
Representações contra vereador Laércio Zancan serão acompanhadas pela AAR
Advocacia Especializada

A Amaral, Andrade e Rodrigues Advocacia Especializada foi constituída para representar o
parlamentar marauense Laércio Zancan (PSB), que teve sua integridade física e política
ameaçada após utilizar de seu espaço na tribuna para manifestar-se contrário aos atos
antidemocráticos fomentados em todo o país

As representações disciplinares oferecidas na Câmara de Vereadores de Marau contra o
mandato parlamentar do vereador Laércio Zancan (PSB), eleito em 2020 com 910 votos,
serão acompanhadas pela AAR Advocacia Especializada, em colaboração com a Dra.
Gabriela Werner Oliveira e o juiz de direito aposentado, Dr. Luis Christiano Enger Aires.

A defesa do parlamentar foi assumida pelo escritório após a repercussão da manifestação
de Laércio, em seu espaço na tribuna do Legislativo, ter motivado uma onda de ataques e
ameaças à integridade física e política do legislador, levando-o a acionar escolta policial
para deixar o prédio em que funciona a Câmara naquele município.

Os advogados assumem a representação de Laércio declarando que todas e quaisquer
tentativas de silenciamento e de interrupção de mandatos eleitos democraticamente e que
apresentam posicionamentos divergentes da maioria estabelecida nas casas legislativas,
devem ser questionadas e refutadas, sob pena de que processos semelhantes sejam
instaurados com o único objetivo de produzir um cerceamento às manifestações populares.
“Lembramos que só existe pluralismo, um dos valores fundamentais da democracia
moderna, onde existe espaço para a divergência e condições para que ela se manifeste.
Não cabe à maioria tentar impedir o exercício dos direitos políticos de um detentor de
mandato eletivo que representa minorias sociais”, justificam.

Diante da conjuntura política nacional e dos reflexos do processo eleitoral na ampliação dos
atos antidemocráticos que, entre outros aspectos, questionam o resultado das urnas e
acentuam a disseminação de notícias falsas contendo ofensas e ameaças a instituições da
República, como o Supremo Tribunal Federal (STF), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os
ministros destas Cortes, a AAR Advocacia Especializada entende que a eventual
instauração de procedimentos disciplinares, em resposta a divergências políticas, podem se
tornar instrumentos de coerção, visando o esgotamento do debate público e das diferenças
político-ideológicas, tão caras e saudáveis a um Estado Democrático de Direito e que tem
nos legislativos municipais uma esfera relevante para o fomento da cidadania. “Temos
convicção de que a Câmara de Vereadores de Marau atuará com a seriedade e a
responsabilidade que o caso exige”, finalizam os advogados constituídos para acompanhar
o caso.

Sobre a AAR Advocacia Especializada
Estabelecida em Passo Fundo, a Amaral, Andrade e Rodrigues (AAR) Advocacia
Especializada atua com expertise nas áreas do Direito Administrativo e Relações
Público-Privado; Direito Ambiental e Urbanístico; Direito Político, Eleitoral e Parlamentar;
Gestão de Crises, Riscos e Oportunidades; e em Relações Governamentais, Institucionais e
Terceiro Setor.



Atuam em colaboração à AAR Advocacia Especializada neste caso, a mestre em Direito
pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e doutora em Direito pela
Universidade de São Paulo (USP), Gabriela Werner Oliveira. Pesquisadora e
membro-fundadora do Centro de Estudos sobre Proteção Internacional de Minorias da
Faculdade de Direito da USP, Gabriela também é advogada assistente perante o
Mecanismo Residual Internacional da Organização das Nações Unidas (ONU) para
Tribunais Penais.

Luís Christiano Enger Aires é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), juiz de Direito aposentado e membro da Associação Juízes pela
Democracia (AJD).


