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Palavra da Presidente

Presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne. Foto: Sidnei Schirmer

Agosto de 2020, mês do lançamento de mais uma edição da RevistAdpergs. Nunca pensamos que
estaríamos vivendo uma pandemia de impacto mundial, com alteração das rotinas e convivências de
forma tão latente. Estamos desde março do corrente ano precisando nos adaptar a esta nova realidade.
Iniciamos, assim, um dos anos mais difíceis da humanidade.

No início da pandemia, chegamos a duvidar da gravidade da doença, mas, em pouco tempo, passamos
a acreditar na seriedade do problema. Começamos com um timoneiro, o que se perdeu em pouco
tempo, e seguimos hoje lançados ao bom senso, muitas vezes inexistente. Mas precisamos achar um
rumo e um �o condutor para as nossas ações.

Para tanto, nos reinventamos. O teletrabalho se fez uma realidade em pouco tempo e o atendimento
presencial somente de forma protegida e excepcional. Estamos passando por uma verdadeira mudança
de paradigma no acesso à justiça. O fato é que o medo e o desa�o nos fez adiantarmos modalidades de
trabalho e foi possível ver que esta nova forma se mostra efetiva e e�ciente. Entretanto, algumas
barreiras ainda precisam ser vencidas para que se possibilite o amplo acesso à justiça, especialmente
aos grupos de maior vulnerabilidade.

População de rua, mulheres vítimas de violência doméstica, adolescentes internados, presos
preventivos, dentre outras demandas, exigem que se pense em medidas de proteção. Para além dessas
defesas, é necessário trazermos à discussão audiências de custódia, júris, audiências de instrução e
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acordos de não persecução penal, pois são temas sensíveis à Defensoria Pública e não podemos ceder
na proteção das garantias constitucionais.

Mas a problemática do momento que vivemos não se resume à nossa atuação, mas também à postura
que vem sendo adotada pelos poderes executivo e legislativo, nacional e estadual, ao submeterem
projetos restritivos de direitos, especialmente penalizando servidoras e servidores públicos. Estamos
vendo projetos serem submetidos à votação em regime de urgência e sem o necessário debate, já que
a di�culdade de contato é evidente.

Os problemas estão postos e exigem nossa atenção. Ao menos podemos dizer que estamos fazendo a
nossa parte. Defensoras e Defensores não pararam, não param e não pararão. Seguimos trabalhando
tanto quanto antes, se não mais. Nunca fomos tão solidários e humanos, e seguimos espalhando
solidariedade por todo o nosso Estado com a contribuição de cada uma e cada um que estão doando
para a nossa campanha.

Estamos diariamente conectados e precisamos pensar nos impactos desta nova realidade à saúde
mental. Mas a conexão também nos deixou próximos. Estamos realizando encontros que antes não
seriam possíveis e palestras sobre os mais diversos temas e com inúmeras participações que talvez
não conseguiríamos se fosse presencial. Seguiremos nos reinventando e, enquanto não pudermos nos
reunir presencialmente, nos manteremos próximos por meio dos recursos digitais.

Esperamos que gostem da leitura e estamos sempre à disposição para auxiliar neste momento tão
difícil pelo qual estamos passando.

#�queemcasa #adpergspróximadevocê

Juliana Coelho de Lavigne 
Presidente
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Câmara de Mediação e de Conciliação

Câmara de Mediação Familiar e de Conciliação adotam métodos
online permanentes

Coordenadora da Câmara de Mediação Familiar, defensora pública Patrícia Pithan Pagnussatt Fan, trabalhando
remotamente de sua casa, em Porto Alegre. Foto: Patrícia Pithan Pagnussatt Fan.

A pandemia do coronavírus gerou medidas de isolamento social, a �m de evitar sua proliferação. Estas
medidas impactaram os serviços da Defensoria Pública, essencial neste momento para a população. A
Instituição recorreu aos métodos online para uma grande parte dos seus atendimentos prestados aos
assistidos, garantindo acesso à justiça para os cidadãos. O que não era esperado, é que esses métodos
foram tão e�cientes que �carão disponíveis mesmo ao �m da pandemia - o modelo está funcionando
tão bem que, de junho a julho, o número de sessões praticamente dobrou.

A Câmara de Mediação Familiar, responsável por Programas de Educação em Direitos por meio das
O�cinas das Famílias, da mediação, da conciliação e da constelação familiar, é um grande exemplo de
como o método on-line pode ser e�ciente. Desde o início da pandemia, em março, já foram realizados
532 sessões on-line. “A Câmara de Mediação Familiar se readaptou e passou a utilizar os atendimentos
on-line com muita propriedade. Após alguns testes, �cou aprovado o uso do WhatsApp para as sessões
de mediação, de conciliação e de constelação, considerando ser um aplicativo de fácil manejo pelos
assistidos. Houve mais foco e agilidade nas sessões”, contou a Coordenadora da Câmara de Mediação
Familiar da Defensoria Pública, Patrícia Pithan Pagnussatt Fan.

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


Os benefícios não são vistos apenas pelos(as) defensores(as) públicos(as), segundo a coordenadora,
as famílias também se adaptaram muito bem ao novo método. “Até o momento, todos os assistidos
são unânimes em avaliar o serviço como satisfatório. O sentimento mais comum após as sessões é o
de alívio, por terem conseguido resolver a questão que os trazia tanto desconforto. Desse modo,
quando os adultos se sentem bem e tranquilos, naturalmente os �lhos têm a mesma percepção, e o
núcleo familiar consegue ser um lugar de apoio, mesmo que virtualmente”, relatou a defensora.

Segundo a coordenadora, recentemente, a Câmara atendeu um caso indicado pelo Centro de Referência
de Assistência Social (CRAS). Para que uma mãe solo, com doença em estágio terminal pudesse
transferir a guarda de seu �lho a quem entendesse com condições, excluindo parentes consanguíneos,
que por falta de comprometimento ou a�nidade, não seriam indicados. Pela sessão virtual, expressou
sua vontade, o que não conseguiria ser feito pelo método presencial, pois a mãe não tinha condições de
ir até a Defensoria Pública, o que demonstra ser o caminho adotado um modelo que deve ser seguido a
partir de então.

Coordenadora da Câmara de Conciliação, Defensora Pública Ana Carolina Sampaio Pinheiro de Castro Zacher,
trabalhando remotamente de sua casa, em Porto Alegre. Foto: Ana Carolina Sampaio Pinheiro de Castro Zacher.

A Câmara de Conciliação, que fornece aos assistidos a possibilidade de autocomposição de con�itos,
sem precisar ingressar com ação judicial, tendo o objetivo a solução pací�ca e satisfatória para ambas
as partes, também tem se bene�ciado com os métodos on-line. Desde o início da pandemia, já foram
registrados 342 atendimentos. “As vantagens são inúmeras, talvez compensam as desvantagens. Não é
necessário se deslocar, é possível fazer a sessão do conforto de sua casa ou de qualquer outro local,
sem o gasto com transporte ou a perda de horas de trabalho. O encurtamento de distâncias, com a
viabilidade de realização de sessões entre partes que antes sequer cogitaríamos, hoje é uma realidade.
A economia de tempo e dinheiro é fabulosa”, explicou a coordenadora da Câmara de Conciliação,
Defensora Pública Ana Carolina Sampaio Pinheiro de Castro Zacher.

Pelo êxito e pela grande maioria dos assistidos adaptados ao novo método, a Câmara de Conciliação
decidiu manter um modelo híbrido de atendimento ao �m da pandemia. “Queremos ter o melhor de dois
mundos, possibilitando diminuir a distância daqueles que não poderiam acessar a Câmara de
Conciliação, caso fosse somente presencial. O importante é ampliar cada vez mais o acesso do
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assistido à Justiça (não somente ao Judiciário), e é isso que a Câmara de Conciliação possibilita. A
extrajudicialidade dá voz a quem muitas vezes sequer fala num processo judicial. E quanto mais se
possibilita o diálogo entre as partes, maior é a satisfação de ambos para com o resultado alcançado.
Isso faz com que o cumprimento dos acordos seja quase que absoluto. Então, temos que trabalhar
cada vez mais no diálogo, na extrajudicialidade. O litígio traz desgaste, traz atrito, é caro, é demorado,
depende de outras instituições. Deve ser evitado sempre que possível. Pensando dessa forma,
trabalhamos para atingir mais um objetivo da Defensoria Pública: o da paci�cação social”, concluiu a
Defensora.
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Presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne, iniciando a Assembleia Geral Ordinária promovida pela Associação.

A Assembleia Geral Ordinária (AGO) deste ano, ocorreu no dia 11 de julho, de maneira virtual, pelo
aplicativo Zoom Cloud Meetings. A presidente da ADPERGS, Juliana Lavigne, deu início à reunião às
10h, agradecendo a presença de todas e de todos e esclarecendo que não foi possível ocorrer a
assembleia presencial em março por conta da pandemia, mas, atendendo à previsão legislativa, foi
necessária a realização por meio virtual. Após, foi passada a palavra para o contador da ADPERGS,
Enory Luiz Spinelli. Durante a ocasião, foi apresentada a prestação de contas encerradas em 31 de
dezembro de 2019. “Estamos comparando as demonstrações contábeis do ano de 2019 com o anterior,
para analisarmos o comportamento da entidade e também a sua evolução”, explicou o contador antes
de se aprofundar nas questões �nanceiras da Associação.

https://www.revistadpergs.org.br/
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A AGO contou com a participação do presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores
Públicos (ANADEP), Pedro Paulo Coelho, que adentrou nas questões da Associação, parabenizando não
somente o trabalho da ADPERGS, mas também o trabalho realizado com a União Gaúcha em relação ao
PLC 148/20 e as atividades em parceria. “Eu gostaria de parabenizar a Juliana pela gestão, acredito que,
quando vamos falar da Defensoria Pública no Brasil e na América Latina, temos que falar do trabalho da
Associação, que em 2020 irá completar 39 anos. Fico imaginando como era a estrutura há 39 anos
atrás e o esforço que as defensoras e os defensores públicos do Rio Grande do Sul tiveram para chegar
neste patamar de tanta qualidade e grandiosidade. Tenho certeza que a ADPERGS está em boas mãos,
a Juliana é uma guerreira incansável e muito determinada, isso gera vontade de continuar lutando pelo
fortalecimento da Defensoria Pública”, disse o presidente da ANADEP.

Apresentação do Relatório anual parcial de julho de 2019 a maio de 2020.

Também foi apresentado, durante a AGO, o Relatório Anual do período de julho de 2019 a maio de 2020.
O material trouxe a atuação legislativa nacional e no estado; as ações realizadas pela carreira; a
inauguração da sede; o prêmio de jornalismo; as campanhas associativas; e diversos outros assuntos
de interesse da classe.
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Vice-presidente Jurídico-Legislativo da ADPERGS, ex-Defensora Pública-Geral do Estado, Maria de Fátima Záchia
Paludo participou da reunião virtual.

Ao �nal da AGO, quando aberta para assunto gerais, a vice-presidente Jurídico-Legislativo da ADPERGS,
ex-Defensora Pública-Geral do Estado, Maria de Fátima Záchia Paludo, também elogiou o trabalho da
Associação e da sua presidente. “Eu gostaria de parabenizar a seriedade e a dedicação com que tu tens
trabalhado, eu que faço parte da diretoria com muita honra, vejo que a Associação só tende a crescer, e
a tua forma democrática faz crescer minha admiração por ti. Nós agradecemos”, concluiu a vice-
presidente.

Con�ra o relatório anual parcial de julho de 2019 a maio de 2020, aqui: https://bit.ly/3hpokI2. 
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Mês da visibilidade lésbica

Conheça a luta da comunidade lésbica e as frentes de atuação
da Defensoria Pública

Crédito: Paula Rodrigues - Ponte Jornalismo

O Dia da Visibilidade Lésbica é celebrada no dia 29 de agosto, em homenagem ao 1º Seminário
Nacional de Lésbicas, o SENALE, hoje conhecido como Senalesbi, que aconteceu em 1996, em São
Paulo. A data não representa apenas a luta dos direitos das mulheres lésbicas, mas a resistência contra
o machismo, o preconceito, a fetichização e a violência que atinge o L de LGBT imensamente.

As vulnerabilidades variam entre falta de políticas públicas, a queda de denúncias feitas por mulheres
lésbicas violentadas dentro das suas próprias casas, ataques em grupos na rua até estupros coletivos,
tornando a luta pelos direitos da categoria papel da Defensoria Pública. “As mulheres lésbicas sofrem
duplamente as vulnerabilidades”, contou a militante lésbica, professora e Integrante do Conselho
Popular Nacional LGBTI representando a #RedeLesbiBrasil, Roselaine Dias, se referindo ao machismo
mesclado com a lesbofobia que passam.

Segundo estudo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Estadual
de Campinas, feito em maio deste ano, 44% das mulheres lésbicas disseram que têm medo de ter a
saúde mental afetada durante a pandemia, porém, isso não é apenas um problema trazido pela
emergência sanitária do coronavírus, e sim, uma questão constante. “A violência contra lésbicas é
silenciosa, primeiramente, pela vergonha e pelo medo do agressor, que normalmente, está dentro de

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


Conheça a atuação do Centro de Referência em Direitos
Humanos e do Núcleo de Direitos Humanos

casa, depois, pelo medo da discriminação e do preconceito. Muito tem evoluído com a criação de
delegacias especializadas, órgãos de proteção, varas judiciais e promotorias, mas, ainda há violência
física e psicológica contra a mulher lésbica, que enfrenta o machismo estrutural diariamente”, contou a
advogada criminalista, presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB Canoas, coordenadora do
Fórum LGBT Canoas e membra da Aliança Gaúcha LGBTI+, Bianca Hilgert.

Por muito tempo, a comunidade lésbica foi excluída do próprio movimento LGBT, homens gays e
mulheres transexuais eram o maior foco. Em 2008, a categoria teve uma grande vitória quando, na 1ª
Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, foi acolhida uma
reivindicação de trazer o L da sigla (até então, GLBT) para o início, numa luta por visibilidade destas
mulheres. “O Dia da Visibilidade Lésbica representa uma luta contra a violência de gênero e contra a
lesbofobia, mas, sobretudo, representa a resistência destas mulheres, invisíveis durante muito tempo
dentro do próprio movimento LGBT”, disse a advogada criminalista, Bianca Hilgert.

De acordo com o “Dossiê sobre Lesbocídio no Brasil”, o número de mulheres lésbicas assassinadas
aumenta a cada ano. De 2014 até 2017, foram 126 casos. “A lgbtfobia que nós enfrentamos na rua faz a
gente matar um leão por dia, mas isso tem uma consequência para nossas vidas. O dossiê traz esses
elementos, também aponta o suicídio lesbofóbico como uma morte social, um ato individual causado
pelo sistema”, disse a Articuladora Nacional das Ativistas e Pesquisadoras Lésbicas e Bissexuais do
Brasil, Roselaine Dias.

A Defensoria Pública tem como missão institucional promover os direitos humanos, e a pauta LGBT
sempre foi algo abordado. O Centro de Referência em Direitos Humanos foi desenvolvido com a
�nalidade de reduzir a situação de vulnerabilidade social, inclusive das mulheres em situação de
violência e as vítimas de violência estatal, oferecendo atendimento psicossocial e jurídico especializado. 

Já a atuação do Núcleo de Direitos Humanos envolve especialmente a preservação e a reparação dos
direitos de pessoas vítimas de tortura, discriminação ou qualquer outra forma de opressão ou violência
que mereça especial proteção. Sendo ambas essenciais para a proteção da comunidade lésbica. 

"A importância de orientar a comunidade LGBT de seus direitos de uma maneira didática, se relaciona
com as próprias funções institucionais da Defensoria Pública. Como sabido, é função da Defensoria
promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico,
além disso, deve exercer a defesa dos interesses de grupos sociais vulneráveis, tais como a população
LGBT. A orientação de forma didática propicia o efetivo exercício de direitos e o acesso à justiça”, contou
a coordenadora do CRDH e dirigente do NUDDH, defensora pública Aline Palermo Guimarães. 

A  Defensoria Pública sempre estará disponível à comunidade lésbica, basta entrar em contato pelo
Disque-Acolhimento do CRDH (0800-644-5556). A ligação é gratuita e permite acesso facilitado a
orientações e a atendimentos.
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Per�l ADPERGS

Defensor público Domingos Barroso da Costa conta sua
trajetória da Defensoria e nos Tribunais Superiores

Defensor Público Domingos Barroso da Costa em entrevista virtual à ADPERGS.

Na Série Per�l da RevistADPERGS deste mês, o entrevistado é o Defensor Público, com atuação junto
aos Tribunais Superiores, Domingos Barroso da Costa. O defensor é mestre em Psicologia e
Especialista em Criminologia pela PUC-Minas e em Direito Público pela UNIGRANRIO. Barroso também
é autor de diversos artigos e livros nos campos da psicanálise e do direito, dentre eles “A crise do
supereu e o caráter criminógeno da sociedade de consumo”; "Educação em direitos e Defensoria
Pública", em coautoria com o Defensor Arion Escorsin de Godoy; e “Prisão preventiva e liberdade
provisória: a reforma da Lei 12.403/11”, em coautoria com o Professor Dr. Eugênio Pacelli.

Domingos começou sua trajetória acadêmica na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde
ingressou na Faculdade de Direito. Apesar de não ter certeza do curso na época, foi tomando gosto
devido aos professores de excelência. Ele comenta que a Federal trazia um olhar principiológico e isso o
chamava a atenção, pois abria espaço para outras experiências não só jurídicas. “Nada me levava para
um rigor técnico do mundo do direito, aquele mundo fechado que nós conhecemos. Quando o curso
tomou um rumo aberto a outras propostas, fui me interessando paulatinamente”, lembra o defensor.

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


Con�ra a entrevista completa no YouTube da ADPERGS

Formado em 2003, logo se tornou assessor no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sua primeira
experiência foi na Câmara Criminal, onde ressalta que na época já tinha uma postura de preservação de
garantias no julgamento. Após, foi para a Câmara Civil, para atuar com fazenda e família. Então, surgiu a
vontade de estudar para o concurso da Defensoria Pública do Estado, mesmo sem saber sobre a
carreira ainda.

Domingos tinha uma di�culdade tremenda em estudar focado para concurso, “nunca fui marcador de
x”. O defensor sempre gostou de literatura e tinha pavor dos livros esquematizados. Mesmo assim,
conseguiu �car três meses estudando para concurso, “com crise de ansiedade”, falou rindo.

O defensor conta que, durante este período, aceitou um cargo de assessor em Nova Lima, com um dos
instaladores do sistema da APAC de Minas Gerais. Logo saiu o edital do 3º concurso para Defensoria
Pública, na qual foi estimulado a ingressar por um amigo, que era Policial Federal e morava em Santana
do Livramento. Foi um período em que conciliava o trabalho de assessor, as aulas que lecionava e os
estudos para o concurso.

“Após passar na primeira etapa, foi aprovado no 3º Concurso para ingresso na carreira de Defensor
Público do Rio Grande do Sul. “Eu diria que a carreira me escolheu, porque eu nunca pensei tanto nisso,
mas hoje eu não me vejo em outra coisa que não como defensor público”, a�rmou.

O defensor comentou que a escolha da carreira tem muito a ver com o desejo, que nunca o faltou.
Desejo de fazer, de participar e de transformar. “É uma coisa que está faltando muito às carreiras
públicas, nós temos muitos burocratas. Muitas vezes falta essa vontade de transformar alguma coisa.
Eu posso dizer que nunca me faltou, tanto que tenho me mobilizado durante minha passagem pela
Instituição. Está faltando brilho no olho, não só na Defensoria, mas em todas as carreiras”, �naliza.



Começando na Defensoria Pública

#Per�lADPERGS: Domingos Barros da Costa#Per�lADPERGS: Domingos Barros da Costa

A primeira Comarca de Domingos foi Frederico Westphalen. Na época, havia uma defensoria e três
juízes na cidade. Após seis meses no local, foi realizada uma força-tarefa para a criação de uma
segunda Defensoria, devido ao grande volume de trabalho. “Foi um tempo de trabalho muito intenso,
fazia visita aos presídios às vezes no sábado, estudava para júris de madrugada. Chegava na defensoria
às 7h30 da manhã, saia de lá 20h30 da noite. Fiz cerca de 17 juris neste ano. Mas foi um período muito
rico”, concluiu.

Quando abriu remoção para Caxias do Sul, o defensor não queria sair de Frederico Westphalen, mas
devido ao mestrado de sua esposa em Porto Alegre, mais perto da cidade, decidiu pela remoção. Nesta
época, já vinha conversando com o colega Arion Escorsin de Godoy, da possibilidade de solução
extrajudicial ser uma via prioritária, especialmente no campo da Defensoria Pública.

Chegando em Caxias do Sul, encontrou uma Comarca com muito trabalho, eram 10 defensores
públicos no local. Como mudança inicial, criaram as especializações na parte civil, �cando Domingos e
Arion Godoy na família, e Letícia Basso e Aline Langner Dal Ri com cível. Logo após, conseguiram
implementar o projeto de Assessoria das Famílias, em setembro de 2013. Para isso, �zeram cartilhas,
manual do estagiário, banco de modelo de peças mais utilizadas e abriram o trabalho de resolução
extrajudicial. “Deu muito certo, acredito que seja uma bandeira boa de se defender, pela experiência que
nós tivemos. Conseguimos fazer mais de 3 mil acordos enquanto durou o projeto e numa dinâmica
simples: procurando fazer mediação”, explica o defensor.

https://www.youtube.com/watch?v=24kgbXa36Ls


Atuação nos Tribunais Superiores

Um dos aspectos que Domingos ressaltou foi a mudança da cultura jurídica local, porque os acordos
não eram feitos só na Defensoria. A cultura do acordo, pela paci�cação, também foi levada para as
audiências. “A solução dos processos na Defensoria eram muito mais rápidas e mais adequadas às
circunstâncias e às pretensões dos nossos assistidos. Não adianta pedirmos da parte que ganha um
salário mínimo uma pensão de um salário mínimo”, concluiu.

O projeto começou a distribuir os atendimentos em três agendas, que funcionavam todos os dias. Na
primeira, se enquadravam os atendimentos, busca, apreensão e outras situações que se mostrassem
mais urgentes, como guarda e interdição. Na segunda, eram as questões ordinárias. E a terceira, a
agenda das conciliações. Domingos a�rma que isso dinamizou o trabalho, porque muitas tutelas
dependem da urgência com que se atua.

Um dos grandes êxitos da Defensoria Pública de Caxias foram as buscas e apreensões. Domingos
relata uma ocasião, em que se deparou com um homem dormindo na porta da Defensoria. Ele tinha
vindo de São Paulo, pois a sua esposa levou o �lho para Caxias do Sul, sem seu consentimento. “Como
nós �zemos o pedido assim que abriu a Defensoria, 3h depois ele já estava voltando para São Paulo
com o �lho. Em muitos casos parecidos como esse, víamos que a urgência e a rapidez no atendimento
resolviam”, contou o defensor.

As agendas diferenciadas, os modelos preparados para maior e�ciência e o atendimento extrajudicial,
deram muitos frutos e êxitos na Comarca. “Nós sempre acreditamos que pudesse ser um modelo a ser
seguido, e hoje, eu a�rmo que a possibilidade da Defensoria se a�rmar está na solução consensual. Se
o judiciário tem o poder da jurisdição, se o Ministério Público tem o poder da acusação, o que nós
podemos ter é o poder de trazer esse número elevadíssimo de assistidos para junto de nós, e dar uma
solução muito mais rápida que o próprio judiciário pode ter e mais adequada a realidade dos assistidos
”, a�rmou.

“Muitas vezes, o assistido que fazia acordo pela defensoria dizia que estava no fórum, falando com o
promotor, com o defensor, o advogado do estado, e nunca com a Defensoria Pública. E isso me
preocupa porque se amanhã num canetaço, e nós sabemos que isso se mostra possível, alguém nos
sucateia, não tem quem brigue por nós. Por que eles nem sabem que ali é a defensoria pública, que
somos nós defensores públicos que estamos do lado deles, que não tem condições e voz, é a gente que
dá voz jurídica para essas pessoas”, re�etiu o defensor sobre o reconhecimento da Instituição por parte
dos assistidos.

O convite para atuar nos Tribunais Superiores veio do Defensor Público-Geral do Estado, Antonio Flávio
de Oliveira, e da Subdefensora Pública-Geral do Estado para Assuntos Institucionais, Rafaela Consalter.
Domingos acredita que veio em boa hora e abriu a possibilidade de se reencontrar com tudo que fazia
antes de ir para a Defensoria de Caxias do Sul quando se dedicava aos trabalhos com o direito das
famílias e na solução extrajudicial.



Sustentações nos Tribunais Superiores

O defensor comentou que não é fácil a adaptação em Brasília, principalmente em função da pandemia,
pois di�cultou muito o contato pessoal com o colega que também atua nos Tribunais Superiores, Dr.
Rafael Raphaelli. Como uma pessoa mais avessa às novas tecnologias, Domingos também está
procurando aprender como se trabalha nesta nova função, junto com as mudanças do isolamento.

Em Brasília, além das defesas e sustentações nos Tribunais Superiores, o defensor tem atuado num
material que traz para discussão a harmonização recursal, envolvendo sintonia entre os três graus de
atuação. Domingos compreende que essa harmonia daria mais êxito nas atuações, além de maximizar
a qualidade do trabalho da Defensoria, diante do volume imenso que assola o cotidiano. “Isso se
estende não só para a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, mas para as Defensorias do país. Se
nós, com a massa de trabalho e atuação que temos, conseguirmos ‘bater nas teclas certas’, no mínimo,
pautaremos o que o judiciário vai decidir - claro que não somos donos da decisão, mas nós vamos
pautar o que é importante e o que não é”, concluiu.

Domingos aponta essa atuação estratégica como fundamental ao lado da solução extrajudicial. “Uma
ação estratégica na nossa atividade recursal é fundamental para termos mais êxito. Cada um sabe o
que recorrer, mas a�nando esse instrumento, as notas vão sair melhor e a música como um todo, será
melhor tocada”, falou metaforicamente.

Domingos realizou sua primeira sustentação, orientada pelo defensor público Rafael Raphaelli, que já
atua há alguns anos nos Tribunais Superiores. O caso se tratava de um recurso especial do Ministério
Público, diante de um acórdão que desclassi�cou uma conduta em sede de procedimento de júri. A
maioria dos ministros se pronunciaram e mandaram para júri. Segundo o defensor, a situação era
diferente, pois não havia indícios su�cientes da autoria e ninguém presenciou o fato, a única narrativa
que tinha nos autos, era de um menino de três anos de idade

Domingos ressalta que há uma espécie de mudança no referencial orientador da interpretação,
elaboração e aplicação de direito em processo penal. “Se a algum tempo nós tínhamos a liberdade,
cada vez mais estamos vendo que o punitivismo está tomando conta. Questões que estavam quase
superadas estão vindo à tona de novo e com mais força - não que tivessem sumido, nunca sumiram,
mas parece que estão ganhando uma dimensão maior ainda. Se trouxe à baila o in dubio pro societate,
e no Estado de Direito não existe in dubio pro societate. No estado de direito, a dúvida nunca poderia
bene�ciar a sociedade, e temos que fazer esta discussão. E quando vemos que isso se repete nos
Tribunais Superiores, é porque a situação está ruim mesmo. Então, o meu primeiro caso de sustentação
foi diante disso.”, explicou Domingos.

A essência da sua fala na sustentação e dos memoriais que encaminhou aos ministros, mencionou que
freios racionais tinham que ser usados antes que alguém fosse levado ao Tribunal do Júri. “Mesmo com
32 anos de Constituição, nós ainda estamos falando de um princípio que está muito mais próximo de
uma presunção de culpa do que de uma presunção de inocência, em que as autoridades lavam as



Cidadania e a solução consensual de con�itos

mãos e se escondem atrás da competência soberana do Tribunal do Júri, que é a forma mais nua de
soberania que o cidadão pode estar exposto, porque é o titular do poder exercendo o poder”, argumenta
o defensor.

Domingos também explicou que, além da sustentação, é preciso fazer um trabalho de base e distribuir
memoriais, para que os ministros possam lê-los. “Nós curtimos as pequenas vitórias. Eu �quei
impressionado que, no dia da sustentação, a ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Laurita
Hilário Vaz, pediu vista depois da minha fala, e todos comentaram. Assim, nosso trabalho é tão de
passarinho apagando incêndio, que esses detalhes são muito comemorados, porque foi um sinal de
que balançou. Ela não acolheu, mas balançou”, comenta o defensor.

A segunda atuação de Domingos foi em um caso de Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF). O defensor comentou sobre os júris virtuais que, em razão das circunstâncias
excepcionais da pandemia, mudaram os processos nos Tribunais.

“Eu acho que a virtualidade veio para �car, mas em determinadas circunstâncias ela não pode substituir
a presença. Quando falam em plenário do júri virtual, são muitos arrepios diferentes. Se já condenam
com tanta facilidade na presença de outro ser humano, imagina quando o ser humano vira uma tela.
Por exemplo, o ódio que se despeja nas redes sociais, se dá porque o outro não está ali. E no caso do
plenário virtual, eu senti foi muito isso. Eu acho que a falta da presença na tribuna deu margem a votos,
que me pareciam muito distantes da discussão que era levada a julgamento, especialmente nos
memoriais e nas sustentações”, a�rmou Domingos.

Outra questão trazida pelo defensor, foi o conceito de encastelamento, que dialoga bem na questão da
virtualidade, onde a autoridade está completamente encastelada. “A autoridade não está sentindo o
sofrimento do outro, não está vendo que o outro é gente como ela. Cada vez mais está difícil vencer
essas barreiras sociais, que só ganham mais força no Brasil”, a�rma.

O defensor é um dos autores que assinaram artigo no livro de Augusto Cury, em 2019, intitulado
“Soluções Pací�cas de Con�itos - Para um Brasil Moderno”. Em seu artigo “A Defensoria Pública e o
resgate de cidadania a partir de solução consensual de con�itos”, é destacada a relevância da
Defensoria na transformação da cultura de litígio.

Re�etindo sobre o artigo que trata do resgate da cidadania e a solução consensual, Domingos ressalta
a possibilidade da Defensoria Pública garantir cidadania aos assistidos, muitas vezes invisíveis. A
Instituição, segundo ele, é porta de acesso ao direito a ter direitos, mas para além disso, ter uma
consciência desse direito.

Nesse sentido, como expõe Domingos, a solução consensual é uma forma de exercer a cidadania,
saindo da abstração. O sujeito toma para si o direito, não como concessão, mas como algo que faz
parte da vida dele. “A Defensoria Pública será o porta voz, porque ele precisa de nós para por aquilo no
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papel, para ele assinar embaixo, mas o direito é dele, quem está transigindo aquele direito é ele, as
soluções serão dele”.
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Espalhe Solidariedade

Campanha Espalhe Solidariedade entregou mais de 1,4 mil
cestas básicas para 12 municípios do estado

Doações de cestas básicas para a FASC de Porto Alegre. Foto: Divulgação.

A Campanha Espalhe Solidariedade, promovida pela Associação das Defensoras e dos Defensores
Públicos do Estado do RS (ADPERGS), surgiu da necessidade de auxiliar às famílias que vivem em
situação de vulnerabilidade social e que tiveram sua situação agravada em razão da pandemia do
coronavírus, que impôs o distanciamento social e, consequentemente, a redução de emprego e renda. 

O projeto iniciou no �nal de março de 2020, com o objetivo de arrecadar cestas básicas para
comunidades carentes de vários municípios do Estado do Rio Grande do Sul.

No total, foram arrecadados mais de R$ 80 mil, revertidos em mais de 1,4 mil cestas básicas doadas à
população em situação de vulnerabilidade de 12 municípios do estado: Porto Alegre, Bagé, Rio Grande,
Santana do Livramento, Antônio Prado, Santo Ângelo, Canoas, Novo Hamburgo, São Luiz Gonzaga,
Carazinho, Capão da Canoas, Tramandaí e Imbé.

Doação de 200 cestas básicas para Porto Alegre
R$ 24.880,00

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


FASC

Doação de 50 cestas básicas para Porto Alegre
R$ 1.920,00

Associação de Travestis e Transexuais do RS

Doação de 47 cestas básicas para Porto Alegre
R$ 1.804,80

Casa da Vó Georgina

Doação de 51 cestas básicas para Bagé
R$ 2.949,84

União Espírita Bageense – 19 cestas 
APAE – 32 cestas

Doação de 100 cestas básicas para Rio Grande
R$ 2.949,84

Secretaria de Município de Cidadania e Assistência Social – SMCAS

Doação de 100 cestas básicas para Santana do Livramento
R$ 5.640,00

Secretaria de Assistência e Inclusão Social

Doação de 100 cestas básicas para Antônio Prado
R$ 4.095,00

Associação dos Haitianos  
Associação Paesi Novo 
APM - Escola Aparecida



Defensoras e Defensores Públicos do RS doam desconto
associativo para campanha de arrecadação de cestas básicas

Doação de 192 cestas básicas para Santo Ângelo
R$ 7.864,32

Departamento Central do Bem 
Lar da Velhice Izabel Oliveira Rodrigues  

Ecos do Verde

Doação de 100 cestas básicas para Canoas
R$ 3.840,00

Escola de Educação Infantil Vó Sara

Doação de 50 cestas básicas para Novo Hamburgo
R$ 1.920,00

Lar São Vicente de Paula

Doação de 100 cestas básicas para São Luiz Gonzaga
R$ 4.984,00

Assistência Social da Prefeitura

Doação de 50 cestas básicas para Carazinho
R$ 2.495,00

Lar da Menina



Veja algumas declarações de entidades que receberam as cestas básicas
da campanha:

Defensoras e Defensores Públicos colaboram com a Campanha Espalhe Solidariedade por meio do
desconto temporário de 15% das mensalidades associativas. Desde junho, esse valor está sendo usado
para arrecadar ainda mais cestas básicas às comunidades que necessitam de auxílio no estado. Essa
demonstração de solidariedade tem feito diferença para muitas famílias que passam pela crise
decorrente da pandemia de coronavírus.

“Somos muito gratos pela doação que irá auxiliar na alimentação de 10 crianças e adolescentes
que temos acolhidos no momento”, contou a coordenadora Casa de Acolhimento Professora

Odila, de Carazinho, Aline Zirbes.



“Agradecemos imensamente a doação, as 100 cestas básicas ajudarão a sanar a demanda da
procura de alimentos das famílias que se encontram acometidas pela pandemia”, disse Nelvia

Leticia Tavares, secretária da Ação Social da Prefeitura do Município de São Luiz Gonzaga.

“Temos que agradecer, está muito complicado conseguir doações, foi uma ajuda muito grande,
muita gratidão pelo apoio. Se uma cesta já faz toda a diferença, 50 faz muito mais”, disse a
presidente da Ong Igualdade RS - Associação de Travestis e Transexuais, Marcelly Malta.



Con�ra algumas fotos da entrega das cestas básicas:

“Estamos todos na mesma tempestade, mas não estamos todos no mesmo barco. Temos
pessoas num barco com comida o su�ciente, mas também temos aqueles que estão em barcos

com uma família numerosa sem comida e sem roupas quentes. As cestas doadas farão a
diferença na vida de muitas famílias e na vida de muitas crianças”, contou a professora da Escola

de Educação Infantil Vó Sara, Fátima Teresinha Giongo Lunardi.
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Pandemia

Os impactos da pandemia do coronavírus na atuação da
Defensoria Pública

Defensora Pública Deisi Sartori trabalhando remotamente. Foto: divulgação.

A pandemia do novo coronavírus representa um problema global, com impactos diretos e indiretos na
economia e, sobretudo, no trabalho em diversas áreas, inclusive na dos(as) defensores(as) públicos(as).
A crise atinge diretamente as populações em situação de maior vulnerabilidade social, aprofundando as
desigualdades já latentes.

Nesses momentos de crise e privação de direitos, a população pobre e vulnerável precisa recorrer à
justiça e seu acesso toma outras formas, assim como a atuação de defensores(as) públicos(as), que
desempenham papel central na garantia de direitos por meio de acompanhamento de ações e
processos na justiça. A pandemia impactou diretamente a dinâmica do trabalho desses pro�ssionais,
devido à necessidade de se relacionar com os(as) assistidos(as) à distância.

Em março deste ano, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul suspendeu os atendimentos
presenciais como prevenção à disseminação do coronavírus. Casos urgentes passaram a ser
agendados por telefone e atendidos, somente aqueles com caráter de maior urgência. Os atendimentos
não urgentes foram reagendados e os assistidos avisados por SMS ou telefone. Desde então, as sedes
das Defensorias Públicas permanecem fechadas ao público.

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


“A sensação é que vivemos muitos anos em poucos meses”

O presidente da Comissão de Gerenciamento de Crise do Coronavírus da Defensoria Pública do Estado
do RS, Cristiano Vieira Heerdt, a�rma que foi necessário regular o sistema diferenciado de trabalho e de
atendimento. “Os atendimentos iniciais e a triagem passaram a ser realizados por telefone, restringimos
os atendimentos presenciais, foram suspensos os eventos institucionais, vedamos visitas e inspeções
em estabelecimentos prisionais, estabelecemos teto de ocupação nas sedes da Defensoria. Em relação
ao trabalho remoto, a principal medida foi a expansão da rede VPN para servidores e estagiários,
aumentando o potencial da instituição no trabalho remoto”.

A Defensoria adequou o sistema diferenciado de atendimento ao distanciamento controlado instituído
nos Decretos Estaduais do Governo do Estado, adequando a sistemática ao sistema de classi�cação
por bandeiras - classi�cação que é divulgada semanalmente, e que apresenta grande variação. “A
Instituição tem orientado os diretores regionais, os agentes e os servidores de forma geral, a
observarem os protocolos especí�cos para cada bandeira, em cada região. As orientações incluem
medidas que devem ser tomadas em relação ao teto de ocupação das unidades, ao trabalho presencial,
ao trabalho remoto, ao atendimento presencial limitado e outras questões sanitárias, como
afastamento de casos suspeitos e casos con�rmados”, diz Heerdt.

A migração do serviço presencial para o teletrabalho da Defensoria Pública impactou diretamente a
dinâmica de serviço dos(as) defensores(as) públicos(as). O acesso às infraestruturas mínimas como
telefone, internet, celular e computador atingiram tanto o(a) assistido(a), quanto os(as) pro�ssionais da
Instituição. Ao mesmo tempo, o trabalho remoto é uma das únicas maneiras de preservar a saúde e de
continuar dando acesso à justiça ao(à) assistido(a).  

A defensora pública de Novo Hamburgo, Deisi Sartori, conta que o trabalho remoto foi a única solução
para continuar prestando o serviço, que é essencial para a sociedade, principalmente, neste período de
pandemia, que agravou os problemas sociais e econômicos dos usuários e alargou o público da
Defensoria - já que muitas pessoas perderam o emprego ou a renda proveniente de serviços autônomos
e migraram para a condição de vulneráveis. De acordo com Deisi, as mudanças não foram somente no
aumento do volume de trabalho, mas também em relação às tecnologias que foram inseridas. 

“O que não era digital, passou a ser, obrigatoriamente. A verdade é que ninguém estava preparado para
isso e todos nós precisamos nos reinventar, encontrar soluções, nos adaptar. O que talvez tivéssemos
anos para projetar, precisamos realizar em poucos meses. Audiências e atendimentos em formato
remoto, recebimento de documentos em vias digitais das mais diversas, milhares de processos físicos
que precisaram se tornar eletrônicos às pressas. A sensação que tenho é que vivemos muitos anos em
poucos meses”, conclui Deisi. 

Essa sensação de mudanças drásticas no serviço, proveniente da necessidade do trabalho remoto, é
apontada por Heerdt. “Houve uma precipitação e uma aceleração do processo de digitalização dos
processos e dos atos judiciais, sem que todo o sistema estivesse preparado para isso. E uma das
mudanças justamente foi o teletrabalho. É um momento atípico, em que estamos nos adaptando a uma



Os desa�os de trabalhar em casa

nova realidade e todas as di�culdades que ela carrega”, a�rma Heerdt. 

A tecnologia, agora primordial para a continuação do serviço, também exigiu mudanças na estrutura
tecnológica para funcionamento remoto, tanto de defensores(as), como estagiários(as) e
servidores(as). Heerdt comenta os aperfeiçoamentos tecnológicos que foram realizados pela
Instituição nos últimos meses. “Instalamos uma nova ferramenta de videoconferência para uso na rede;
providenciamos ramais virtuais via aplicativo nas sedes atendidas por telefonia; disponibilizamos o
‘siga-me’ via operadora; liberamos a linha de voz nos chips dos penmodens e o VPN para todos(as) 
os(as) servidores(as); con�guramos o sistema Cisco/Webex para atender as reuniões do Conselho
Superior da Defensoria Pública. Ainda, estamos fazendo a compra de webcams para atender todas as
Defensorias Regionais. Também foram desenvolvidas ferramentas junto ao Portal, como forma de
receber documentos dos assistidos e para criação de modelos de declarações por meio do uso de SMS
e foram criadas caixas postais de e-mail para cada Defensoria Pública. Por �m, estamos digitalizando
os processos administrativos físicos para o sistema PROA”, �naliza. Como mencionado por Heerdt,
essas mudanças estruturais precisam de uma resposta rápida, diante do avanço da pandemia, e
mudanças profundas tiveram que ser realizadas na parte tecnológica da Instituição.

A alteração para o trabalho remoto exige uma estrutura mais apropriada em casa, como computador,
celular, internet e outros aparatos tecnológicos. Adaptar esse ambiente foi um desa�o para a defensora
pública Deisi. “Nós, defensores(as), não tínhamos a cultura - e nem a possibilidade - de trabalharmos em
casa. De repente, nos vimos obrigados a isso. Para trabalhar o dia inteiro e com saúde física e mental,
precisamos de um espaço adequado, com cadeira e mesa ergonômicas, e um ambiente minimamente
silencioso. Adaptei as minhas condições de trabalho e tive que investir recursos próprios para adquirir
equipamentos, como um celular para usar o WhatsApp para a Defensoria, uma webcam para o desktop,
um fone de ouvido com abafador de som e microfone para as audiências virtuais e atendimentos por
skype. O investimento valeu a pena, porque me deu mais conforto e mais e�ciência”, a�rma Deisi.

Mãe de dois meninos pequenos, Deisi sentiu o impacto da pandemia re�etido no cotidiano familiar e na
rotina de trabalho. Conciliar o teletrabalho com o ensino a distância dos �lhos foi um grande desa�o.
“Tenho um �lho de seis anos que está no primeiro ano da alfabetização, com aulas on-line todas as
tardes, justamente no horário em que preciso estar trabalhando. Meu marido e eu tentamos fazer
escalas de horários, tiramos todas as férias disponíveis, nos desdobramos. Até reconhecermos que era
impossível conciliar. E que não tínhamos condições de dar conta de tudo. Contratamos uma professora
para acompanhar o nosso �lho nas tardes de estudo. Trata-se de um custo que não estava previsto e
que precisamos absorver, porque se mostrou a única alternativa”, salienta a defensora.

Outra questão imposta pela pandemia é o impacto nas tarefas domésticas, onde afeta, estruturalmente,
muito mais as mulheres. Embora Deisi tenha com quem dividir os afazeres de casa, ela a�rma que o
desgaste segue sendo maior para as mulheres. “A sociedade nos exige que trabalhemos como se não



A saúde mental e as novas formas de trabalho

As tecnologias digitais vieram para �car?

tivéssemos �lhos e que criemos nossos �lhos como se não trabalhássemos. Isso é decorrência do
machismo estrutural que permeia nossa sociedade, em todos os setores. Culturalmente acabamos
assumindo mais funções domésticas, infelizmente”.

O estudo “A pandemia de Covid-19 e os(as) pro�ssionais das Defensorias Públicas”, publicado pela
Fundação Getulio Vargas e pelo Núcleo de Estudos da Burocracia (NEB), aponta que 73% dos(as)
pro�ssionais das Defensorias acreditam que houve impactos prejudiciais a sua saúde mental em
decorrência da pandemia. 

Para Deisi todos sentiram, em medidas diferentes, impacto na sua saúde mental, experimentando
algum nível de estresse em razão da pandemia. “Sentimos medo por nós e por nossos familiares,
tivemos di�culdades de nos adaptar à nova rotina e a lidar com uma demanda que ainda não
conhecíamos. Tive impactos em minha saúde mental, sim, não tenho dúvidas. E precisei buscar
alternativas para cuidar de mim, sem descuidar dos �lhos e do trabalho. Imagino que tenha sido assim
com a maioria dos colegas”, a�rma a defensoria. 

O medo do vírus, dito por Deisi, também é mostrado no estudo da FGV. 87,9% disseram sentir medo do
coronavírus. Ainda, buscando explorar as principais emoções que os(as) pro�ssionais das Defensorias
têm sentido no contexto da pandemia, foram elencados sentimentos de ansiedade e estresse, medo e
cansaço, respectivamente. 

Como medida suporte aos(às) defensores(as) públicos(as), a Defensoria criou a Unidade de Saúde e
Bem Estar (USBE), unidade ligada à Diretoria de Recursos Humanos, e que tem monitorado casos
suspeitos e con�rmados de COVID-19 durante a pandemia. Também está desenvolvendo um trabalho
permanente de apoio e orientação junto às defensores(as) e servidores(as). “A tarefa dos pro�ssionais
que integram a unidade é atender inicialmente os casos que chegam, encaminhando questões de
ordem administrativa e orientando a buscar apoio técnico e especí�co para atendimento psicológico”,
explica Heerdt.  

Em relação aos protocolos de higienização nas sedes que operam com limite de pro�ssionais e sem
atendimento ao público, a USBE tem orientado os Diretores Regionais em relação aos procedimentos
especí�cos de higienização quando há necessidade em razão da con�rmação ou suspeita de casos. De
acordo com Heerdt, “foram comprados e distribuídos materiais necessários para os cuidados básicos,
como álcool em gel, face shields e máscaras descartáveis para todas as Defensorias Regionais. A
especi�cação dos produtos fornecidos pela empresa de limpeza já atendia às exigências sanitárias,
mas foram reforçadas a conferência dos materiais recebidos e a �scalização junto ao prestador de
serviço”.



Segundo Deisi, os(as) defensores(as) tiveram que se adaptar rápido às tecnologias digitais e, em
alguma medida, elas vieram para �car e facilitar o trabalho. “O recebimento de documentos pelas vias
digitais, por exemplo, pode gerar economia e facilidade para os nossos assistidos, que não precisam
mais se deslocar para entregar a papelada. As reuniões por meio de aplicativos também nos mostraram
que podemos estar conectados com colegas, debatendo questões importantes e estratégicas para
nossa atuação, sem a necessidade de deslocamento e de geração de custos para a nossa
administração, por exemplo. Acho que muitas dessas tecnologias que aprendemos a lidar agora, por
necessidade e urgência, vieram para �car e vão facilitar nosso trabalho e gerar economia para a nossa
Instituição”.

As tecnologias digitais permitem a rápida comunicação e transmitem a ideia de simultaneidade (de que
estamos conectados o tempo todo e de que podemos estar ao mesmo tempo em vários lugares).
Porém, também podem gerar sobrecarga ou maior estresse no trabalho. Para Deisi, “a simultaneidade
pode gerar uma estafa mental se não souber parar e desconectar, porque não há mais horários tão
de�nidos para o trabalho, não há mais �nal de semana, tudo acontece o tempo todo. Precisaremos
aprender a lidar com isso de forma a cuidarmos da nossa saúde mental”, a�rma.

Deisi acredita que muito do trabalho presencial, pode ser executado de maneira digital, adaptando seu
formato. “A pandemia nos forçou a enxergar novas possibilidades. Eu, particularmente, me preocupava
muito com a alienação digital dos nossos usuários. Acabei me surpreendendo com muitos assistidos
aptos a fazer atendimento por videochamada, a enviar documentos com facilidade por e-mail,
whatsapp e pela nova funcionalidade do nosso Portal. Passei a ver com bons olhos também a
realização de reuniões de forma remota. Preocupam-me, no entanto, os atos judiciais que deveriam ser
pessoais serem feitos em formato remoto, porque penso que podemos ter graves violações de direitos
e restrições ao pleno exercício da defesa, por exemplo. Mas acho que podemos tirar bom proveito das
novas práticas se soubermos dosar”, conclui.

Dentro do panorama atual da Defensoria Pública, o trabalho remoto ainda será necessário pelos
próximos meses, pois se vislumbra uma atuação limitada no presencial e com  todos os cuidados para
evitar o contágio do coronavírus. De acordo com Heerdt, a pandemia acelerou o processo de
digitalização e exigiu da Instituição um maciço investimento em tecnologia da informação. A Defensoria
já acompanha as mudanças trazidas pela digitalização do sistema de justiça gaúcha e já tinha investido
boa parte dos recursos do Programa de Modernização Institucional (PMI) nesta área. “Os investimentos
devem ser agora intensi�cados e, em razão da imprevisibilidade que tem sido comum em todas as
áreas, na saúde, na economia, na vida social, devemos constantemente estar atentos à nova dinâmica
de trabalho, às novas tecnologias, sem perder de vista o objetivo maior da Instituição, que é estar
próxima da população vulnerável, prestando-lhe assistência jurídico de excelência”, �naliza o defensor.

A Defensoria Pública do Estado disponibiliza uma série de orientações práticas acerca do trabalho
remoto na área de intranet, que são úteis para a adaptação dessa nova fase. Além disso, tem
acompanhado as recomendações das autoridades sanitárias para que possa superar este momento
tão difícil e que vitimou milhares de brasileiros.
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Em Pauta

Anotações sobre sucessão patrimonial por morte Origens,
curiosidades históricas e observações Um retrospecto sem

exata cronologia do Direito das Sucessões

                                    Mesmo em tempos de acirrada controvérsia ideológica, impõe-se iniciar pontuando
ser a base teórica do instituto sucessão patrimonial por morte[1], do modo como regulado atualmente
na maioria dos países, signi�cativa e historicamente lastreada em dois vetores sociais básicos: a
preocupação com a preservação da família e a garantia da propriedade privada, intimamente
relacionada esta última, sabe-se, com o sistema capitalista.

                                    Com efeito, ainda que se admita em tese a hipótese de a garantia de destinação
particular da herança consagrar e perpetuar injusta origem histórica da propriedade privada (por se
dizer ser tal origem violenta, não meritória), agravar desigualdades sociais e incentivar a existência
inde�nida no tempo de herdeiros sem mérito e muitas vezes socialmente inúteis, há o outro lado da
moeda. Ao garantir à pessoa viva que ao tempo de sua morte seus bens não serão estatizados nem
transmitidos aleatoriamente, mas sim reservados às pessoas que ela teoricamente mais preza (seja por
afeição, seja pela instintiva proteção da prole), o sistema de sucessão patrimonial por morte
representado pelas sucessões legais e testamentárias, além de incentivar a coesão da estrutura familiar
e dos afetos, ainda estimula o trabalho, o empreendedorismo e a poupança, com consequências,
normalmente, econômica e socialmente positivas.

                                    Mas a divergência ideológica em verdade é histórica.

                                                                       O marxismo, por exemplo, sempre percebeu no direito de herança um dos
instrumentos de subjugação continuada das classes proletárias pelas classes dominantes. Karl Marx
(1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) deram ao item 3 de seu Manifesto Comunista (1848) o
signi�cativo título de Abolição do direito de herança. O renomado jurista brasileiro Clóvis Beviláqua
(1859-1944), em seu Direito das Sucessões (1899), ainda que em tom extremamente crítico (para ele
“ideias depreciativas do direito hereditário” só estavam “preparando o terreno para a propaganda dos
socialistas”), lembra que Montesquieu (1689-1755) já admitia que a “lei natural” obrigasse os pais a
alimentarem os �lhos, mas não a fazê-los herdeiros, e que Augusto Comte (1798-1857) simplesmente
julgava imoral a sucessão legítima, pois os �lhos, depois de receberem “educação completa”, não
deveriam esperar dos pais mais que algum “auxílio indispensável para a honrosa inauguração da
carreira que escolhessem.”

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


                                    Em sentido contrário, o �lósofo político inglês John Locke (1632-1704), na obra
Segundo tratado sobre o governo (1690), referia serem dois os direitos básicos do ser humano: a
liberdade e “o direito privilegiado sobre qualquer outra pessoa de herdar com os irmãos os bens do
progenitor”. Um pouco depois e no mesmo sentido, seu compatriota Adam Smith (1723-1790), no
clássico A riqueza das nações (1776), diria que “ao perseguir seus próprios interesses, o indivíduo
muitas vezes promove o interesse da sociedade muito mais e�cazmente do que quando tenciona
realmente promovê-lo”.

                                    Na mesma linha dos ingleses, o Papa Leão XIII (1810-1903), em sua famosa
encíclica Rerum Novarum (1891), assim:

“A natureza impõe ao pai de família o sagrado dever de alimentar e cuidar de seus �lhos. Porém, vai
mais longe. Como os �lhos re�etem a �sionomia de seu pai e são como a felicidade de prolongamento
de sua pessoa, a natureza lhe impõe preocupar-se pelo porvir de sua prole e criar-lhes um patrimônio.
Porém, poderá criá-lo sem a aquisição e posse permanente de bens, que produtivos possa transmiti-los
via herança?”

                                                                     Mesmo o austríaco Anton Menger Von Wolfensgrün (1841-1906), conhecido
socialista (ainda que visto como “antimarxista”), autor de O Direito Civil e as classes populares
despossuídas (1890), pensava que eventual supressão do direito sucessório signi�caria consequente
negação do próprio direito de propriedade.

“Quem, não obstante, contemple o regime jurídico como um conjunto de relações permanentes de
potencialidade, não poderá deixar de reconhecer que o direito hereditário não é mais que uma extensão
da propriedade privada para além dos limites da vida humana e, por este motivo, os destinos destas
duas instituições fundamentais não podem ser separados, nem distintos.”

                                    Voltaremos a esse duelo �losó�co e sociológico mais adiante, mais ao �nal deste
texto (ainda que apenas de passagem por não ser, adiante-se, nosso objetivo principal).

                                                                       São as origens fáticas do instituto sucessão patrimonial por morte que nos
interessam agora, ainda que nem neste ponto haja qualquer pretensão de completude de fontes (por
isso a menção sempre informal a elas) ou esgotamento teórico, mas apenas vontade de instigar a
curiosidade sobre o tema.

                                    De qualquer sorte, mesmo que houvesse aqui alguma pretensão de precisão
técnica ou cronológica, seria ela malsucedida, eis que não são bem exatas as origens do direito de
herança. Pode-se apenas a�rmar com algum grau de con�ança remontarem à transição entre a era
nômade e o surgimento da agricultura. Buscando-se indulto e alguma diminuição da importância de tal
imprecisão, vale ponderar que se a�guraria mesmo menos interessante para os limites aqui propostos
maior recuo cronológico, pois tal tentativa forçaria retroação a período histórico no qual os bens eram
retirados livremente da natureza, não eram duráveis, e, por isso, não tinham valor econômico nem havia



qualquer motivo para acumulação, muito menos por sucessão. John Locke, na obra já referida acima
(Segundo tratado sobre o governo), chega a a�rmar que nesse período histórico “seria bizarro e
desonesto guardar mais que se pudesse utilizar”.

                                    O jornalista gaúcho David Coimbra, no divertido livro Uma história do mundo (2012),
traz interessante e espirituosa curiosidade relacionada ao tema. Questiona ele quem teria “inventado” o
casamento: o homem ou a mulher? Pois bem. Resumida e coloquialmente, a explicação do jornalista
vem no sentido de que, quando do aparecimento no mundo da atividade agrícola, o ser humano
começou a necessitar de terra para plantar (posse). O homem, além da agricultura, ainda caçava e, por
vezes, não voltava vivo da empreitada. Nessa fatídica hipótese de falecimento, para quem �caria sua
herança (sua terra, sua posse)? Os homens atavicamente queriam tal garantia para seus �lhos. Mas
como saber se eram “seus” os �lhos tidos de uma mulher sem obrigar a parceira a manter exclusividade
conjugal? E assim nascia a ideia de monogamia, inspiradora do instituto do casamento – que, então,
para surpresa de alguns, pode-se dizer ter sido “inventado” pelos homens, não pelas mulheres.

                                    Mas voltemos aos limites deste texto.

                                    Normalmente se diz que apenas com o surgimento da agricultura é que passa a
existir de forma signi�cativa alguma preocupação com a transmissão de patrimônio de pessoas
falecidas. Não parece, contudo, ser bem assim. Herança, em sentido amplo, nem sempre teve
características preponderantemente materiais, não vislumbrava modernos conceitos de individualidade
econômica. E mesmo em períodos históricos posteriores ainda pautavam-se as relações humanas
muito mais por conceitos derivados do trinômio família/propriedade/religião, sendo o patriarca o
guardião – em nome de todo o clã – não só da propriedade, mas também dos cultos familiares aos
antepassados e aos deuses[2]. Nessa linha, de lembrar que o espólio era antigamente entregue ao
grupo familiar, não a herdeiros especí�cos, vindo somente mais tarde a ideia de apenas um dos �lhos (o
�lho homem mais velho) herdar a totalidade do espólio[3]. A intenção fundadora de tais pensamentos
sempre foi manter a herança íntegra para protegê-la.

                                                                       Parece interessante, no ponto, chamar atenção acerca da interligação dos
conceitos, seus fundamentos e sua explicação histórica. Considerando-se, como se disse, que a
herança não abarcava somente o patrimônio material e que as famílias tinham cultos independentes do
culto geral da sociedade (garantidores aqueles em última análise da felicidade e da prosperidade do
clã), o sexismo que privilegiava o �lho homem parece pelo menos adquirir algum sentido lógico-
histórico, pois a �lha ao casar não daria continuidade aos ritos de sua família, renunciando à religião de
seu grupo para assumir a do marido. Tal lógica também pode explicar, em alguma medida, a forte
atenção que será mais tarde dada pelos romanos à adoção e à lavratura de testamentos, justamente
pela importância da concretização da transmissão de toda uma sacralidade familiar.

                                    O referido acima lembra ser relevante notar do ponto de vista jurídico (ao contrário
do comumente a�rmado, no sentido de a origem do direito sucessório simplesmente remontar ao
Direito Romano) ser possível localizar a existência de signi�cativas menções sobre o tema muito antes
de Roma existir.



                                                                       Com efeito, ainda que não se tenha documentação ou materialidade, vários
historiadores intuem que já no Antigo Egito existiram disposições sobre sucessão hereditária. Tal ideia é
lastreada no fato de a civilização egípcia antiga, constituída às margens do poderoso Rio Nilo, destacar-
se nas artes, agricultura, medicina e agricultura, o que seria contraditório com não ter preocupação com
legislação, ainda que não tenha mesmo deixado grandes registros legislativos materiais.

                                    John Gilissen (1912-1988), em Introdução histórica ao Direito (1986), tenta explicar
que os egípcios “quase nada escreveram de livros de Direito, nem deixaram compilações de leis ou
costumes, mas não deixaram de se referir frequentemente a ‘leis’. Essas leis deviam ser escritas, pois,
em períodos de confusão, eram lançadas à rua, ‘espezinhadas’ e ‘laceradas’”. O professor de História do
Direito, Antropologia Jurídica, e Direito Romano, Rodrigo Freitas Palma, em História do Direito (2018), por
sua vez, chega a referir que o pequeno material salvo das antigas leis egípcias “está tão estragado que
nenhum parágrafo completo chegou até nós”. É uma pena. De qualquer forma, sabe-se que a civilização
egípcia chegou a prever no Antigo Império (5500 a.C. – 2160 a.C.) a igualdade entre os sexos para
testar e receber herança, “evoluindo”, no Médio Império (2160 a.C. – 1550 a.C.), para privilégios à
primogenitura e à linhagem masculina, decorrentes da formação de uma oligarquia religiosa, mas
voltando no Novo Império (1550 a.C. – 646 d.C.) a vigorarem mais ou menos os princípios vigentes na
primeira fase (o Antigo Império).

                                    Frente a esta ausência de material documental egípcio, o material legislativo mais
remoto de direito hereditário que se conhece é o “monumento jurídico mais importante da antiguidade”
(Gilissen, na obra acima referida), o Código de Hamurabi, escrito por volta de 1700 a.C. pelo Rei
Hamurabi (1850 a.C. - 1750 a.C., aproximadamente). Estabelecia o monólito de pouco mais de dois
metros de altura, dentre outros pontos, disposições diversas para os awilun (senhores) e para os
muskenun (plebe e escravos). Especi�camente no pertinente à sucessão hereditária, trazia
principalmente os artigos entre 162 e 184, com regulação para diversos pontos atinentes à matéria
(vocação hereditária, deserdação, igualdade entre �lhos etc.), tudo normalmente destinado apenas aos
awilun.

                                                                       Parece interessante, pela curiosidade e pelo caráter exótico e ultrapassado,
destacar alguns entendimentos da época, como por exemplo o de que o pai da falecida sem �lhos que
devolvesse o dote ao marido, teria a herança da �lha (e se o pai não devolvesse o dote, o marido deveria
descontar tal valor, mas teria que deixar o restante da herança ao sogro)[4]. Outro exemplo insólito
contido na pedra com 282 leis escritas: se uma �lha recebesse legado, poderia usá-lo como bem lhe
aprouvesse; da herança legítima, contudo, só teria espécie de usufruto[5]. Ainda mais esdrúxulo: se a
�lha da concubina recebesse legado e casasse, não receberia herança, mas em caso de ela não ter
legado deveriam os irmãos lhe “arranjar” um marido e lhe dar um “presente”[6].

                                                                      Veja-se nestes dois últimos dispositivos, por exemplo, a força que o aspecto
testamentário já possuía à época.

                                    Menos popular no mundo ocidental que o Código de Hamurabi, mas consistente
em uma das bases legislativas do mundo indiano, o poético Código de Manu foi formulado em dísticos
por volta de II a.C.. Além de sua face mais conhecida de estabelecer os fundamentos para o sistema



hindu de castas, trouxe pela vez primeira na história capítulo explícita e especi�camente reservado à
sucessão patrimonial por morte (Capítulo XX – Da Sucessão Hereditária). Consagrava-se nele a
primogenitura[7] e escancarava-se o sexismo[8]

                                    Relação �losó�ca mais próxima conosco, adotantes do sistema jurídico romano-
germânico, parecem ter as disposições da Torá Judaica (o Pentateuco do Velho Testamento da Bíblia
Cristã). No capítulo 27 do livro Números, o quarto livro do Pentateuco (cinco livros), se pode detectar já
demonstrada a primeira preocupação material do povo judeu com herança. Compareceram as cinco
�lhas de Salafaad[9] diante de Moisés e diversos líderes religiosos e políticos da época para dizer da
morte de seu pai “sem �lhos”. Contraditória a a�rmação das �lhas? Na época, não. Pontuavam elas o
pai não ter deixado �lho homem e, por isso, questionavam e pediam: “Por que se tiraria o nome de
nosso pai dentre a sua família, por não ter tido um �lho? Dai-nos posse entre os irmãos de nosso pai”.

                                    A importância histórica deste pleito parece considerável. As requerentes faziam
pedido de viés nunca antes visto, pois as mulheres em Israel, modo geral, não tinham permissão de
possuir terras, eram tratadas como propriedade do pai e, depois, transferidas a um marido mediante
pagamento de dote.

                                    Pois Moisés teria levado a causa a Deus, decidindo Ele pela justiça e procedência
do pedido. Na verdade, Deus legislava e criava jurisprudência ao mesmo tempo. No caso concreto, deu
efeito repetitivo à decisão, pelo menos no âmbito de sua jurisdição (o povo judeu), dizendo que à falta
de �lho homem, �lha mulher deveria mesmo herdar; não havendo �lha mulher, só aí sim, a herança
deveria ir aos irmãos do falecido.

                                    Anote-se observação no sentido de que se o pedido das cinco �lhas foi histórico,
não menos destaque pode ser dado a esta decisão, talvez de�nidora da primeira disposição
jurisprudencial de cadeia sucessória da história[10].

                                    Outro detalhe pode ser registrado. Já aqui se tem versões eminentemente privadas
do direito de herança, já protetoras da família e decorrentes do reconhecimento da propriedade
particular. E tudo isso, veja-se, muito antes do surgimento de qualquer doutrina capitalista mais
elaborada.

                                    Mas a palavra herança já tinha aparecido no capítulo anterior (capítulo 26) de
Números, onde é narrada determinação de Deus a Moisés e Eleazar (o Sumo Sacerdote de Israel, na
época) para procederem a contagem física do povo judeu “da idade de vinte anos para cima”. Neste
recenseamento[11], foram contados 601.730 judeus maiores de 20 anos, tendo sido ele realizado
inclusive contabilizando-se o número de membros por família (foram catalogadas cerca de 80 famílias).

                                    E Deus disse a Moisés:

“A terra será dividida entre estas (famílias), segundo o número de suas pessoas, para que elas a
possuam como herança. Às mais numerosas darás uma parte maior, e às que forem menos, uma
menor; cada uma receberá uma parte proporcional ao número de recenseados. Todavia, é a sorte que
decidirá a divisão de terras”.



                                                                       Tratou-se então de uma espécie de divisão em “capitanias hereditárias
proporcionais”, mas sorteadas, sem nomeações. Essa divisão, aliás, foi o motivo do pleito das �lhas de
Salaffad, comentado acima, pois pelo fato de o pai ter falecido sem �lhos homens a família não
participaria do “sorteio” de lotes.

                                    Mas pode haver registro mosaico ainda anterior. O quinto livro da Torá Judaica, o
Deuteronômio (a “segunda lei”), formado por três homilias dirigidas por Moisés ao povo judeu, teria
origem em VII a.C., quando o Reino de Israel teria se separado do Império Assírio. Caso se admita ser
mesmo essa a data de formação do Deuteronômio, aqui se teria a primeira disposição escrita em papel
da história do Direito das Sucessões. E dando ela, registre-se, grande importância à primogenitura, pois
na parte central e considerada a mais importante do livro (o segundo sermão de Moisés, contido entre
os capítulos 12/26, �cou representativamente conhecido como Código Deuteronômico), mais
especi�camente no capítulo 21, o “Tirado das Águas” profere:

“15. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e a amada e a
desprezada lhe derem �lhos, e o �lho primogênito for da desprezada;

16. Será que, no dia em que �zer herdar a seus �lhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao
�lho da amada, preferindo-o ao �lho da desprezada, que é primogênito?

17. Mas ao �lho da desprezada reconhecerá como primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo
quanto tiver, porquanto este é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele.”

                                    Infelizmente, não se pode dizer que a disposição veio por alguma tendência de
igualdade entre os �lhos. Nem se pensava sobre isso na época. O mote foi, em verdade, clara e
exclusivamente a força mesmo do conceito de primogenitura.

                                    Ainda seria de se mencionar, antes de se chegar ao Direito Romano, a di�culdade de
pesquisa de fontes referenciais do sistema de sucessão na Grécia Antiga, provavelmente pela
prioridade que davam os gregos aos aspectos políticos das relações sociais em algum detrimento da
preocupação formal legislativa. Certamente, a melhor e mais conhecida obra a retratar algo deste
período é a conhecida A cidade antiga (1864), do historiador francês Numa Denis Fustel de Coulanges
(1830-1889), de onde se tiram os registros das leis de Drácon e de Sólon, aquelas mais rígidas e
penalmente relevantes (daí a popular expressão “lei draconiana”), estas mais “democráticas” (proibindo
escravidão por dívidas e garantindo possibilidades mais amplas de voto e de ações jurídicas, por
exemplo).

                                    Também a Grécia Antiga possui aspectos sucessórios curiosos, apesar de hoje
poderem ser vistos até com certa inconformidade. Talvez o principal deles seja o epiclerado, consistente
na hipótese de ausência de herdeiros masculinos que levava eventual herdeira-�lha – a epiclera – a ser
obrigada a casar com o parente mais próximo de seu falecido pai. Outro ponto interessante é que os
gregos antigos só admitiam a sucessão testamentária em caso de ausência de �lhos do falecido, com
o ato de testar normalmente sendo mais vinculado aos afetos e amizades do que a vínculos de
parentesco.



                                    Nas palavras de Walter Vieira do Nascimento, em Lições de História do Direito
(1979):

“No direito grego, a sucessão por testamento só era reconhecida no caso exclusivo da falta de �lhos.
Pelo menos a partir de Sólon, esta era a regra do Direito Sucessório em Atenas, segundo informação
que nos vem de Plutarco. (...). Sólon permitiu aos que não tivessem �lhos dar seus bens a quem
desejassem; assim, preferiu a amizade ao parentesco, a livre bene�cência ao constrangimento.”

                                                                      Após essa breve digressão histórica é que seria de se registrar, agora sim, a
importância fundamental do Direito Romano na evolução do instituto da sucessão patrimonial por
morte. De Roma originaram-se por exemplo conceitos como de herança jacente (que “jaz sem dono")
[12], testamento[13], legítima (parte da herança obrigatoriamente destinada aos parentes mais
próximos)[14] e classes de herdeiros (descendentes, ascendentes, colaterais e cônjuge supérstite, na
época nesta ordem). A rigor, o tema da relação entre o Direito Romano e o Direito Sucessório exigiria
texto próprio e exclusivo. Praticamente toda nomenclatura atual deriva de conceitos romanos. Desde
succedere in ius, que era efetivamente a passagem dos direitos e obrigações sucessórias do falecido
para seu sucessor, vêm do Direito Romano conceitos básicos – e por muitos ainda utilizados no
cotidiano forense – como hereditas (o conjunto de poderes e patrimônio do falecido), heres (herdeiro),
de cujus (falecido), ab intestato (sem testamento) e mortis causa (em razão da morte), por exemplo.

                                                                       O Direito Romano efetivamente regulou de maneira evoluída as sucessões
conhecidas como deferida (deferre hereditatem) e chamada (vocare ad hereditarem), hoje,
respectivamente, testamentária e legítima. Curiosidade linguística é que, para os romanos, ambas as
sucessões eram legítimas (legitima hereditas), pois disciplinadas pela lei, em contraposição à bonorum
possessio, de�nida pelos juízes.

                                    Originam-se no Direito Romano também diversas formas de testamento, dentre
elas o testamentum calatis comitiis (em comícios religiosos), o testamentum in procintu (feito ao sair
para guerra), a nuncupatio (nomeação oral de herdeiro) etc. Vale referir que, por algum tempo, as
mulheres não podiam fazer os testamentos mencionados nos dois primeiros exemplos, pois não lhes
era permitido ir à guerra ou participar de comícios.

                                    Alguma tendência de valorização da vocação hereditária na sucessão legítima
(vocare ad hereditarem) vem com os senadores (senadosconsultos) Tertuliano e Or�ciano, passando a
ter mais vigor com o advento das Novelas (“leis novas”) do Imperador Justiniano, que formam a última
das quatro partes do Corpus Juris Civilis, organização legislativa coordenada pelo imperador bizantino
que durou mais ou menos entre 530 e 1460[15].

                                    Vale a pena abrir parênteses para falar das Novelas de Justiniano. Feitas após
�nalizado o Codex pois o imperador achava importante introduzir “novas leis”, são 168 novelas e 13
éditos. As Novelas 118 e 127, especi�camente, objetivaram organizar diversas normas do Império
Romano atinentes à sucessão legítima, criando – foram elas – quatro classes de herdeiros:
descendentes, ascendentes, irmãos consanguíneos e outros colaterais. Já no capítulo I da Novela 118
aparece disposição no sentido de netos representarem �lhos pré-mortos. No capítulo III surge regra de



representação na classe dos colaterais, sendo essa, segundo contam os historiadores, a verdadeira
motivação do marido de Teodora (referida por alguns como bailarina e por outros como prostituta) para
criar o instituto da representação hereditária, eis que Justiniano e Teodora não tiveram �lhos,
preocupando-se ele, assim, que sua herança chegasse aos sobrinhos (�lhos de um irmão seu).

                                    Mas como se disse antes, o Direito Romano mereceria texto próprio para que se
pudesse bem explicitar sua relação fundante com o atual Direito das Sucessões (com o Civil Law como
um todo, em verdade) . Talvez seja isso boa ocupação para uma próxima empreitada de escrita.

                                    Adiante, então.

                                    Com o declínio do Império Romano veio a Idade Média e seu obscurantismo
religioso. A herança dos membros do clero passou a ser muitas vezes integralmente recebida pela
Igreja Católica, com boa probabilidade de ser essa a real origem da valorização do celibato no
catolicismo.

                                    Mas também em relação àqueles não pertencentes ao clero havia forte incentivo
social à inclusão da Igreja em testamentos. Em verdade, nada parece ter sido fácil mesmo – nem em
termos de herança – para quem não era nobre ou religioso na Idade Média. O patrimônio do falecido
passou a ser, em alguns casos, transmitido integralmente ao senhor feudal. Para evitar isso, a família do
falecido deveria pagar impostos ao feudo ou ao rei, hipótese no mais das vezes inviável pela pobreza
dos servos. Seria como se, atualmente, em comparação grosseira, a herança fosse sempre declarada
jacente em caso de impossibilidade de recolhimento por pessoas pobres de signi�cativo imposto sobre
a transmissão.

                                    Caio Mário da Silva Pereira, no já mencionado Instituições de Direito Civil (1987),
ensina sobre o ponto:

“Na Idade Média, institui-se a praxe de ser devolvida a posse dos bens, por morte do servo, ao seu
senhor, que exigia dos herdeiros dele um pagamento para autorizar a sua imissão. No propósito de
defendê-lo dessa imposição, a jurisprudência no velho direito costumeiro francês, especialmente no
Costume de Paris, veio a consagrar a transferência imediata dos haveres do servo aos seus herdeiros,
assentada fórmula: le serf mort saísit le vif, son hoir de plus proche. Daí ter a doutrina �xado por volta do
século XIII, diversamente do sistema romano, o chamado droit de saisine, que traduz precisamente este
imediatismo da transmissão dos bens, cuja propriedade e posse passam diretamente da pessoa do
morto aos seus herdeiros: le serf mort saísit de vi.”

                                    Ou seja, o aparecimento do princípio da saisine, de�nidor da transmissão pronta da
propriedade e da posse do espólio aos herdeiros, por �cção jurídica e abstrata, no exato momento da
morte do autor da herança, parece bem vinculado ao surgimento também de ideias iluministas e
limitadoras de abusos estatais. Atualmente, o princípio é adotado na quase totalidade dos
ordenamentos jurídicos nacionais, estando explicitamente positivado no Brasil no CC 1.784[16].



                                    Vale ainda observação ilustrativa. Mesmo havendo enormes privilégios à Igreja
Católica e à nobreza, não havia qualquer uniformidade nos regimes sucessórios europeus. França e
Inglaterra, por exemplo, tinham, cada uma, dezenas – se não centenas – de ordenamentos sucessórios
diferentes.

                                    Nesse sentido o mestre Washington de Barros Monteiro, em Curso de Direito Civil,
volume Direito das Sucessões (1952):

“O antigo direito francês estabelecia regimes diversos para a transmissão hereditária de fundos nobres
e plebeus. Cada região possuía um direito hereditário próprio (...). Na Inglaterra, por seu turno, antes de
1925, deparavam-se igualmente mais de cem ordens diversas de sucessão (...).”

                                    Mas das trevas surge a luz. O Iluminismo brota na Europa no Século XVIII, decaindo
a importância dos aspectos religiosos e vindo à tona ideias baseadas na razão e na ciência. O
liberalismo econômico e o modo de produção capitalista, originados na Revolução Francesa (1789-
1799) e, especialmente, na Revolução Industrial (Inglaterra, 1760-1840), trazem o advento da conotação
absoluta e exclusivamente econômica da herança. Não se herdam mais tradições, cultos, adorações a
deuses ou qualquer sacralidade familiar, mas objetivamente os bens do falecido. Aqui, também à luz da
razão iluminista começam a ir por terra ideias e preconceitos injusti�cados, como as decorrentes da
primogenitura e da diferenciação para herdar entre �lhos homens e �lhas mulheres[17].

                                    Nestas novas circunstâncias, surge, na França, em 1804, o famoso Código de
Napoleão, legislação inspiradora de molde e pano de fundo intelectual para sistematização de grande
parte da atual codi�cação civil ocidental. Contudo, no Código Napoleônico, o Direito das Sucessões
aparece no Livro III (Dos diferentes modos de adquirir a propriedade), ainda geogra�camente longe do
Direito de Família, contido no Livro I (Das pessoas). É o Código Civil Alemão (o Bürgerliches Gesetzbuch),
de 1900, com sua tentativa de perfeição técnica, o documento legislativo inovador e originário no
sentido de trazer a regulagem do Direto das Sucessões para logo depois do Direito de Família[18],
dando a forma sistêmica atual da matéria em diversas legislações nacionais – como no Brasil, por
exemplo.

                                    Há que se fazer registro histórico ainda importante. Em 1917, a Revolução Russa
(1917-1923) tentou suprimir o direito de propriedade privada (e consequentemente a sucessão
patrimonial por morte, o direito de herança). Em verdade, os teóricos da Revolução Comunista
intentavam comedir a sucessão patrimonial à casa, aos móveis e aos instrumentos de trabalho do
falecido – e limitando-se tudo a determinado valor (10.000 rublos, na época). Todo o restante do espólio
era do Estado. Em seguida, contudo, mesmo no âmbito da antiga União Soviética a ideia de extinguir o
direito de herança foi revista, chegando-se ao ponto inclusive de, até certo ponto contraditoriamente,
suprimir qualquer imposto de transmissão.

                                    É o que refere o professor de todos nós Silvio Rodrigues (1917-2004), em Direito
Civil, volume Direito das Sucessões (1962):



“A experiência soviética, por outro lado, demonstrou, na prática, se não a impossibilidade, ao menos a
inconveniência da supressão do direito hereditário, pois, havendo abolido a sucessão causa mortis e
assim suspendido a atuação do interesse pessoal, não conseguiu manter a proibição. Com efeito, de tal
orientação resultaram tamanhas e tão funestas consequências para a economia nacional que o
legislador russo teve que recuar de sua posição inicial, reestabelecendo a possibilidade de transmissão
causa mortis. E de fato, na antiga União Soviética, o direito sucessório não encontrava barreiras maiores
que nos países capitalistas.”

                                    A frustração da experiência socialista do leste europeu por volta de 1980 trouxe,
com efeito, alguma inviabilidade no aspecto global do pretendido �m do sistema de sucessão
patrimonial por morte, com consequente estabelecimento da preponderância do respeito ao conceito
de propriedade privada.

                                    Mesmo assim, a noção de Estado de Bem-Estar Social[19] e a atualidade da matéria
impõem o retorno da atenção – não somente aqui neste texto, mas socialmente, pensa-se – à
dualidade referida lá no início desta resenha, no sentido de ser ou não justa (ou moral), dos pontos de
vista �losó�co, jurídico e sociológico, a existência nos modos atuais do sistema sucessório.

                                    Em verdade, talvez até não haja verdadeira dualidade (no sentido de exclusão de
ideias), mas sim alguma dicotomia (em seu signi�cado dialético-platônico de complementariedade)
viabilizadora quem sabe de alguma equação para a matéria. Nessa linha de pensar, vale lembrar que o
�lósofo político inglês John Stuart Mill (1806-1873), opositor ferrenho da sucessão intestada (que para
ele deveria ser limitada à concessão de pequeno valor para incapazes garantirem sustento), mas
partidário da versão testamentária, em Princípios de economia política, ainda em 1848 chegava a
vislumbrar que para se “aperfeiçoar o sistema de propriedade privada de forma a assegurar que todos
participem de seus benefícios”, medidas e�cazes seriam “a limitação do direito de herança, a restrição
ao crescimento da população e um grande aumento na quantidade e qualidade da educação”.

                                    Mas então dois dos grandes �lósofos “liberais” da história (Locke, ver início do texto;
e Mill, acima) divergem no ponto? Pode-se dizer objetivamente que sim. Em grosseira síntese (o objetivo
aqui neste texto não abrange essa discussão), podemos �cticiamente imaginar Locke dizendo: “sou
liberal, defendo a propriedade privada, a herança não pode ser tributada para não ser indiretamente
estatizada”. Mill, a seu turno, poderia ter proclamado: “sou liberal, defendo a propriedade privada e, para
o direito de herança ser protegido e moralmente válido, defendo também a justa concorrência e o
mérito individual”.

                                                                       A matéria, pelo singelamente visto, tem fortes características �losó�cas e
sociológicas. Abordagem mais detalhada talvez seja conveniente se faça em outro espaço. Vale
adiantar, contudo, se pensar parecer possível alguma adaptação do pensamento de Stuart Mill no
sentido de se ver mesmo como saudável, sim, dos pontos de vista social e econômico, a efetiva
existência de um sistema de sucessão patrimonial por morte, apenas sendo de se ponderar acerca do
volume da tributação sobre heranças maiores e menores – inclusive com providências de alargamento
de faixas de isenção tributária para pequenas heranças.



                                    Pode-se a�rmar até alguma correlação do tema com a ausência de disposição
política para enfrentamento do problema histórico da desigualdade social em diversos países, dentre
eles o Brasil. E, mesmo admitindo-se serem múltiplas as origens da desigualdade social brasileira,
especi�camente no âmbito da matéria deste texto é de anotar terem vigorado desde a colonização
portuguesa normas sucessórias diferentes para a metrópole (Ordenações Afonsinas, Manuelinas e
Filipinas) e para a colônia (todas obviamente redigidas por e no interesse de Portugal).

                                    E isso perdurou até o nascimento efetivo do CC 1916. Ou seja, grosso modo, por
quatro dos cinco séculos de nossa existência. Com efeito, apenas com a Proclamação da
Independência (1822) e com a primeira Constituição (1824) veio a determinação de elaboração de
códigos civil e criminal (artigo 179, XVIII)[20], agora para alcance, pelo menos em tese, de todas as
situações vivenciadas no País.

                                    Hoje, no Brasil, o direito de herança está constitucionalmente garantido (CF 5º,
XXX[21]) e a regulagem do sistema de tributação sucessória é estadual, �cando a cargo de cada Estado
da Federação a de�nição, dentre outras disposições, de suas alíquotas (CF 155, I[22]). A alíquota
máxima nacional encontrada hoje nas legislações estaduais é de 8% sobre o quinhão hereditário, sendo
de se ver que países muito mais economicamente liberais, ricos e evoluídos socialmente, possuem
alíquotas máximas signi�cativamente superiores. São assim, por exemplo e com algumas variações
internas, os Estados Unidos (alíquota máxima de 40%), a França (60%), o Japão (55%), a Alemanha
(50%), a Inglaterra (40%) e o Chile (25%).

                                    Para não se fugir de uma pequena análise do espectro nacional, vale lembrar a
histórica ausência de regulamentação pelo Congresso Nacional do famoso “imposto sobre grandes
fortunas” (“IGF”), previsto constitucionalmente (CF 153, VII[23]) – e estabelecido, então, há mais de 30
anos em nossa máxima e obrigatória referência legislativa. Mais especí�ca e menos famosa é a
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 96/2015, buscando criar o CF 153-A para prever o “imposto
sobre grandes heranças e doações”, com alíquotas progressivas limitadas à alíquota mais alta do IRPF
(27,5%, atualmente). Tal PEC ainda tramita no Senado Federal (e provavelmente “tramitará” ainda
inde�nidamente), estando desde 14/02/2019 (há mais de ano, portanto) para ser relatada pelo senador
Roberto Rocha (PSDB-MA).

                                    Vale registrar por �m, ainda sobre a situação atual do tema, nada estar previsto
originalmente em nenhuma das frentes da chamada “reforma tributária” em trâmite no Congresso
Nacional (PEC 45/2019, na Câmara de Deputados; PEC 110/2019, no Senado Federal), tendo sido o
assunto trazido apenas em emendas às referidas PECs (emendas essas enfrentando extrema
di�culdade – para não se adiantar rematada impossibilidade – de aprovação pelo Poder Legislativo
brasileiro).

                                                                       Há, contudo, conveniente pontuar ao �nal, o outro lado da argumentação,
consistente em ponderações econômico-sociais no sentido de consistir eventual maximização da
tributação sobre grandes fortunas ou heranças em espécie de bitributação (considerado o IR), além de
ensejar evasão de divisas, elisão �scal, desestímulo ao investimento, à poupança, ao



empreendedorismo etc. Isso sem se falar na atualmente clara ausência de contrapartida estatal
minimamente adequada às imposições tributárias já vigentes, sempre trazendo a reboque a
consequente di�culdade de aceitação social de qualquer aumento da referida carga tributária.

                                    Mas esse assunto já não está mais nos limites desta resenha e, como já se disse
em relação a outros temas pelos quais se passou, talvez mereça abordagem especí�ca, em outro texto.

 

[1] A referência à completa expressão sucessão patrimonial por morte é feita aqui apenas de início, pois
se utilizará aqui, ordinariamente, apenas sucessão. De se ponderar, contudo, ser o conceito técnico-
jurídico de sucessão mais amplo e indicar, em síntese, investir-se o sucessor na titularidade de direitos e
deveres antes vinculados ao sucedido. Em verdade, a amplitude da expressão é ainda maior. Segundo
Caio Mário da Silva Pereira (1913-2004), em seu festejado Instituições de Direito Civil (1987), “suceder
tem o sentido genérico de virem os fatos e fenômenos jurídicos uns depois dos outros”. A sucessão
aqui neste texto tratada, contudo, é mais restrita porque vinculada exclusivamente a efeitos
patrimoniais decorrentes da morte do sucedido.

[2] A origem do termo “patrimônio” remonta à Grécia Antiga, unindo as palavras pater e nomos. Pater,
em verdade, não tinha exata relação com “paternidade” (que era parens), mas muito mais com chefe e
representante de uma família, de uma geração; e nomos relacionava-se à lei, aos costumes, podendo-se
imaginar o signi�cado original de patrimônio sendo algo como “legado deixado de uma geração à
outra”.

[3] Mesmo já completamente ultrapassado este pensamento, talvez calhe o registro de outra
curiosidade. A ideia da existência de privilégios em função da primogenitura como se viu é mesmo
antiga. Em 2018, porém, a Defensoria Pública atuou em inventário processado em Porto Alegre no qual
o �lho primogênito de uma família libanesa radicada no Brasil não aceitava – mesmo não dizendo isso
claramente nos autos – a participação das irmãs no espólio paterno. Mais estranho ainda era ver a
viúva referindo muita tristeza com o con�ito entre os �lhos, mas fazendo isso com muito mais ênfase
em relação à não-aceitação da “tradição” pelas �lhas.

[4] “163º Se um awilun toma uma mulher e esta não lhe dá �lhos, se depois essa mulher morre, e o
sogro lhe restitui o presente nupcial (terhatum) que ele pagou à casa do sogro, o marido não deverá
levantar ação sobre o donativo daquela mulher, este pertence à casa paterna”. “164º Se o sogro não lhe
restitui o dote, ele deverá deduzir do donativo a importância do presente nupcial e restituir em seguida o
donativo à casa paterna dela”.

[5] “179º Se uma mulher consagrada ou uma meretriz, à qual seu pai fez um donativo e lavrou um ato e
acrescentou que ela poderia alienar bens a quem lhe aprouvesse o seu patrimônio e lhe deixou livre
disposição; se depois o pai morre, então ela pode legar sua sucessão a quem lhe aprouver. Os seus
irmãos não podem levantar nenhuma ação”. “180º Se um pai não faz um donativo a sua �lha núbil ou
meretriz e depois morre, ela deverá tomar dos bens paternos uma quota como �lha e gozar dela
enquanto viver. A sua herança pertence a seus irmãos”.



[6] “183º Se alguém faz um donativo à sua �lha nascida de uma concubina e a casa, e lavra um ato, se
depois o pai morre, ela não deverá receber parte nenhuma da herança paterna”. “184º Se alguém não
faz um donativo a sua �lha nascida de uma concubina, e não lhe dá marido, se depois o pai morre, os
seus irmãos deverão, segundo a importância do patrimônio paterno, fazer um presente e dar-lhe
marido”.

[7] “521º Depois da morte do pai e da mãe, que os irmãos, se tendo reunido, partilhem entre si
igualmente os bens de seus pais, quando o irmão mais velho renuncia a seu direito (...)”. “522º Mas o
mais velho, quando ele é eminentemente virtuoso, pode tomar posse do patrimônio em sua totalidade; e
os outros irmãos devem viver sob sua tutela, como viviam sob a do pai. (...)”. “526º O �lho mais velho
faz prosperar a família ou a destrói, segundo ele é, virtuoso ou perverso; o mais velho neste mundo é o
mais respeitável; o mais velho não é tratado com desprezo pelas pessoas de bem”. O Código de Manu
contudo é complexo, quase contraditório, pelo menos neste ponto. Diz também que: “529º É preciso
separar para o mais velho a vigésima parte da herança com o melhor de todos os móveis; para o
segundo, a metade desta, ou uma quadragésima; para o mais moço, a quarta ou uma octogésima”.
“530º Que o mais velho e o mais novo tomem cada um o seu quinhão, como foi dito e os que se acham
entre os dois, tenham cada um, uma parte média, ou uma quadragésima”.

[8] “543º Aquele que não tem �lho macho pode encarregar sua �lha de maneira seguinte de lhe criar um
�lho dizendo: que o �lho macho que ela puser no mundo seja meu e cumpra em minha honra a
cerimônia fúnebre”.

[9] Para se saber “com quem se estava falando”, vale registrar que o texto bíblico informa que Salafaad
era �lho de Hefer, que era �lho de Galaad, �lho este de Maquir, �lho de Manassés, que era �lho de José
(o marido de Maria, mãe de Jesus) – Salafaad era tataraneto de Maria e José, portanto.

[10] A lei/sentença completa de Deus, transmitida a Moisés, veio assim proferida: “E dirás aos �lhos de
Israel: se morrer um homem, e não tiver �lho, fareis passar sua herança a sua �lha. E, se não tiver �lha,
dareis sua herança a seus irmãos. Mas, se não tiver irmãos, dareis a herança aos irmãos de seu pai. Se
também seu pai não tiver irmãos, então dareis sua herança a seu parente mais chegado dentre a sua
família, para que a possua. Isto será para os �lhos de Israel estatuto de direito”.

[11] Este, aliás, a realização de recenseamentos (foram dois, na realidade), o fato que dá origem ao
nome do livro Números.

[12] Vigorou no Direito Romano por algum tempo a hoje estranha e impensável ideia de que no período
entre o falecimento e a aceitação da herança pelos herdeiros qualquer pessoa poderia dela tomar
posse.

[13] Deixar de fazer testamento em verdade poderia até ser visto na época, em Roma, como um sinal de
pouca honra, de pouca generosidade.

[14] Na origem, não havia restrições ao conteúdo do testamento. Ou seja, só haveria legítima se algo
“sobrasse” do testamento. A limitação de testar veio só com o Digesto, de Justiniano, por volta do ano
500 d.C..



[15] As outras três partes são o Codex, o Digesto e as Institutas. O Codex é uma espécie de compilação
das anteriores constituições do Império Romano. São 12 livros. Seu nome completo é Novus
Justinianus Codex, sendo também conhecido por Código Justiniano. O Digesto (do latim digerere,
“colocar em ordem”), por sua vez, recolheu fragmentos doutrinários de 39 jurisconsultos romanos
clássicos, uma espécie de compilação de jurisprudência feita em 50 livros. Por isso, é conhecido
também como Pandectas (do grego pandékoma, “recolher tudo”). As Institutas, compostas de quatro
livros, são uma espécie de manual para leitura do Digesto.

[16] “Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e
testamentários”.

[17] Hoje, porém, segundo Washington de Barros Monteiro na obra acima já referida, resquícios formais
da desigualdade entre sexos podem ainda ser encontrados positivados nas legislações escocesa, sérvia
e islâmica. Nesta última, por exemplo, �lhos homens seguem recebendo quinhão dobrado em relação a
�lhas mulheres.

[18] O BGB está dividido em Parte Geral (Das Pessoas, Dos Bens e Dos Negócios Jurídicos) e Parte
Especial (Direito das Obrigações, Direitos Reais, Direito de Família e Direito das Sucessões).

[19] A noção é originada na Alemanha, por volta de 1880, com Otto Von Bismarck (o “chanceler de ferro”,
1815-1898), podendo ser resumida de forma grosseira como uma alternativa mediadora entre o
liberalismo e o socialismo, tendo como ponto de apoio principal a alegação da conveniência da
realização de investimentos sociais como medida pro�lática – não remediadora – à criação de bolsões
de pobreza.

[20] “Artigo 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos Cidadãos Brazileiros, que tem por
base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela
maneira seguinte. (...). XVIII. Organizar-se-há quanto antes um Código Civil, e Criminal, fundado nas
sólidas bases da Justiça, e Equidade”. Veja-se que, não obstante o “quanto antes” expresso na
Constituição de 1824, quase um século se passou até 1916 – ainda que notícia se tenha de ter Teixeira
de Freitas começado o trabalho lá em 1851.

[21] “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...); XXX – é garantido o direito de
herança; (...).”.

[22] “Art. 155. Compete Aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I – transmissão causa
mortis e doação, de quaisquer bens e direitos; (...)”.

[23] “Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...); VII – grandes fortunas, nos termos de lei
complementar; (...)”.
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Entrevista Benefício Especial

Dúvidas sobre a aprovação do Projeto de Lei Complementar
148/2020? Con�ra entrevista com a especialista Aline Buss

Pereira

O plenário da Assembleia Legislativa aprovou, dia 12 de agosto, em sessão extraordinária virtual, o
Projeto de Lei Complementar 148/20. A proposta foi aprovada com 32 votos favoráveis e 20 contrários.
O PLC institui o benefício especial para migração aos(às) servidores(as) que quiserem optar pelo regime
complementar e à apropriação de recursos do Fundoprev por parte do governo.

Como forma de esclarecer os impactos da Lei aprovada, entrevistamos na 8ª edição da RevistAdpergs,
a Auditora Pública Externa do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul (TCE-RS), bacharel em Ciências
Atuariais (UFRGS-2008) e especialista em Previdência Pública, Aline Buss Pereira.

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


1. Poderia trazer um breve histórico do regime próprio de previdência do
Estado?

2. Quais foram as principais mudanças na previdência dos servidores
públicos estaduais? O que muda com a aprovação do PLC 148/2020?

( ) p ,

Desde 1982 os servidores do Estado do Rio Grande do Sul contribuem para os chamados “benefícios de
família” como assistência médica, auxílio natalidade, pensão por morte, pecúlio post mortem, auxílio
reclusão e assistência habitacional, existente na época. Porém, apenas em 1995, com a Lei
Complementar n° 10.588, começaram as primeiras contribuições para �ns de aposentadoria, com a
instituição da alíquota de 2% para os servidores. E, somente em 2004, por meio da Lei Complementar n°
12.065, foi implementada a alíquota de contribuição previdenciária de 11% para os servidores e o dobro
para o Estado, que não contribuía até então. Apesar disso, não foi instituído um regime de previdência
capitalizado naquele momento, o Estado continuou com o regime �nanceiro de repartição simples. O
regime �nanceiro pressupõe que os servidores ativos contribuirão para o pagamento dos atuais
aposentados. Entretanto, para isso ser viável, é necessário sempre existir em torno de 4 a 5 servidores
ativos para cada aposentado ou pensionista. Dada essa di�culdade, a solução de longo prazo são os
regimes de previdência capitalizados, uma vez que os atuais servidores ativos contribuirão para a
formação de um fundo previdenciário e mutualista que pagará as futuras aposentadorias e pensões,
sem depender de novos servidores ativos. Diante deste cenário, em 2011, foi realizada a segregação de
massas da previdência do Estado para o grupo dos servidores civis e militares. A segregação de
massas delimitou a partir de quando as contribuições previdenciárias começariam a ser recolhidas e
capitalizadas para o pagamento dos benefícios previdenciários em prol do equilíbrio �nanceiro e atuarial
do RPPS, exigido pelo art. 40 da CF/88. A data que iniciou esse marco foi 18/07/2011, na vigência das
Leis Complementares nº 13.758 e 13.759/2011 que tratam do assunto. Isso signi�ca que os servidores
titulares de cargo efetivo que ingressaram, e permaneceram no serviço público sem interrupção em
relação ao último cargo, até 17/07/2011 pertencem ao Regime Financeiro de Repartição Simples (ou
Plano Financeiro). Já os que ingressaram a partir dessa data fazem parte do Regime Financeiro de
Capitalização, chamado de Fundoprev. O primeiro regime é historicamente de�citário, não possui
recursos acumulados, sendo o valor da folha de pagamento de benefícios muito superior às receitas de
contribuições, não sendo possível torná-lo atuarialmente equilibrado. Por outro lado, o Fundoprev foi
criado com o objetivo de formar a poupança previdenciária e se manter �nanceira e atuarialmente
equilibrado ao longo dos anos, desonerando os cofres públicos do pagamento dos benefícios do grupo.

A principal mudança na previdência do Estado, com a aprovação do PLC 148/2020, é a reestruturação
do Fundoprev. Esta reestruturação é na verdade uma revisão da segregação de massas prevista no art.
60 da Portaria do Ministério da Fazenda nº 464, de 19 de novembro de 2018. Com a reestruturação
haverá a alteração da data de corte da segregação de massas da previdência estadual de 18/07/2011
para 19/08/2016 (data da aprovação do plano de benefícios do Regime de Previdência Complementar –
RPC). A consequência é a transferência de cerca de 17 mil servidores ativos e aproximadamente R$ 1,8
bilhão de recursos (cerca de 80% dos recursos previdenciários existentes em dez/2019) pertencentes
ao Fundoprev para o Plano Financeiro. Isso signi�ca que 17 mil servidores serão excluídos de um plano



3. Por que o governo alterou as regras do Fundoprev e o que mudou com
sua reestruturação?

4. A reestruturação do Fundoprev permite ao governo a retirada dos
recursos do fundo e a sua realocação ao caixa único do Estado. O que isso
representa?

5. Qual o risco para os servidores, em face dessa reestruturação de massas
e o pagamento futuro de pensões e aposentadorias?

previdenciário equilibrado e serão transferidos para outro plano que é de�citário e sem recursos para o
pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão do grupo, que precisa receber mensalmente
aportes do Tesouro para o pagamento da folha de benefícios. Apesar da referida aprovação do PLC
148/2020, não foi apresentado, nos documentos anexos ao projeto, a aprovação da Secretaria de
Previdência – SPREV que permita tal procedimento. Sendo assim, o Estado poderá �car irregular no
critério “Equilíbrio �nanceiro e atuarial” e não conseguir renovar os próximos Certi�cados de
Regularidade Previdenciária – CRP, podendo acarretar a suspenção das transferências voluntárias da
União e demais consequências previstas no inciso XIII do art. 167 da CF/88.

A alteração da data de corte da segregação de massas de 2011 para 2016 foi realizada para transferir
cerca de 17 mil servidores do Fundoprev para o Plano Financeiro. Com eles também serão transferidas
as receitas de contribuições previdenciárias estimadas em R$ 1,8 bilhão. Estes recursos serão
utilizados para o pagamento da folha de benefícios do Plano Financeiro que precisa de aportes mensais
em decorrência do de�cit �nanceiro existente.

Além disso, com os 17 mil servidores no Plano Financeiro o Estado poderá utilizar a contribuição
previdenciária deles, que antes era destinada ao Fundoprev, para auxiliar no pagamento dos atuais
aposentados e, assim, reduzir os aportes mensais realizados.

Indiretamente sim. A reestruturação permite ao governo a migração de aproximadamente R$ 1,8 bilhão
de recursos do Fundoprev para o Plano Financeiro. Considerando que o governo precisa cobrir o de�cit
do Plano Financeiro (que, no ano de 2019, foi de R$ 12,5 bilhões), no momento em que for realizada a
transferência do patrimônio do Fundoprev, o governo poderá reduzir os seus aportes, correspondentes a
cerca de dois meses, e realocar recursos do caixa único do Estado. Além disso, as contribuições
previdenciárias, dos 17 mil servidores que serão transferidos, também serão utilizadas para o
pagamento dos atuais aposentados, reduzindo a necessidade de aportes do caixa único.

A reestruturação proposta coloca em risco o pagamento das futuras aposentadorias e pensões dos 17
mil servidores que serão transferidos do Fundoprev, que se mostrou atuarialmente equilibrado na
avaliação de 2020, para o Plano Financeiro, historicamente de�citário. Ou seja, 17 mil matrículas serão
migradas de um plano com recursos su�cientes para o pagamento das aposentadorias para outro que
não possui recurso e depende de aportes �nanceiros do Estado. Além disso, com a EC 103, em caso de
de�cit atuarial, o Estado poderá instituir alíquota extraordinária para os servidores ativos, aposentados e



6. Uma das inconsistências do PLC 148/20 apresentadas pela União
Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública, era que a
reestruturação do Fundoprev Civil não atende os requisitos do Estudo
atuarial para a segregação de massa estabelecido na Portaria 464/2018.
Poderia nos explicar mais sobre este estudo?

7. Outra ponderação da União Gaúcha é em relação ao equilíbrio �scal no
curto prazo, mas não atuarial (longo prazo). Como resultaria em prejuízo ao
estado essas modi�cações?

8. Como funciona o benefício especial e como foi �xado no PLC 148/20?

pensionistas ajudarem no equacionamento. Isso signi�ca que além das alíquotas ordinárias, que variam
de 7,5% a 22%, o servidor poderá ser chamado a contribuir, de forma extraordinária, com novas
alíquotas adicionais, para a cobertura do de�cit atuarial.

Para a revisão da segregação de massas ser tecnicamente possível seria necessário atender os
requisitos do art. 60 da Portaria MF nº 464, de 19/11/2018. Dentre os requisitos exigidos pode-se citar
dois como principais: a) manutenção do equilíbrio �nanceiro e atuarial do regime: isso signi�ca que a
revisão não poderá trazer impactos negativos para a previdência, devendo garantir o equilíbrio �nanceiro
e atuarial ao longo dos anos; e b) preservação dos recursos acumulados: signi�ca não transferir
recursos do plano capitalizado para o plano �nanceiro. Vale esclarecer que a revisão da segregação de
massas é permitida, mas a transferência de recursos do plano capitalizado para o plano �nanceiro é
vedada pelo inciso XII do art. 167 da CF/88 e pelo art. 18, § 7º da Lei Complementar nº 15.142/2018.

O prejuízo de curto prazo é decorrente, principalmente, da ausência de rentabilidade dos investimentos
que o Fundoprev deixará de receber sobre o valor de R$ 1,8 bilhão que serão transferidos para o Plano
Financeiro. No ano de 2019, a rentabilidade do Fundoprev foi de R$ 291,8 milhões. De forma
simpli�cada, considerando a meta de rentabilidade dos investimentos do Fundoprev de 4,5% ao ano, a
previdência Estadual perderia em torno de R$ 81 milhões de rentabilidade no primeiro ano.
Considerando os primeiros 10 anos perderia cerca de R$ 1,1 bilhão de rentabilidade e assim de forma
progressiva. Isso signi�ca que todos esses recursos que não serão mais obtidos no mercado �nanceiro,
para o pagamento de benefícios previdenciários, deverão ser honrados pelo Estado, onerando os cofres
públicos por muitas gerações. Além disso, a transferência dos 17 mil servidores irá acarretar aumento
do índice de despesa de pessoal do Estado, pois no Fundoprev a contribuição patronal é igual a do
servidor, já no Plano Financeiro é o dobro. Portanto, para os 17 mil servidores o Estado deverá contribuir
com o dobro que contribui hoje. Mesmo para aqueles servidores que migrarem para o Regime de
Previdência Complementar o Estado terá que contribuir com o dobro da sua contribuição, mas, neste
caso, limitado ao teto do RGPS.



9. Quais as vantagens ou não de migrar para o regime complementar com
o recebimento quando da aposentadoria do benefício especial? Como é
garantido esse pagamento da aposentadoria?

10. Gostaria de acrescentar algo ou trazer outras considerações
relevantes?

 VOLTAR

 WhatsappTweetar

O benefício especial tem por objetivo compensar ao servidor parte das contribuições previdenciárias
realizadas ao regime de previdência da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios acima
do teto do INSS, em caso de migração para o Regime de Previdência Complementar – RPC. É um
benefício estatutário, que será pago pelo Estado após a aposentadoria do servidor ou aos seus
dependentes, em caso de óbito do servidor. Não é um benefício previdenciário e não será vitalício.

As vantagens ou não dependem muito da situação particular de cada servidor. O que pode ser
vantagem para um nem sempre será para outros, por isso é necessária uma análise individual e
criteriosa. O benefício especial será um incentivo para aqueles que pretendem migrar, pois além do
benefício básico previdenciário, que será limitado ao teto do INSS, o servidor terá o benefício especial
estatutário, de forma temporária, por cerca de 20 anos após a aposentadoria. Quem garantirá o
pagamento é o Estado do Rio Grande do Sul, mas não existe fundo especí�co para isso, serão usados
recursos do caixa único.

O regime de previdência atuarialmente equilibrado é a única alternativa para desonerar os entes
federativos com o pagamento de benefícios previdenciários. Em razão disso, quanto mais tempo o
Estado demorar para fortalecer o Fundoprev, quanto mais recursos forem sacados, mais os cofres
públicos e os servidores precisarão contribuir para as aposentadorias. Transcorridos quase 10 anos da
criação do Fundoprev, as contas públicas passaram por uma difícil e necessária transição decorrente da
segregação de massas, que agora começaria a ser amenizada, dado o declínio natural do valor de
cobertura do de�cit do Plano Financeiro, que já atingiu seu patamar máximo. Soma-se a isso o
superavit do Fundoprev, registrado na última avaliação atuarial, que poderia sinalizar a reformulação da
segregação de forma inversa ao ocorrido, recebendo bene�ciários do Plano Financeiro para contribuir
ainda mais com o equilíbrio previdenciário. Logo, existem outras possibilidades de revisão da
segregação que mantêm o patrimônio do Fundoprev, observando o devido equilíbrio �nanceiro e
atuarial do regime próprio de previdência.
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Dicas de Leitura

Vinte anos

Com singular maestria para contar histórias, o paranaense Pedro Torres Lobo escancara sua vocação
para a escrita, com as qualidades notáveis de um romancista. Inicia-se, a história, pela trepidante, triste
e, aparentemente veraz, retirada de uma criança recém-nascida dos braços da mãe, ainda no hospital,
donde, em ato de desespero, tenta fugir com o fruto que no ventre carregara por nove meses. Ainda
assim, a ordem judicial de entregar a criança a um casal de adotantes é cumprida, gerando os
desdobramentos que tornam a leitura da obra absolutamente instigante.

Autor: Pedro Torres Lobo 
Editora: Penalux

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


A Honra e o Infanticídio

 

Com o presente trabalho, Álvaro Sagulo propõe a retomada da tipi�cação do crime de infanticídio por
motivo de honra, que nossa legislação penal já acatou no Código Criminal do Império de 1830, no
Código Penal de 1890 e no frustrado Código Penal de 1969. Propõe o autor, todavia, uma completa e
necessária revisão do que se deva entender por honra para �ns do crime de infanticídio, deixando de
signi�car honra sexual, e passando a um conceito que se identi�ca mais com a situação de
vulnerabilidade emocional. 

Autor: Álvaro Antônio Sagulo Borges de Aquino 
Editora: Lumen Juris



Encarceramento e Sistema Penal

Este livro é resultado da tese de doutorado defendida com brilho junto à Universidade do Estado do Rio
de Janeiro — UERJ —, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Direito, por Ana Lúcia Tavares
Ferreira. O trabalho teve como examinadores os professores doutores Artur Gueiros, Patrícia Glioche,
Rodrigo Roig e Jean-Paul Céré. O presente trabalho tem o mérito de tratar de tema de inegável
importância e atualidade, diante da interminável situação caótica do sistema penitenciário brasileiro,
que é, ao mesmo tempo, superlotado, inseguro e violador de direitos.

Autora: Ana Lúcia Ferreira 
Editora: Liber ARS



Culpabilidade e vulnerabilidade - Proposta para um novo conceito
de culpabilidade penal

Este livro faz uma análise crítica do conceito normativo de culpabilidade à luz das contribuições trazidas
pelas teorias criminológicas da reação social e crítica, propondo uma nova concepção de culpabilidade
que considere em sua estrutura não apenas os elementos formais da culpabilidade de ato, mas

também um elemento valorativo consistente no grau de vulnerabilidade do agente frente ao poder
punitivo.

Autora: Bruna Loureiro 
Editora:Revan



Manual dos juizados especiais cíveis estaduais: teoria e prática
Esta obra, prefaciada desde a 7ª edição pelo Prof. Alexandre Freitas Câmara, trata dos Juizados
Especiais Cíveis Estaduais, por meio de uma abordagem inovadora da parte cível da Lei 9.099/1995, à
luz das diretrizes do novo Código de Processo Civil Brasileiro (Lei 13.105/2015)

Autor: Felippe Borring Rocha 
Editora: Atlas



Juizados especiais cíveis e criminais: lei 9.099/1995 comentada

Os comentários à Lei 9.099/95 apresentados pelos juristas que escreveram o livro, e que atuam
diretamente na aplicação da norma, muito auxiliarão os atores do processo na busca de soluções
práticas para as situações do dia a dia, além de aprimorar as discussões sobre os diversos aspectos
que envolvem a norma. Acadêmicos, advogados e juízes, cada qual com a sua distinta experiência no

sistema de juizados especiais, trazem em suas colocações abordagens e angústias próprias daqueles
que conhecem profundamente o tema e buscam soluções para as inusitadas situações que não apenas
estudaram, como vivenciaram concretamente.

Autores: Felippe Borring Rocha, Alexandre Flexa, Alexandre Chini; Marco Couto; Ana Paula Couto 
Editora: Juspodivm



Investigação Criminal Direta pela Defesa

O presente livro representa parte da pesquisa desenvolvida e apresentada como requisito parcial para
obtenção do título de Doutor, ao Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro. Fruto de 4 anos de intensa atividade de pesquisa e re�exão sobre nosso sistema jurídico
e como a atuação do advogado penalista e da Defensoria Pública na seara criminal pode ser
potencializada, fortalecendo ainda mais a ampla defesa e o contraditório. A obra traz um panorama da
investigação defensiva no direito comparado e apresenta uma proposta de regulamentação em nosso
país.

Autor: Franklyn Roger 
Editora: Juspodivm

javascript:history.back();


 VOLTAR

 WhatsappTweetarCurtir 0 Compartilhar

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

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

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

javascript:history.back();
javascript:void(0)
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.revistadpergs.org.br%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&text=Dicas%20de%20Leitura&url=https%3A%2F%2Fwww.revistadpergs.org.br%2F17-edicao-08%2F141-dicas-de-leitura.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.revistadpergs.org.br%2F17-edicao-08%2F141-dicas-de-leitura.html&display=popup&ref=plugin&src=share_button
mailto:adpergs@adpergs.org.br


Convênios

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

Conheça também o clube de vantagens ANADEP

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 a Serpal Clínica de Diagnóstico; a Psicóloga Najara
Gattino; a Ótica Cláudio; o Hotel Laghetto Stilo Itapema; a Indústria da Viagem; e o Bancorbrás.

CONFIRA A LISTA COMPLETA 

A iniciativa da Associação Nacional de Defensores Públicos (ANADEP) oferece convênios exclusivos
para Defensoras Públicas e para Defensores Públicos de todo o Brasil, visando a maior comodidade,
melhores preços e ofertas na aquisição de produtos e serviços. Solicite a criação da sua senha e login e
�que por dentro de todas as novidades acessando a página do Clube de Vantagens ANADEP:

CONFIRA A LISTA COMPLETA 

http://www.adpergs.org.br/convenios
https://bit.ly/3hxxHFW
https://www.revistadpergs.org.br/
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XXII Encontro Estadual de Defensoras e Defensores Públicos

Banrisul é patrocinador do XXII Encontro Estadual de Defensoras
e Defensores Públicos

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul), com seus mais de 90 anos de trajetória, opera de
forma integrada no mercado �nanceiro e atua como instrumento de execução da política econômica-
�nanceira no Estado do RS, em consonância com os planos e programas do Governo Estadual. 

Em 2020, o Banrisul integra como patrocinador do XXII Encontro Estadual de Defensoras e Defensores
Públicos, evento promovido pela Defensoria Pública do Estado do RS (DPE/RS) e a Associação das
Defensoras e dos Defensores Públicos do RS (ADPERGS).

Ao longo de nove décadas, o Banrisul consolidou-se como o banco dos gaúchos, sendo agente
f d l d d l i d i É f d d i dú i d é i d d ã

https://www.revistadpergs.org.br/
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fundamental de desenvolvimento da economia. É fomentador da indústria, do comércio, da produção
rural e dos serviços. Além disso, é considerada umas das instituições �nanceiras brasileiras com o mais
alto grau de liquidez, garantindo a solidez necessária para sua evolução. Sob diversos aspectos, está
entre os dez maiores bancos do país. 

O XXII Encontro Estadual de Defensoras e Defensores Públicos do Rio Grande do Sul, com a temática
“Direitos Humanos e a Defensoria Pública entre as funções essenciais à Justiça”, ocorrerá nos dias 26 e
27 de novembro, por meio do Cisco Webex. Contará com as palestras do  Ministro do Supremo Tribunal
Federal, Gilmar Mendes, e, no dia seguinte, com o professor e advogado Thiago Amparo. 

Saiba mais no site www.adpergs.org.br

#XXIIEncontroEstadual 
#DefensorasEDefensoresPúblicos 
#DefensoriaSim 
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