveniadas, acesse.
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