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Apresentação
A história da Procuradoria-Geral do Estado do RS e da Associação 

dos Procuradores do Estado do RS é feita de muitas histórias. De 
homens e mulheres que dedicaram e dedicam suas vidas à Advo-

cacia Pública, contribuindo de forma direta no desenvolvimento econômico 
e social do Rio Grande do Sul. Uma atuação fundamental para fortalecer a 
democracia, a Justiça, a promoção de políticas públicas e a cidadania.

Na capital, no interior ou na representação em Brasília, os Procuradores e 
Procuradoras deixaram suas marcas nestes mais de 55 anos de PGE-RS e de 
APERGS. E nada mais justo, para celebrar tantas conquistas, que valorizar 
cada um dos(as) colegas, dando voz àqueles que estão inscritos nesta história.

É com este intuito que o programa «Memórias» se apresenta. Uma ini-
ciativa na qual os(as) protagonistas dessa jornada contam suas lembranças e 
discorrem sobre o trabalho realizado na PGE-RS e na APERGS. Relatos 
escritos com o coração de quem tanto se dedicou a essa valorosa carreira — e 
que servirão de inspiração para aqueles que hoje exercem esse ofício, ou têm 
interesse em ingressar na Advocacia Pública.

Mas os textos não se �ndam em memórias funcionais e do trabalho as-
sociativo. São, também, recordações do convívio, das amizades, desa�os e 
aprendizados, contados pelos(as) Colegas ou familiares daqueles que já nos 
deixaram. Pois a PGE-RS e a APERGS são feitas, acima de tudo, de pes-
soas. De homens e mulheres. Daqueles que nasceram em nosso Estado, ou 
escolheram esta terra para viver. Uma diversidade que fortalece a Instituição 
e a Associação como lugares plurais e que fazem a diferença para todos(as).

Uma saudação especial ao Núcleo dos(as) Aposentados(as) da APERGS 
e ao colega Paulo Pires, que tornaram este projeto realidade. Que esta seja 
uma leitura proveitosa e inspiradora, unindo gerações e reforçando o orgu-
lho de sermos Advogados(as) Públicos(as) e nos incentivando a irmos além, 
construindo um futuro melhor para nosso Estado.

Carlos Henrique Kaipper
Presidente da APERGS 
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José Néri da Silveira

O Ministro Néri da Silveira sempre manteve proximidade com a 
Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul e com a Associação 

dos Procuradores no curso dos cinquenta e cinco anos de existência de 
ambas instituições. Na foto, aparece proferindo palestra em solenidade de 

entrega de Honrarias comemorativas  a tempo de serviço para 
Procuradores do Estado e Servidores da PGE, no Plenário Bento 
Gonçalves, do Memorial do Legislativo do Rio Grande do Sul. 
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A Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul 
sente-se especialmente lisonjeada em poder contar com um tra-
balho do Dr. José Néri da Silveira na oportunidade do lança-

mento do seu projeto Memórias, no qual os Procuradores aposentados e as 
famílias dos já falecidos serão instados a editarem compactas biogra�as pes-
soais, para narrar histórias de vida e resgatar acontecimentos que conforma-
ram a Procuradoria-Geral do Estado e a sua associação de classe. Ninguém 
mais indicado do que ele para atestar, com �delidade, os acontecimentos que 
deram forma a estas instituições e consolidaram a advocacia pública e a assis-
tência jurídica aos necessitados no Rio Grande do Sul. 

A Apergs expressa seu reconhecimento ao Dr. José Néri pela amabilidade 
com que recebeu os membros da nossa Diretoria e, especialmente, os inte-
grantes do Núcleo de Aposentados, acedendo imediatamente ao convite para 
participar desta edição. Não bastasse isso, nos brindou com denso e detalhado 
artigo no qual discorre sobre os eventos que resultaram na criação da Con-
sultoria-Geral do Estado, que foi o marco inicial da prestigiosa Procuradoria 
do Estado que hoje temos. E, além disso, no mesmo texto, com percuciência 
e espírito renovador, propõe oportuna discussão acerca das práticas recursais 
adotadas pelos entes públicos de representação judicial, agitando um tema 
candente e oportuno.

Antes do texto, contudo, estamos nos permitindo relacionar breves pará-
grafos que sintetizam parte da rica biogra�a do Dr. Néri e que foram colecio-
nados dentre outras fontes, dos arquivos do Supremo Tribunal Federal e da 
Revista Jurídica da PGE.

O Dr. José Néri da Silveira é �lho de Severino Silveira e Maria Rosa Ma-
chado Silveira. Nasceu em 24 de abril de 1932, na cidade de Lavras do Sul, 
Rio grande do Sul. Foi casado com Ilse Maria Dresch da Silveira, já falecida, 
com quem teve sete �lhos: ªemis Maria, Domingos Sávio, Maria Teresa, 
Paulo de Tarso (falecido), Maria Cecília , Felipe Néri e Francisco de Sales. 
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Realizou seus estudos iniciais na zona rural de Lavras do Sul, de onde 
partiu para presidir, mais tarde, a Suprema Corte Brasileira. Em Bagé, no 
Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, dos Padres Salesianos de Dom Bosco, 
realizou os estudos de grau médio, em regime de internato, no período de 
1944 a 1950. Sua formação universitária deu-se em Porto Alegre, concluin-
do, em 1955, o Curso de Direito, na Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, com a distinção acadêmica de “Aluno Laureado”. Concluiu o 
Bacharelado em Filoso�a na Universidade Federal, em 1956, e licenciatura, 
no ano seguinte na PUC-RS.

Sua vida pro�ssional teve início em Porto Alegre, onde advogou por dez 
anos. Ainda estudante de Direito, ingressou, mediante concurso , em 1953, 
no serviço público estadual. Foi nomeado para o cargo de Consultor Jurídico 
do Estado, em 1963, também por concurso público. Em 1965, com a criação 
da Consultoria-Geral do Estado, foi nomeado Consultor-Geral do Estado. 
Nessa função permanecendo até 1967, quando ingressou na magistratura 
federal. De 1960 a 1976, desempenhou o magistério jurídico na Pontifícia 
Universidade Católica, e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, até 
1969, e na Associação do Ensino Universitário do Distrito Federal (AEU-
DF), em Brasília, de 1970 a 1976.

Nomeado Juiz Federal em Porto Alegre, em 1967, com a restauração da 
Justiça Federal de Primeira Instância, presidiu a Comissão de Instalação da 
Justiça Federal no Rio Grande do Sul, tendo exercido a judicatura, de primei-
ro grau, durante dois anos e sete meses, período em que também integrou por 
um biênio o Tribunal Regional Eleitoral gaúcho. 

Investido no cargo de Ministro do Tribunal Federal de Recursos, em 9 de 
dezembro de 1969, permaneceu nessa Corte por quase doze anos, presidin-
do-a de junho de 1979 a junho de 1981, ocasião em que ocorreu a informa-
tização de seus serviços. Durante dois períodos coube-lhe, também, integrar 
a representação do TFR, como Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, de 
1976 até a posse na Presidência daquela Corte em 1979, época em que de-
sempenhou, simultaneamente, as funções de Corregedor-Geral Eleitoral. 

Em 1º de setembro de 1981, assumiu o cargo de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, passando integrar a Primeira Turma e a Comissão do Regi-
mento do Tribunal. Eleito Membro do Conselho Nacional da Magistratura, 
em sessão de 3 de março, de 1982, foi Vice-Presidente do mesmo Conselho, 
a partir de 10 de março de 1987. 

Na condição de Ministro do Supremo Tribunal Federal, retornou ao Tri-
bunal Superior Eleitoral, em 1983, havendo exercido a Presidência de 1985 
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a 1987, quando se realizou o recadastramento eleitoral, iniciando-se a infor-
matização da Justiça Eleitoral (1986), com a formação do Cadastro Nacional 
de Eleitores, por meio magnético. No mesmo ano presidiu as eleições gerais, 
com a eleição dos membros da Assembleia Nacional Constituinte.

Foi Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, no período de 10 de 
março de 1987 a 13 de março de 1989. Integrou, naquela Corte, as Comis-
sões de Regimento, Documentação, Coordenação e Jurisprudência. 

Em sessão plenária de 14 de dezembro de 1988, foi eleito Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, para o biênio 1989/1991. Nesse período foi im-
plantada a informatização dos serviços da Corte e criado o Banco Nacional 
de Dados do Poder Judiciário. Também ocorreu a instalação do Superior Tri-
bunal de Justiça, criado pela Constituição de 1988, da qual presidiu a Sessão 
Solene Especial, realizada em 7 de abril de 1989.

Representou o Supremo Tribunal do Brasil, como seu Presidente, na 
Conferência de Presidentes de Cortes Supremas dos Países da Ibero-Amé-
rica, Portugal e Espanha, em Mérida, Espanha, em maio de 1990, e na V 
Conferência Internacional de Juízes de Cortes Supremas, em Washington, 
em novembro de 1990, e, ainda, por designação do seu Presidente, na VII 
Conferência Internacional de Juízes de Cortes Supremas, em Ottawa, Cana-
dá, em setembro de 1995.

Exerceu a Presidência da Segunda Turma da Suprema Corte até 24 de 
abril de 2002, quando foi aposentado por implemento de idade. 

Por eleição do Supremo Tribunal Federal, foi novamente escolhido para 
exercer o cargo de Ministro Efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, a partir 
de 18 de março de 1997. A partir de 19 de junho de 1997, ocupou a Vice
-Presidência; e exerceu pela segunda vez a Presidência, no período de 2 de 
março de 1999 a 02 de março de 2001, presidindo as eleições municipais de 
2000, quando se completou o processo de votação e apuração, em urnas ele-
trônicas, em todas as Seções Eleitorais do País. 

Por �m, cabe-nos reiterar a satisfação de contar com a presença de um 
ícone da magistratura brasileira, do porte do Dr. José Néri da Silveira, no 
lançamento do programa Memórias que, ao homenageá-lo, como convidado 
especial desta primeira edição, também homenageia todos aqueles Procura-
dores que tiveram nele um exemplo de comprometimento com a causa da 
Justiça e do Estado de Direito. 
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Início da organização, como unidades de serviço 
público, das atividades de Consulta Jurídica e de 

Assistência Judiciária aos necessitados, no Estado 
do Rio Grande do Sul. Aspectos da representação da 

Fazenda Pública em Juízo

JOSÉ NÉRI DA SILVEIRA1

S ensibilizou-me, profundamente, o convite da Associação dos 
Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, para participar 
da publicação “Memórias”, que concerne, também, à origem e 

história da Procuradoria-Geral do Estado, de início denominada Consul-
toria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Nesta longa tarde da vida, 
que o Senhor, por Sua misericórdia e bondade, me tem concedido, recordar 
momentos signi�cativos da existência é sempre razão de agradecimento a 
quem no-lo proporciona. 

No dia 19 de março do ano em curso, transcorreram cinquenta e seis 
anos, desde a instalação solene, no Palácio Piratini, da Consultoria-Geral do 
Estado. Esse Órgão da Administração gaúcha, em sua origem, vinculado di-
retamente ao Gabinete do Governador do Estado, foi criado com a �nalidade 
de concentrar e uniformizar as atividades de consulta jurídica do Estado e 
prestar assistência jurídica e judiciária aos necessitados, tarefas essas, até en-
tão, desempenhadas pela Procuradoria-Geral do Estado, nome que, à época, 

1   Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal e ex-Consultor-Geral do Estado do Rio 
Grande do Sul. 
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possuía a, hoje, Procuradoria-Geral da Justiça, cujas funções precípuas eram, 
já, as relativas ao Ministério Público do Estado, acrescidas, naquele tempo, 
ainda, das referentes à defesa dos interesses da Fazenda Pública, em Juízo. 

Dessa maneira, se cabe asseverar que, em março de 1965, existia atendi-
mento pelo Estado aos necessitados de assistência judiciária, - o que se limi-
tava, de forma quase exclusiva, ao âmbito das Varas Criminais e de Família, 
na Capital, - sendo desempenhado por servidores públicos estaduais, bacha-
réis em Direito, postos à disposição da referida Procuradoria-Geral do Esta-
do, cumpre reconhecer, entretanto, foi, com a Consultoria-Geral do Estado, 
que a assistência judiciária aos necessitados passou, efetivamente, a ser exe-
cutada como serviço público estadual, para tanto organizado com Unidades 
de serviço público. Com efeito, a teor do Decreto nº 17.261, de 7 de abril de 
1965, que organizou a Consultoria-Geral do Estado, concebeu-se a estrutura 
da assistência judiciária aos necessitados, por primeiro, com vistas à Capital, 
compreendendo três setores: a) Assistência Judiciária Cível, b) Assistência 
Judiciária Penal e c) Assistência Judiciária Trabalhista. Pouco depois, pelo 
Decreto 17.379, de 12 de julho de 1965, criou-se o Serviço de Assistência 
Judiciária no Interior do Estado, com o objetivo de orientar e coordenar a 
prestação dessas tarefas nas comarcas interioranas. Poucos meses passados, a 
assistência judiciária era exercida nas comarcas de Pelotas, Rio Grande, San-
ta Maria, Santana do Livramento, Alegrete, Canoas, Esteio, São Leopoldo, 
Novo Hamburgo, Guaíba, Gravataí, Viamão, São Jerônimo, Caxias do Sul, 
Passo Fundo, Tupanciretã, Santa Rosa e Uruguaiana. Veri�cada, no entanto, 
a impossibilidade de atuar, à época, em cada comarca gaúcha, com exclusivi-
dade, um advogado de ofício, mas existindo a necessidade de o serviço esten-
der-se a todas as regiões do Estado, o Chefe do Poder Executivo, acolhendo 
os estudos procedidos pela Consultoria-Geral do Estado, ex-vi do Decreto 
nº 17.861, de 14 de abril de 1966, estabeleceu o “zoneamento do Rio Grande 
do Sul para os �ns de prestação do serviço público de assistência judiciária aos 
necessitados.” Segundo esse Decreto, o território do Estado �cou dividido 
em cinquenta zonas, compreendendo-se nelas todos os municípios com ser-
viços judiciários instalados. Compôs-se cada zona de um ou mais municípios. 
Previa, outrossim, o Decreto que o zoneamento teria revisão de dois em dois 
anos, devendo, nesse período, o Consultor-Geral, por portaria, incluir, em 
uma das zonas, os municípios onde viessem a se instalar serviços judiciais. 
Além disso, os necessitados de justiça gratuita, residentes em municípios ain-
da sem serviços judiciários, poderiam buscar assistência nas comarcas mais 
próximas integradas no plano referido. Desse modo, como decisão política, 
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esperava-se, em breve tempo, ampliando-se constantemente os serviços, po-
der assegurar patrocínio aos que não possuíam recursos, ao longo de todo 
território sul-rio-grandense, com garantia a todos de pontual cumprimento 
do preceito maior da assistência judiciária aos necessitados. 

Preocupou-se, desde logo, ademais, a Consultoria-Geral do Estado com 
questão de alta importância ao funcionamento de qualquer serviço público, 
qual seja, a referente a pessoal. Pretendendo-se estruturar a assistência judi-
ciária, em moldes de serviço público, com atenção às regras constitucionais, 
cumpria, à evidência, fossem executados os encargos por servidores tecnica-
mente habilitados e percebendo vencimentos compatíveis com a natureza das 
funções exercidas. No ponto, tal preocupação foi dirigida, também, para o 
atendimento dos serviços de consulta jurídica. Por força da Lei Estadual nº 
5.161, de 16 de dezembro de 1965, dentre outras providências, instituiu-se o 
Quadro de Consultores Jurídicos e Advogados de Ofício, da Consultoria-Ge-
ral do Estado. Advogado de Ofício foi a denominação, então, atribuída aos, 
hoje, Defensores Públicos. Ao propor a criação dos cargos encarreirados de 
Advogados de Ofício, levou em conta o Governo, já, a necessidade de o ser-
viço de assistência judiciária ser prestado, em todo o território do Rio Grande 
do Sul e não apenas na Capital ou nas maiores cidades do Estado. Em virtude 
disso, �cou a carreira de Advogado de Ofício ordenada em três classes: “A”, 
“B” e “C” - devendo os titulares de cargos da classe “A”, inicial, ter lotação 
em comarcas de primeira e segunda entrância; os de classe “B”, em comarcas 
de terceira entrância; os de classe “C”, �nal da carreira, em Porto Alegre. 
Dispôs a mesma Lei, de dezembro de 1965, além disso, sobre a possibilidade 
de os Consultores Jurídicos, efetivos, que, então, estivessem desempenhando 
tarefas de assistência judiciária, requererem transferência para a carreira de 
Advogado de Ofício, determinando-se, ademais, a transferência para a mes-
ma carreira dos titulares de cargos, de igual denominação, que funcionavam 
junto à Justiça Militar do Estado. Em face dessas disposições, proveram-se, 
desde logo, dezoito, dentre os cinquenta e cinco cargos de Advogados de 
Ofício, com que se iniciava a efetiva organização da carreira, realizando-se, 
a 16 de abril do ano seguinte, o concurso público para provimento dos deze-
nove cargos da classe “A”, vindo a ser nomeados, a seguir, para o interior do 
Estado, os que se classi�caram, na conformidade da ordem de prioridade da 
instalação do serviço nas novas zonas do plano estabelecido. 

De outra parte, incumbindo-lhe, por igual, concentrar os serviços de as-
sistência jurídica às Secretarias e órgãos da Administração estadual, bem as-
sim aos Municípios gaúchos - que, em número expressivo, os solicitavam, 
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- os titulares de cargos de Consultor Jurídico, - que antes o�ciavam junto às 
Secretarias e entidades autárquicas, então existentes, - foram lotados, para 
tanto, na Consultoria-Geral do Estado. Necessário se fez, no início, ocor-
resse a distribuição interna desses servidores de nível superior, pelas Unida-
des previstas para a Assistência Jurídica aos Órgãos Estaduais e Assistência 
Jurídica aos Municípios (Decreto nº 17.261, de 07 de abril de 1965), o que 
viabilizou, dentre eles, a especialização, quanto a questões estaduais e muni-
cipais. Desde logo, também, adotou-se a análise das matérias jurídicas e dos 
processos vindos à apreciação da Consultoria, sob forma colegiada, em reu-
niões semanais dos Consultores Jurídicos das diversas Unidades de serviço, 
obtendo-se, com brevidade, resultado signi�cativo para a uniformização do 
entendimento da CGE sobre os diversi�cados temas de sua competência. A 
esse respeito, orientou-se a Consultoria-Geral, desde o princípio, na perspec-
tiva do entendimento que tive ocasião de acentuar, no meu discurso de posse, 
a 19 de março de 1965, como Consultor-Geral do Estado, verbis: “Não mais 
é, hoje, cabível falar-se em inevitável antagonismo entre a Administração e 
a legalidade. Se a Administração, no seu agir cotidiano, é simultaneamen-
te dominada, como sinala Jean Cruet, pelo cuidado duplo e contraditório 
de respeitar os textos legislativos e de obedecer, entretanto, às necessidades 
naturais de sua função própria, de seu quase incontrolável anseio de expan-
dir-se, cumpre considerar que, nesta era da evolução jurídica e política do 
mundo ocidental, integrou-se, de�nitivamente, a Administração num pro-
cesso, com inequívocas características de irreversibilidade, segundo o qual a 
autoridade executiva se submete ao império da lei. Uma autêntica vocação de 
respeito às instituições legislativas importa estar inserida nos próprios Âuxos 
de atividades do Poder Público, a ponto de tender este, espontaneamente, a 
fórmulas, expressas ou larvadas, de autolimitação. A racionalização do poder, 
colimando substituí-lo, enquanto fato metajurídico, pelas regras do direito 
escrito, é, também, iniludivelmente, fenômeno constante da moderna evolu-
ção constitucional. (...) É, assim, que a �sionomia contemporânea do Estado 
de Direito retrata progressiva inÂuência do processo jurídico nos domínios 
da Administração Pública. Firma-se, cada vez mais, a convicção de que o ato 
administrativo não pode, útil e validamente, ser praticado pelo Estado, senão 
nos limites demarcados pelo complexo normativo, em conformidade com a 
moral da instituição e no sentido do interesse público. A seu turno, o regi-
me democrático autêntico pressupõe o desempenho do poder sob o signo da 
responsabilidade.” Nessa mesma linha de compreensão, a professora Cármen 
Lúcia Antunes Rocha, que hoje ilustra o Supremo Tribunal Federal, quando 
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Procuradora-Geral do Estado de Minas Gerais, teve ensejo de asseverar: “O 
Advogado Público é sempre um �scalizador da aplicação do Direito, não 
podendo acolher o que eventual administrador quer, mas o que o Direito de-
termina, em cumprimento estrito ao princípio constitucional da juridicidade” 
(in Anais da XVl Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, 
p.123). Em igual sentido, a seu turno, o saudoso professor Josaphat Mari-
nho, acerca do tema, anotou: “Vale dizer que também não lhe cabe cumprir 
ordem, mas o�ciar nos processos judiciais ou administrativos com autonomia 
de deliberação, respeitado o direito ou o interesse sob sua guarda pro�ssio-
nal. A medida de sua atuação encontra-se na lei e no amparo do patrimônio 
ou do interesse público, e não no arbítrio ou no preconceito dos agentes da 
Administração” (apud Advocacia Pública, Revista da Procuradoria-Geral do 
Estado, São Paulo, vol.21, p.14-15, dez.1983). 

Dessa sorte, estruturada e em funcionamento a Consultoria-Geral do Es-
tado, deu-lhe a Constituição gaúcha, de 14 de maio de 1967, o status de órgão 
constitucional, reservando-lhe a Seção V do Capítulo lll, sobre o Poder Exe-
cutivo, e prevendo-a como “Órgão de consulta e uni�cação da jurisprudência 
administrativa do Estado”. Conferiu-se-lhe, outrossim, competência nova 
concernente à “defesa judicial dos interesses do Estado em Juízo”, mantendo-
se, ademais, as atribuições de assistência jurídica aos órgãos da Administração 
Estadual e aos Municípios, bem assim o patrocínio judicial aos necessitados 
e aos servidores estaduais processados em virtude de ato praticado no exercí-
cio das respectivas funções (art.66), tudo sendo con�rmado na Constituição 
de 27 de janeiro de 1970 (art.87), que adaptou o sistema constitucional lo-
cal às regras da Emenda Constitucional nº1/1969. Posteriormente, é certo, 
extinguiu-se a carreira de Advogado de Ofício, conferindo-se aos cargos de 
Assistente Judiciário, criados, a atribuição para prestar serviço de assistência 
judiciária gratuita (Lei 7.061/76), para isso, sendo necessária a colaboração de 
servidores do Estado, bacharéis em Direito, detentores de outros cargos, em 
ordem a prosseguir a assistência judiciária, já organizada, cumprindo as suas 
funções institucionais. Por último, a Lei Complementar nº 9.230 instituiu a 
Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, na forma do art.121 
da Constituição Estadual, dispondo sob sua competência, estrutura e funcio-
namento, dentre outras providências, sendo alterada pela Lei Complementar 
10.194, de 30 de maio de 1994, cujo art. 1º preceitua: “A Defensoria Pública 
é instituição essencial à atuação jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
orientação jurídica, judicial e extrajudicial e a defesa, em todos os graus, dos 
necessitados, na forma do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 
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art. 1º da Lei Complementar nº 80, de 13 de janeiro de 1994.” Foram, além 
disso, “criados 132 cargos de provimento efetivo, mediante concurso público, 
de Defensor Público, que passaram a integrar a carreira instituída pela Lei 
Complementar 9.230/91 (Vide Leis nº 10.236/94, 12.622/06 e 15.135/18)”. 

Esteve o constituinte de 1988, sob a melhor inspiração de justiça ao em-
prestar acertado realce à matéria, dispondo, no art. 134 da Lei Magna, en-
tre as instituições essenciais à função jurisdicional do Estado, a Defensoria 
Pública, “incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime demo-
crático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos 
humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 
individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na for-
ma do inciso LXXlV do art.5º da Constituição Federal” (EC nº45/204, EC 
n°74/2013 e EC n°80/2014). Cuida-se, destarte, de orientar os necessitados, 
em juízo ou fora dele, onde haverá inclusive espaço às atividades de autêntica 
educação para o exercício dos direitos e prerrogativas da cidadania e para a so-
lução extrajudicial de conÂitos. Do funcionamento e�ciente dos serviços das 
Defensorias Públicas, da União, do Distrito Federal e dos Estados, resultará, 
inequivocamente, contribuição inestimável à Administração e democratiza-
ção da Justiça, no País. 

No plano das atividades de Consultoria Jurídica e Representação Judicial, 
embora não prevejam os artigos 131 e 132 da Constituição Federal os prin-
cípios institucionais constantes de seus artigos 127 §1º e 2º, e 134 §2º, 3º e 
4º, relativamente à Advocacia Pública da União, Estados e Distrito Federal, 
que compõem níveis hierarquizados do Poder Executivo, - nessas entidades 
federadas, cumpre, porém, reconhecer que norma maior do ordenamento ju-
rídico lhes reserva, com as garantias da investidura (CF, art. 132 e parágrafo 
único), papel de nobilíssima signi�cação na defesa dos interesses do Estado, 
em Juízo, ou extrajudicialmente, no aconselhamento jurídico dos órgãos da 
Administração Pública. Ao preceituar a Constituição Federal, no art. 132, 
que os Procuradores dos Estados e Distrito Federal exercerão a representação 
judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas, não é pos-
sível deixar de extrair dessa norma, consequências que concernem, tanto ao 
âmbito da organização administrativa dos entes federados, quanto aos níveis 
de hierarquia. No que respeita ao primeiro aspecto, hão de ser as Procurado-
rias dos Estados órgãos de superposição, relativamente às demais unidades do 
Poder Executivo, no exame e legalidade dos atos da Administração, sujeitos, 
tão só, os seus pronunciamentos à autoridade superior do Chefe do Poder 
Executivo, cabendo-lhes, assim, com a aprovação deste, assentar, no domínio 
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da Administração, direta e indireta, a exegese do direito local e a uniforme 
orientação de índole jurídica a seguir, na aplicação das leis de regência dos 
atos de Governo, bem como quanto às decisões administrativas a se adotarem 
em processos que impliquem graves restrições a direitos individuais ou ao 
plexo das garantias constitucionais, entre esses, os processos disciplinares que 
possam afetar o vínculo empregatício. É certo, não ser cabível, todavia, no 
particular, entender que a regra maior quis dar aos agentes da representação 
judicial em foco situação de incontrastabilidade, na esfera de suas atribuições, 
inclusive por parte do Chefe do Poder Executivo, a ponto de sustentar-se não 
poder lograr o Governador acesso às decisões do Procurador-Geral do Esta-
do, sempre que importem elas em atos de disposição sobre os interesses da 
unidade federada, em Juízo ou fora deste. Importa ter, no particular, presente 
que o Procurador-Geral do Estado se sujeita ao titular do Poder Executivo 
(CF, art.131), na ordem hierárquica. 

Tema que merece nota, embora aqui rapidamente objeto de registro, é o 
que respeita à posição dos titulares da representação judicial da Fazenda Pú-
blica da União e dos Estados, como exercentes de funções essenciais à Justiça. 
Desde logo, vale acentuar que o critério da ação do Poder Público e de seus 
agentes, ainda quando em Juízo, há de ser, exclusivamente, o do bem comum, 
inspirado nos ideais da justiça social. Ora, a prestação judicial célere põe-se 
entre as coordenadas do bem comum que ao Estado importa realizar. Pelo 
princípio da harmonia entre os Poderes do Estado, um espírito de superior 
compreensão, entre o Executivo e o Judiciário, deve ao primeiro impulsionar, 
em ordem a que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal 
e dos Tribunais Superiores, acerca de questões do interesse imediato da Ad-
ministração, seja por esta, por intermédio dos seus Órgãos competentes de 
consulta jurídica e de representação judicial, também seguida e observada. 
Nessa linha, ad exemplum, não cabe admitir, em face dos interesses superiores 
da justiça social, determinações administrativas no sentido de os represen-
tantes da Fazenda Pública interporem recurso especial ou recurso extraordi-
nário, ou ambos, em todos os casos de decisões desfavoráveis dos Tribunais 
locais. Nada justi�ca, nesse sentido, que órgãos centrais de consulta ou as-
sessoramento jurídico de sistemas, ou diretivos, no plano da Administração, 
centralizada ou descentralizada, deixem de ter em conta a jurisprudência as-
sente, por vezes, em súmulas ou decisões iterativas e conhecidas do Supremo 
Tribunal Federal ou de Tribunais Superiores, para aconselhar ou determinar, 
não obstante isso, se interponham recursos, de natureza extraordinária, com 
manifesto caráter protelatório da entrega do quantum devido ao particular, 
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compelido a litigar com a Fazenda Pública. A formulação do juízo de con-
veniência sobre a interposição de recursos pela Fazenda Pública, atento aos 
interesses maiores do bem comum, no embate judiciário com particulares, a 
respeito de certas matérias, notadamente daquelas de natureza alimentar ou 
previdenciária, não se pode sujeitar a critérios idênticos aos dos indivíduos, 
quando entre si litigam. Releva, ainda, no ponto, considerar que recursos as-
sim interpostos sobrecarregam, inutilmente, com desserviço à Administração 
da Justiça a todos, as pautas das Cortes Superiores, que hão de julgar, com 
total perda de tempo, matérias que as Fazendas Públicas lhes submetem, em 
recursos desnecessários e imprestáveis, resultando, por vezes, ainda, pesados 
acréscimos aos erários, em virtude de correção monetária e juros. Postas, des-
sa maneira, a Advocacia-Geral da União e as Procuradorias dos Estados, em 
nível constitucional, como exercentes de funções essenciais à Justiça, certo 
está que esse aspecto deve ser objeto de profunda reÂexão dos responsáveis 
pela defesa das Fazendas Pública. Os interesses maiores da Nação, quanto 
à celeridade pela prestação jurisdicional; ao patrocínio das causas, guardan-
do atenção aos ideais do bem comum que ao Estado impende realizar, em 
quaisquer circunstâncias; à conveniência de não tardar o Estado mais do que 
o necessário na entrega do devido aos cidadãos ou aos seus servidores, - tudo 
isso compõe aspectos do universo de valores que o Estado - litigante não pode 
desconsiderar na formulação de seus juízos de conveniência e ação, quando 
se põe em relação processual. Ao conferir, desse modo, a Constituição a con-
dição de função essencial à Justiça, às atividades de Consultoria Jurídica e 
Representação Judicial, cumpre daí extrair consequências de profundo senti-
do, também no plano de Administração da Justiça, notadamente, em face da 
notória expressão dos feitos das Fazendas Públicas, nos altíssimos números 
das estatísticas judiciais de nossos dias.
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Neste capítulo de Memórias, publicação da Associação dos Pro-
curadores do Estado, está sendo narrada a cintilante história de 
um dos mais notáveis integrantes dos quadros da Procuradoria-

Geral do Estado, Almiro Regis Matos do Couto e Silva. Figura exponencial 
da advocacia brasileira e ser humano admirável por sua cultura, generosidade 
e �dalguia. O texto que segue foi composto, na primeira parte, com dados 
colhidos no seu resumo funcional da Unidade de Recursos Humanos e na 
Revista Jurídica, ambos da PGE. O relato biográ�co, no entanto, para gáudio 
nosso, foi deixado pelo próprio Dr. Almiro que se revela exímio memorialista 
e perspicaz observador do comportamento humano e dos lugares, em suas 
reminiscências.

Antes, porém, dele próprio assumir a narrativa, optamos por elencar al-
guns momentos e datas que marcaram a trajetória do Dr. Almiro enquanto 
Procurador do Estado, advogado, professor e jurista dos mais requisitados 
nos meios jurídicos do País. E o fazemos, resumindo dados constantes da 
Revista Jurídica da PGE, nº 57, de dezembro de 2003, onde, a então Pro-
curadora-Geral do Estado, Dra. Helena Maria Silva Coelho, dizia que os 
Cadernos de Direito Público da Revista, tinham a �nalidade de perenizar a 
obra de �guras exponenciais, integrantes da carreira de Procurador do Esta-
do, que contribuíram de maneira indelével para tornar a Procuradoria-Geral 
do Estado do Rio Grande do Sul, na instituição respeitável e sólida que é 
modelo para os demais Estados da Federação. E acrescentou: “Optou-se por 
homenagear, neste momento, o Procurador do Estado, ora na inatividade, 
Almiro do Couto e Silva, um referencial nacional no âmbito do Direito Ad-
ministrativo”.

Seguiu-se a enumeração das etapas da trajetória do Dr. Almiro, desde 
os bancos escolares no Colégio Anchieta, passando pela vida acadêmica na 
Faculdade de Direito da URGS, chegando à condição de professor de Di-
reito Romano, na Faculdade de Direito da PUC e de Direito Administra-



MEMÓRIAS: histórias de quem fez a história da PGE/RS24

Almiro do Couto e Silva 

tivo, na Faculdade de Direito da URGS, da qual acabou sendo Diretor, de 
dezembro de 1984 a dezembro de 1988. Nessa época, foi professor visitante 
na Universidade de Paris I, Panthéon Sorbonne, em 1985 e na Universi-
dade de Paris II, St. Maur, em 1988. Seguiram-se inúmeras funções rele-
vantes como docente de cursos de Pós-Graduação em Direito, autorizados 
pelo Conselho Federal de Educação; Professor Coordenador dos Cursos de 
Pós-Graduação, de Mestrado e de Doutorado da Faculdade de Direito da 
URGS; Membro da Comissão de elaboração do anteprojeto de reformula-
ção da legislação eleitoral brasileira; Membro da Comissão constituída pelo 
Ministério da Justiça para elaboração do anteprojeto do Código de Proce-
dimento Administrativo da União. Todo esse sucesso moldou-se no exer-
cício de inúmeras funções na administração pública do Rio Grande do Sul, 
que contou com seu brilhantismo e reconhecido espírito público, seja como 
Consultor Jurídico do DAER e da Secretaria do Interior e Justiça, seja 
como membro do histórico Conselho do Serviço Público do Estado que ge-
rou uma plêiade de advogados administrativistas que ajudaram a moderni-
zar a estrutura administrativa do Rio Grande do Sul. Em 1974, ocorreu sua 
designação para o cargo de Consultor Jurídico da então Consultoria-Geral 
do Estado e mais adiante de Procurador do Estado da hoje PGE. Como 
integrante do Conselho Superior da Instituição, teve destacada atuação 
com seus paradigmáticos pareceres que o projetaram à esfera federal, pois 
exerceu a função de Coordenador da Comissão de Estudos Legislativos do 
Ministério da Justiça e foi membro da Comissão que tratou do anteprojeto 
de uni�cação dos regimes jurídicos das universidades federais. Não menos 
importantes foram suas atuações junto à Ordem dos Advogados, ao Institu-
to dos Advogados do Rio Grande do Sul e ao Instituto Brasileiro de Direito 
Administrativo.

Cabe lembrar que a contribuição mais signi�cativa de Almiro do Couto 
e Silva ao Direito Público no Brasil reside, sem dúvida, na defesa enfática 
que fez do princípio da proteção da con�ança (ou da segurança jurídica), que 
entende dever operar em complementariedade ao princípio da legalidade.

O tema é por ele versado em conhecido estudo, intitulado “Princípios da 
Legalidade da Administração Pública e da Segurança Jurídica no Estado de 
Direito Contemporâneo”. (in Revista da Procuradoria-Geral do Estado do 
Rio Grande do Sul, vol.18). Dele podem ser destacadas as seguintes passa-
gens:
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“Já se deixa entrever que o Estado de Direito contém, quer no seu aspecto 
material, quer no formal, elementos aparentes ou realmente antinômi-
cos. Se é antiga a observação de que justiça e segurança jurídica frequen-
temente se completam, de maneira que pela justiça se chega à segurança 
jurídica e vice-versa, é certo que também frequentemente se colocam em 
oposição.
(...)
“Colisões análogas a essa veri�cam-se entre o princípio da legalidade da 
Administração Pública e o da proteção da boa-fé ou da con�ança dos ad-
ministrados que acreditaram na legalidade dos atos administrativos que 
os favoreceram com vantagem considerada posteriormente indevida por 
ilegal. É que o ordenamento jurídico, conforme a situação, ora dá mais 
peso e importância à segurança jurídica em detrimento da justiça, ora 
prescreve de maneira inversa, sobrepondo a justiça à segurança jurídica; 
ora a�rma a proeminência do princípio da legalidade da Administração 
Pública sobre o da proteção da con�ança dos administrados, ora procla-
ma que aquele deve ceder passo a este. 
(...)
“Finalizando, e em síntese: os atos inválidos praticados pela Adminis-
tração Pública, quando permanecem por largo tempo com a tolerância 
do Poder Público, dando causa a situações perfeitamente consolidadas, 
bene�ciando particulares que estão em boa-fé, convalidam, convalescem 
ou sanam. Diante do ato inválido no nosso sistema jurídico, não me 
parece que tenha a Administração Pública, de regra, como a�rmado na 
doutrina, o poder e não o dever de anular o ato. O anulamento não é 
uma faculdade, mas algo que resulta imperativamente do ordenamento 
jurídico. Tanto isso é certo que, se do ato inválido resultou prejuízo para 
o patrimônio ou para os cofres públicos, como ordinariamente sucede, 
pode a autoridade que o praticou vir a ser responsabilizada pela via da 
ação popular. Se o ato do anulamento fosse facultativo ou discricionário, 
esta consequência jamais poderia produzir-se.”

Além do jurista e do advogado, sobressaiu-se sempre no Dr. Almiro a 
�gura do professor, do amigo dos alunos e do incentivador de carreiras. Não 
é sem razão, por isso, que um pupilo seu, hoje advogado de ponta no cenário 
jurídico do Estado, o Dr. Rafael MaÉni, vem enriquecer estas notas biográ-
�ca para dizer: 
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“Não há como lembrar do Prof. Almiro do Couto e Silva sem que isso 
propicie um sentimento de grande saudade. Ele, no curso da sua vida, 
personi�cou com maestria a mais genuína acepção do que pode signi�car a 
expressão “mestre””.
Muitos são eruditos. Outros tantos são simples. Mas são pouquíssimos 
aqueles que são, a um só tempo, eruditos e simples. O Prof. Almiro foi um 
deles, pois era agradavelmente erudito e também dotado de uma simplici-
dade como somente as pessoas geniais conseguem ter. 
Embora, no campo cientí�co tenha tratado predominantemente do Direi-
to Administrativo e do Direito Romano, permeava tudo o quanto fazia, 
escrevia e falava com algumas maravilhosas pitadas de poesia, de história, 
de música, etc. Fazia tudo isso de maneira verdadeiramente inigualável. 
Permito-me aqui um relato de cunho pessoal para denotar tal humano 
modo de ser: quando até seu escritório fui para entregar meu convite de 
casamento, ele me brindou com um dos mais agradáveis relatos sobre a 
origem e a história do instituto do casamento, acrescentando uma declara-
ção de amor por sua esposa e por seus �lhos. Lembro, como se fosse ontem, 
de ouvir, juntamente com sua indefectível gargalhada, que, de todas as 
decisões que ele havia tomado na vida, a única sobre a qual ele nunca teve 
qualquer dúvida foi a de ter casado com a Dona Berenice. A vida é mesmo 
surpreendente: eu achei que me tornaria, com os ensinamentos do Prof. Al-
miro, um professor de Direito Administrativo melhor, mas, além disso, ele 
acabou me oferecendo lições aptas a me tornarem um ser humano melhor.
As aulas por ele ministradas materializavam suas marcas pessoais: eram 
profundas e simples. O gigantismo do seu conhecimento era transmitido a 
partir do mesmo patamar ocupado pelos seus alunos. Ele fazia questão de 
parecer estar aprendendo com seus alunos, quando, na verdade, estava a 
eles ensinando o conteúdo de uma forma acolhedora. Procedimento a ser 
seguido por todos que almejam o sacerdócio da docência. 
Como pesquisador e doutrinador, o Prof. Almiro era igualmente especial. 
Uma das manifestações de genialidade consiste em perceber obviedades 
antes de todos as perceberem. E isso o Prof. Almiro fazia com maestria. 
Tratar de “proteção de con�ança”, de “consensualidade administrativa”, 
de “assimetria regulatória em matéria de serviços públicos”, na atualidade, 
qualquer um trata. Fazê-lo décadas antes, só alguém como o Prof. Almiro. 
Outra marca peculiar era a de que ele não parecia ter muito interesse por 
abstrações jurídicas. Di�cilmente haveria um livro, manual de Direito 
Administrativo, escrito pelo Prof. Almiro, a despeito de ter qualidades su-
�cientes para que houvesse escrito o melhor deles. Ele pesquisava e escrevia 
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com certa nota de indignação teórica, sempre a partir de situações con-
cretas, que geravam nele uma curiosidade, e que rendiam, o melhor texto 
possível.
Essas características sempre serão causa de muita saudade por parte de 
quem teve a sorte de tê-lo como professor. Sua falta só é compensada pelo 
modo como marcou a história de todos nós, que fomos seus alunos, e pelo 
som de sua deliciosa gargalhada, que ainda ecoa, especialmente nos corre-
dores do “castelinho”.

En�m, os saberes jurídicos do Dr. Almiro povoam a literatura do Direi-
to, as cátedras acadêmicas, os acórdãos dos tribunais e os conclaves de Di-
reito Administrativo. Mais raras são as narrativas sobre a �gura humana do 
literato, do poeta e do intelectual erudito que ele soube ser, também, com 
muito brilho. Por isso, sendo precisamente este o objetivo destas Memórias 
da Apergs, - revelar os traços e pendores pessoais dos seus associados apo-
sentados e já falecidos – estamos entregando aos leitores dois textos do Dr. 
Almiro que demonstram os seus pendores literários, com descrições muito 
precisas de boa parte da sua história. O primeiro, extraído do livro O frágil 
�o do tempo, editado pela sua família, em 2020, e gentilmente disponibilizado 
para este projeto por sua esposa, Sra. Berenice Py do Couto e Silva. O ou-
tro, de um pronunciamento que fez por ocasião de homenagem que recebeu 
da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, em 2016, pela edição da melhor 
obra jurídica publicada em 2015, Conceitos Fundamentais do Direito no Esta-
do Constitucional. Mencione-se, ainda, que o Dr. Luiz Juarez Nogueira de 
Azevedo, contemporâneo do Dr. Almiro, contribuiu signi�cativamente na 
obtenção das fontes que ilustram esta narrativa. 

A partir de agora, portanto, o leitor desfruta da prosa e dos versos do Dr. 
Almiro do Couto e Silva, extraídos do livro de sua autoria O Frágil Fio do 
Tempo.
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Nasci em 10 de janeiro, de 1933 e fui para Ipanema com 10 dias. 
Ali passei todos os verões da minha meninice e da minha adoles-
cência. No pequeno chalé de madeira, azul, com janelas brancas, 

que tenho reproduzido em aquarela de Nathaniel Guimarães, e está sobre a 
lareira da minha casa de Canela, passei também a minha lua de mel e alguns 
outros verões, quando meus �lhos eram pequenos. Reunidos, somados e fun-
didos esses momentos, não tenho dúvidas que eles são os �os de ouro na teia 
da minha vida. Na minha vida feliz eles são a felicidade plena. Se o passado 
é feito de fogo e cinzas, eles são o fogo, as brasas vivas sem nenhuma cinza, a 
chama que arde pura no meu peito e que levo sempre comigo.

Íamos para Ipanema em dezembro, pouco antes do Natal. Mamãe chama-
va a Companhia de Mudanças Camiza e, as panelas, os materiais de cozinha, 
as louças, os vidros, os cristais eram enrolados em papel de jornal e colocados 
em cestos de vime. Colchões, trouxas com as roupas de cama e mesa, roupas 
de vestir, o rádio e, mais tarde, até mesmo o piano, tudo ia nessa mudança 
que fazíamos da nossa casa da Avenida Getúlio Vargas, 908 para a da Ave-
nida Guaíba, 582. Entre uma e outra não havia mais do que 15 quilômetros. 
A mudança iniciava-se sempre depois do almoço, de modo que chegávamos 
a Ipanema no meio para o �m da tarde. Quando não tínhamos carro, como 
aconteceu durante a guerra, ligava-se para o 5555, número da Praça Garibal-
di, e pedíamos ao seu Fontoura que nos levasse. Saíamos da Getúlio Vargas 
e, na igreja, entrávamos, á direita, na José de Alencar e íamos por ela até a 
rua Silveiro porque, a partir dali até a Praia de Belas, a José de Alencar era 
ainda de terra. Subíamos a Silveiro, passando pelo Estádio dos Eucaliptos, do 
Internacional, e descíamos a Octávio Dutra até encontrar a Praia de Belas. 
Nesse entroncamento havia a casa de um Sr. Loureiro, que tinha um defeito 
numa perna. Parece que não era casado com a senhora com quem vivia, pois 
havia uma certa reserva quanto a ambos, preconceito que era ainda generali-
zado. A eles pertencia o trapiche que entrava pelo Guaíba e terminava num 
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pequeno chalé, onde funcionou, mais tarde, uma boate, a Piano Drink. Se-
guíamos, depois, em direção ao Cristal, margeando o rio e acompanhando o 
renque de salsos-chorões, cujas ramagens roçavam as águas. Atravessávamos 
o morro, deixando à direita a Ponta do Dionísio, mais conhecida como Ponta 
do Asseio, pois era ali que, não fazia muito, eram jogados os cubos com os 
excrementos dos porto-alegrenses.

Descíamos a Lomba do Cristal e logo estávamos passando em frente ao 
quartel da Brigada Militar, uma construção baixa, onde sempre havia cavalos à 
sombra de árvores antigas. A Vila Assunção ainda não existia. Cruzávamos em 
algum lugar os trilhos do trem e pouco adiante estávamos na Tristeza. Nova 
lomba, que subíamos (á direita está o pórtico do Iate Clube, do Dr.  Clóvis 
de Souza Gomes) e descíamos, cruzando pela entrada da Vila Conceição, uma 
pequena ponte sobre os trilhos do trem. Olhando, ao �nal, na nossa frente, o 
portão da chácara com uma grande pedra em cima e, ao inÂetir para a esquerda, 
o torreão da casa onde se dizia fora tramada a Revolução de 30. Seu Fontoura 
já nos levava pela Pedra Redonda. Entre a estrada e o rio �cavam as lindas 
chácaras, quase todas de famílias alemãs, dentre as quais sobressaía, no Morro 
do Sabiá, a Vila Clothilde, de D. Lya Bastian Meyer, propriedade até hoje exis-
tente, embora despojada de muitas áreas que integravam o terreno primitivo. 
Do lado esquerdo, havia tambos, granjas com plantações de verduras e umas 
poucas casas importantes. Delas recordo só a da família Dreher, de que papai 
fora advogado. Entrávamos, por �m, à direita, na rua Ipanema (hoje Déa Cou-
fal) e logo após estávamos em casa. Ficávamos, então, aguardando o caminhão 
de mudança, que não demoraria chegar.

As coisas eram retiradas dos cestos, desempapeladas, arrumadas e postas 
nos seus lugares e, quando anoitecia, era necessário acender os lampiões e can-
deeiros, porque a luz elétrica havia sido desligada ao �m do veraneio anterior. 
Não sei por que a religação não era providenciada com antecedência. Mas a 
verdade é que sempre as primeiras noites de veraneio eram iluminadas assim, 
por lampiões belgas, a querosene. A primeira janta também sempre consistia 
em galinha enfarofada com arroz, aliás, refeição indefectível, naqueles tem-
pos, quando se pensava numa viagem, numa excursão, num piquenique. 

Mal chegávamos, em Ipanema, e os sapatos eram imediatamente retira-
dos. Só voltariam a ser calçados, com dor e di�culdade, em meados de março, 
quando voltávamos para a Getúlio Vargas e para o colégio. O tempo crono-
lógico não coincidia com o tempo como o sentíamos passar nesses três meses 
e pouco que �cávamos em Ipanema. As horas eram gordas, os dias imensos. 
Os meses valiam por anos. 
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O terreno e a nossa casa de Ipanema sofreram modi�cações na sua fei-
ção primitiva. Originariamente as colunas que sustentavam o alpendre eram 
de caibros de madeira, igualmente o portãozinho e a cerquinha pintados de 
branco que arrematavam o avarandado. Outra cerquinha igual encimava o 
muro de pedra que sustentava o terreno, o qual �cava a pouco mais de um 
metro acima do nível da calçada. Meu irmão Paulo pediu ao Nathaniel Gui-
marães que �zesse, com base em fotogra�a que tínhamos, uma aquarela da 
casa como era nos primeiros tempos. O quadro, hoje, está no escritório de 
advocacia onde ambos trabalhamos.   

Esse muro de pedra, na extremidade sul, avançava sobre a calçada inva-
dindo assim o espaço público, para circundar a bela �gueira que estendia seus 
galhos e sua sombra para parte do pátio fronteira à casa. O terreno, nessa área, 
�cava, nos meses de verão, coberto de �guinhos, manjar preferido dos sabiás, 
das corruíras, dos tico-ticos e pardais, que belicosamente os disputavam. A �-
gueira foi preservada e incorporada ao nosso terreno graças à atitude irredutível 
do papai frente aos �scais da prefeitura, quando da construção do muro. Eles 
pretendiam cortar a árvore, já que a divisa do terreno passava exatamente no 
meio da �gueira. Papai se opôs a isso e, a única forma de salvá-la, era de fazer 
um semicírculo em torno dela, o que implicaria pequeno aumento do nosso 
terreno. Não sei se papai pagou alguma coisa por isso. Suspeito que não. O 
certo é que o muro foi construído da maneira que descrevi, de modo que quem 
se sentasse, como costumávamos fazer, no banco de madeira que sempre houve 
embaixo da �gueira, tinha uma visão completa da rua para ambos os lados: para 
o lado da rua Ipanema (hoje Déa Coufal) e para o lado do Espírito Santo.

A casa foi construída creio em 1931. Conta o meu irmão Paulo que, de-
pois de pronta a casa, o Tio Lula nela dormiu uma noite, no mesmo quarto 
do meu irmão, que andava pelos seis ou sete anos. Os dois levantaram-se ce-
dinho e foram sentar-se no outro banco que papai mandara colocar na calça-
da, junto ao muro. Tio Lula olhou demoradamente o rio, a praia, os morros, 
tudo banhado pela luz ímpar das manhas do Ipanema, e disse, no seu jeito 
superlativo e bombástico: “Acho que morri.” Só o paraíso podia ser assim.

Entre a nossa casa e a do seu Campana havia, inicialmente, um chalé de 
madeira, semelhante ao nosso, que pertenceu, primeiro, à família Lorenz, 
depois à família Foernges e �nalmente aos Plentz. Estes últimos foram mal 
de negócios e o imóvel foi vendido em hasta pública. Papai e seu Campa-
na adquiriram-no, demoliram o chalé e dividiram o terreno. Entre as mi-
nhas primeiras lembranças de Ipanema está a de D. Mocinha, esposa do seu 
João Foernges, passando-me pela cerca de tela que separava as propriedades, 
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os maravilhosos waÍes que fazia, aquela massinhas duras, crocantes, �nas, 
amanteigadas, com discreto gosto de açúcar e canela, enroladas como uma 
cornucópia, que a mão bondosa retirava de uma caixa de lata dos biscoitos 
Aymoré.

Com a ampliação do terreno, modi�cou-se a entrada do automóvel, segun-
do projeto que papai ia concebendo e traçando in loco, a risco de bengala, e que 
Seu Maneca, pedreiro e churrasqueiro preferido de papai, executava. Obra im-
provisada, em que a inspiração e o entusiasmo do momento prevaleciam sobre 
a razão e os cálculos, que revelou, quando concluída, alguns problemas. O mo-
torista deveria ser experiente para vencer a pequena curva em aclive que havia 
no trajeto, sem arranhar o veículo nas muretas de pedra existentes em ambos os 
lados do caminho. Sobre essa curva, debruçadas em �os de arame, pedaços de 
canos, galhos de árvores e caibros de madeira, as bougainvilles formaram cara-
manchão em cuja sombra agradável meus pais gostavam de �car. Na primavera 
e no verão, o verde geral do arvoredo e das folhagens era marcado, à luz forte do 
sol, por aquela vasta cabeleira de um lilás vivo e brilhante, que se via de longe, 
quando andávamos de barco pelo Guaíba.

Por essa mesma época e sempre pelo trabalho do Seu Maneca, as colu-
nas de madeira do avarandado foram substituídas por outras de pedra, mais 
largas na base, mais estreitas no topo. O piso, também do avarandado, que 
era igualmente de madeira, passou a ser de ladrilho, em quadradinhos preto 
e branco. Penso que também se reformou, na mesma ocasião, o quarto de 
banho e se fez, nos fundos, junto à garagem, um quarto grande, a república, 
onde Paulo, Clóvis e eu passamos a dormir.

Com estilo e graça o Dr. Almiro vai descrevendo os cenários e os perso-
nagens que o acompanharam nas vivências da juventude em Ipanema e que 
compõem outros capítulos, que nos privamos de transcrever submetidos às 
limitações do nosso projeto. Ainda assim, não se pode deixar de citar uma 
observação que ele faz, da presença do seu pai naqueles tempos da sua juven-
tude: 

“Embora nosso país de verão fosse uma república, creio que a partir dali 
é que se principiou a fazer uma concessão às honras monárquicas, a única 
que a história de Ipanema registra, pois o Dr. Waldemar do Couto e Silva 
começou a ser conhecido como o Barão de Ipanema. Título outorgado sem 
ato formal algum, pelo consenso uniforme e espontaneamente estabelecido, 
com a mesma força e autoridade dos costumes romanos.”
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R I M A S 

Nos 80 anos da Berenice, julho de 2016 

No �o     Na cama
Uma andorinha    uma preguiça  
No mar    bem quentinha 
Uma tainha   No verão 
No punhal   um gole d’água
Uma bainha   Geladinha
Na missa    Na folha branca 
Uma ladainha   um verso 
No trono    De uma linha
Uma rainha   No céu
No baile    uma pandorga 
Uma valsinha   amarelinha
Na sopa     No meu coração
Uma letrinha   fechando 
Na infância   esta listinha
Um cordão e uma latinha  a certeza muito doce,
No galinheiro   Bezinha
Um ovo de galinha  que eu tenho e tinhaque 
     tu és e sempre foste  
     a minha namoradinha. 
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IPANEMA  

No jardim
Na luz da manhã
Voam os pardais. 
Cigarras cantam. 
Tudo parado.
De longe vem a algazarra
Dos guris brincando no rio.
Vovó sentada no avarandado,
Se embala e canta músicas esquecidas,
Julieta bate os bifes
para o almoço.
Às vezes uma corruíra,
Bica os �guinhos
Espalhados pelo chão.
As nuvens passam,
Lentas, pesadas, 
cansadas do esforço
de arrastar o verão.

RAIOS DE EXTINTA LUZ
Á memória do Clóvis

Foram as mãos da morte
Que desceram sobre os teus olhos
Foram as sombras da morte
que apagaram o teu espírito
Foram as teias da morte
que imobilizaram o teu corpo
Foram as águas da morte
que cobriram a tua esperança.
Mas nada puderam
as forças da morte, 
nem mesmo os seus punhais,
(os agudos punhais da morte),
e nem todos, 
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os seus exércitos, 
contra os raios 
da tua luz agora extinta. 
São eles que continuam
a acender, 
em pontos esparsos no mundo, 
no coração dos teus amigos,
o mesmo brilho do amor. 
E são eles, essas chamas 
de vida que espalhaste,
que marcam,
num céu de trevas, o sinal de tua vitória. 

BISAVÔ

A Igreja da Conceição
Foi obra de meu bisavô.
Ali deixou
João do Couto e Silva
Seu nome marcado
Na madeira do coro. 
Mais que seu nome, 
marcados �caram 
sua ciência do entalhe,
seus enlaçados enredos
sob pátina dourada.
En�m, o que de melhor
e pior restou desse português
cuja mão mudou
carne e osso tão perecíveis
em mais durável corpo
de lenho e pedra.
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PAI

De repente cheguei ao �m
de um longo trecho da vida
e o selo da morte ali estava.
Embora eu quisesse que as coisas
continuassem como foram,
o tempo roubara uma peça do jogo
e teus lábios �caram para sempre
inúteis para a conversa,
o beijo e o conselho.
O que é um pai?
Não saberia dizer antes
e nem sei agora, 
quando ouço meus �lhos brincando
no quarto ao lado.
Só sei que, às vezes,
quando me deito,
voltam aos meus ouvidos
aquelas histórias do navegador solitário
que interminavelmente nos contavas
antes de o sono chegar. 

LEGADO 

Meu bisavô disse a meu avô,
que disse a meu pai, que disse a mim
as palavras que eu disse
e direi aos meus �lhos
Um dia estaremos todos nos álbuns de família,
solenes e esquecidos.
Mas as mesmas palavras
continuarão a vibrar
nos lábios do futuro,
como se fossem uma única
e imortal pessoa. 
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ETERNIDADE

Aos setenta e seis anos olho-me no espelho
e vejo nos olhos que me olham
um brilho do menino que fui
e que ainda está em mim. 
Quando eu era criança,
setenta e seis anos, quase um século,
me pareciam um tempo imenso. 
E �co imaginando como terão parecido imensos
aos jovens soldados de Napoleão,
na imensidão do deserto,
os quarenta séculos que, dos alto das pirâmides, 
seu general dizia que os contemplavam.
Um século, quarenta séculos,
o tempo se achata a si mesmo 
e deixa tudo pequeno
Nada disso hoje me impressiona.
A própria eternidade, onde logo mergulharei, 
talvez não seja mais do que uma piscina de águas rasas.
Não se assustem , meus queridos, 
E nem se iludam 
Com esse jogo de sempre e nunca.
Apesar dos vampiros, dos santos, 
Das 11 mil virgens,
dos anjos e dos deuses que habitam,
ela, se comparada com a vida, 
talvez não valha grande coisa, 
Talvez não passe mesmo 
de uma eternidadezinha.
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ALEXANDRE

Um pezinho cruzado 
Sobre o outro pezinho.
Sentado
no chão do quarto
o Alexandre brinca.
É um pequeno deus, 
um milagre, uma benção,
uma estrela nova
que enche de beleza
e de uma luz tão pura
o céu do meu dia que anoitece. 

HENRIQUE 

Quando o Henrique nasceu 
renasceu Sepé,
o índio bravio, 
com a mesma
tez morena,
os cabelos lisos e negros, 
e os mesmos olhos pretos
do avô Tésio
e do avô Almiro, 
conforme a unânime sentença
dos espelhos. 
O Henrique 
é hoje adolescente. 
Que voo elegerá
Para fazer do futuro
o presente, e deste
logo e logo 
o passado?
Que acerte a asa
e o rumo
na direção da felicidade!
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Que caminhe �rme
sem perder o prumo
que é isto
que todos nós desejamos.
Foi isto que falou
a vovó Berenice,
com que eu estou
de perfeito acordo
e assino embaixo
do que ela disse. 

MARIA RITA 
(As três Marias)

Maria   A mais brilhante
Maria    sou eu,
Maria    saltou
    Maria José
Qual das três 
era a mais má?  A do meio
Qual das três  a maior
mais ria?   é minha
gritou
Maria José  Maria Celeste.
Tinha berruga
No pé.   Eu sou
Maria Celeste  a que vocês
era uma peste  não quiseram.
Maria Rita  Pois é no cabelo dela,
a mais bonita  quando há festa
lá em cima
Uma noite  que deus
as três viram  põe um laço
três luzes   vermelho de �ta, 
luzindo   disse
no céu.   baixinho
    a Maria Rita.
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MARIA FERNANDA E MARIA ANTÔNIA 
(As outras Marias)

Maria Fernanda 
Maria Antônia
são as outras netas
que eu tenho.
Maria Adelaide
É a avó delas.
Maria do Carmo
e Maria Inocência
São as minhas avós, 
Por um e outro lado. 
Subindo pela árvore
da vida,
não sei quantas Marias
mais encontraria. 
Elas dormem
em encardidos livros
de registro, 
em velhas e poeirentas
folhas eclesiásticas
ou em castos álbuns 
de adolescentes românticas
ou em esquecidas partituras
do Século XIX. 
Às vezes acordam
E olham com inveja para baixo
Onde Maria Fernanda
E Maria Antônia brincam
junto ao pé de camélia,
ou na casa de bonecas, 
vestidas de fada ou de rainha,
fadas ou rainhas
que é isso que elas
na verdade são 
e que para mim sempre serão. 



MEMÓRIAS: histórias de quem fez a história da PGE/RS 41

Almiro do Couto e Silva 

Henrique e João Pedro

“Q uando o Henrique nasceu, deu logo para ver que ele trazia, na 
pele morena, nos olhos pretos, nos fartos e lisos cabelos negros, o 
sangue dos índios. E isso pelos dois lados: pelo lado do Tésio Ta-

rumã e pelo lado do Almiro Régis, cuja tia e madrinha, Tia Dalila, carregava bem 
marcados os traços da sua origem charrua, herdados com essas características pela 
Conchita e também por mim, como revelam os espelhos. 

Quando João Pedro nasceu, nascia, poucos dias depois – pela cabecinha que se 
tornara bem loura e pela pele bem clara, em contraste com os olhos escuros – um 
pequeno habitante dos países gelados, dessas terras e invernos brancos, de sóis que 
nunca repousam, que nunca dormem e que estão sempre atentos e ligados à vida. 

Foi assim que temos hoje na família um adolescente Sepé, moldado à imagem 
e semelhança do bravo e invencível herói de uma guerra perdida, e – quem sabe? – 
um principezinho luso-teuto polonês. Mas que sejam ambos, entretanto, amantes 
da paz e inimigos dos con«itos que hoje são tantos e tão graves no atormentado 
mundo em que vivemos. 

Que sejam ambos, também, entusiásticos admiradores do que o gênio e o traba-
lho humano laboriosamente construíram ao longo desse largo itinerário percorrido 
pelo homem sobre a terra, tanto no campo das utilidades materiais, quanto na sua 
criação intelectual nas áreas das ciências e das artes, da razão e do sentimento, na 
busca permanente da felicidade. 

Que rejubilem com os gestos de generosidade, do verdadeiro amor ao próximo, 
não por imposição de mandamentos ou dogmas religiosos, mas por espontâneo e 
natural impulso da correção, da tolerância, da solidariedade, da autêntica compre-
ensão desse repertório de bondades de que aprendemos que o homem também pode 
ser capaz.”
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Segue-se, agora, parte do pronunciamento feito pelo Dr. Almiro, em 
novembro de 2016, na Academia Brasileira de Letras Jurídicas, no Rio de 
Janeiro, ao ensejo do recebimento da Medalha Pontes de Miranda, no qual 
descreve memoráveis momentos da sua juventude e do seu efetivo ingresso 
no mundo do Direito:

É a segunda vez que compareço a uma sessão da Academia Bra-
sileira de Letras Jurídicas, que comemora 41 anos de existência. 
A primeira vez foi nos primeiros anos da década de 90 do século 

passado, quando tomou posse nesta Academia o Ministro Carlos Velloso, 
na vaga aberta com a morte de Clóvis Veríssimo do Couto e Silva, meu ir-
mão e amigo muito querido e meu colega de escritório de advocacia fundado 
por meu pai em 1926, e colega, também, no corpo docente da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele lecionava 
Direito Civil e eu lecionei, inicialmente, Direito Romano e depois Direito 
Administrativo. Nessa Faculdade fomos, ambos, Diretores e Coordenadores 
do Curso de Pós-Graduação de Direito, de que o Clóvis foi fundador. Agora 
venho aqui, outra vez, para receber a medalha Pontes de Miranda, honraria 
que me foi concedida por ser autor – segundo me disse o Acadêmico Sérgio 
de Andréa Ferreira, que hoje preside esta Sessão – de livro considerado por 
esta Academia como a melhor obra jurídica publicada no ano de 2015, e que 
tem o título de “Conceitos Fundamentais de Direito no Estado Constitucional”.

As pessoas que vivem muito tempo – categoria em que eu, com 83 anos, 
me incluo e da qual não posso fugir, porque sou velho tanto pelo rigor da 
cronologia dos registros, como pelos termos imperiosos da nossa legislação 
e pela sentença unânime e irrecorrível dos espelhos que frequento todas as 
manhãs – essas pessoas que ao atingirem os 65 anos a lei quali�ca como 
idosas carregam vantagens e inconvenientes da idade avançada. Quanto aos 
últimos, aos inconvenientes, deixo que deles se ocupem os médicos e pro-
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�ssionais da saúde nos seus consultórios, hospitais, laboratórios e farmácias. 
E no que diz respeito às vantagens, para que as minhas palavras não sejam 
interpretadas como uma doutrinação geriátrica, �co, apenas com a maior 
de todas, pois que, a meu juízo, nenhuma excede ao patrimônio imaterial 
acumulado ao longo das décadas pelo espírito humano. É esse “saber, de 
experiência feito”, exaltado por Camões, no episódio do velho do Restelo, 
nos Lusíadas, que explica, na história das civilizações, o prestígio e o res-
peito de que gozavam os mais velhos na antiguidade clássica. É expressivo 
que, em Roma, chama-se Senado – que, como é sabido, vem de senex, velho 
– o órgão político supremo, na República, cuja menção, aliada ao do povo 
– SPQR, Senatus Populusque Romanus – supria a ausência de um nome es-
pecí�co para a nação romana, bastando simples referência a seus elementos 
essenciais: o Senado e o Povo. 

Relembro essas noções corriqueiras tão somente para destacar uma ou-
tra trivialidade: a de que o longo percurso de um itinerário de vida torna a 
quem por ele transitou em testemunha direta de longos trechos de episódios 
políticos, econômicos, sociais, religiosos, artísticos, nas distintas formas de 
manifestação do espírito, da razão, da cultura e do sentimento do povo e da 
sociedade num determinado momento histórico. E ainda torna-o conhece-
dor, igualmente, dos personagens que atuaram nesse amplo palco, desempe-
nhando os mais variados papéis, sobre cenários múltiplos.

Tomando o exemplo do meu caso pessoal, digo-lhes que a solenidade de 
hoje tem, para mim, um signi�cado especial: além do fato de a medalha Pontes 
de Miranda me ser conferida por uma instituição que reúne as expressões mais 
destacadas do Direito brasileiro, numa Assembleia de Notáveis, alia-se ainda 
a singularidade de eu ter conhecido pessoalmente Pontes de Miranda e ter 
convivido com ele em algumas situações. Sua obra exerceu sobre mim enorme 
inÂuência, ao começar a estudá-la a partir da década de 50 do século passado.

Nessa época começou a ser editado o Tratado de Direito Privado, de 
Pontes de Miranda. Em 1953 concluiu o meu irmão Clóvis seu Curso de Di-
reito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. E, em 1951, 
ingressava eu naquela mesma Faculdade.

A Faculdade, naqueles tempos, adotava o princípio germânico da “liber-
dade acadêmica” – a Akademische Freiheit – de Humbolt, o que implicava 
dizer que a frequência era livre, ou seja, os alunos não precisavam registrar 
sua presença nas aulas, bastava que prestassem as prova exigidas, que eram se-
mestrais, em julho e depois em novembro e dezembro de cada ano. Caso ob-
tivessem média 7 nessas provas, estavam aprovados. Se a média obtida fosse 
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inferior a 7, deveriam submeter-se a prova oral, perante uma banca composta 
por três professores. Se nessa prova tivessem a nota 7 estavam aprovados. 
Para os reprovados havia ainda uma última chance, que era a “dependência”. 
Se alguém �casse “dependente” em alguma matéria, poderia submeter-se a 
um novo exame, com provas escrita e oral, que se realizavam em fevereiro. 

A Âexibilidade desse sistema permitia que muitos estudantes, que resi-
diam ou trabalhavam no interior do Estado concluíssem o curso e fossem 
diplomados mesmos que nunca tivessem comparecido a uma única aula da 
disciplina. Essa Âexibilidade estimulava, também, a produção e comercia-
lização de polígrafos elaborados por alunos que assistiam a todas as aulas e 
anotavam o que os professores diziam. Tais anotações depois de revisadas, 
eram impressas em mimeógrafos e vendidas aos estudantes, muitos dos quais 
eram aprovados sem abrir um só livro de Direito, com base exclusivamente 
nesses exemplares reproduzidos pelos mimeógrafos, e que eram chamados 
de “sebentas”, dando origem ao que era designado jocosamente como “jus 
sebentarum”.

É claro, porém, sobretudo para os alunos que moravam em Porto Alegre, 
de famílias desta cidade, ou para os do interior que �cavam residindo na ca-
pital do Estado, em “repúblicas”, compostas, em geral, por grupos de cinco 
ou seis estudantes, alugando apartamentos para esse �m, ou de outros que 
alugavam quartos em pensões para estudantes, muitas das quais situavam-se 
no centro da cidade, fazendo as refeições nesses estabelecimentos, é claro que 
muitos deles assistiam às aulas, senão de todos os mestres – o que era raríssi-
mo – pelo menos dos mais famosos, conhecidos pelo saber ou pelo elevados 
índices de reprovação. 

Dentre os mais famosos pelo saber e pela clareza ou elegância da exposi-
ção destacavam-se os Professores Darcy Azambuja (Teoria Geral do Estado), 
Elpídio Paes (Direito Romano), Armando Câmara (Introdução à Ciência do 
Direito e Filoso�a do Direito), João Leitão de Abreu (Introdução à Ciência 
do Direito), Mem de Sá (Economia Política) , Edgar Schneider (Ciência das 
Finanças), José Luiz de Almeida Martins Costa (Direito Penal), Eloy José 
da Rocha (Direito do Trabalho), Ernani Estrela (Direito Comercial), João 
Bonumá (Direito Processual Civil), Francisco Simch Junior ( Direito Proces-
sual Penal), e, sem agravo aos demais , mas o melhor de todos, pela cultura 
enciclopédica, Ruy Cirne Lima (Direito Administrativo).

Desço a essas minúcias para que se entenda que os caminhos escolhidos 
por mim e pelo Clóvis, meu irmão, quanto ao Direito, nessa fase de nossa 
formação cultural, foram bem diversos. 
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O Clóvis, desde o primeiro ano de Faculdade começou a estudar alemão, 
no Instituto Goethe, de Porto Alegre, e a se interessar, já no segundo ano, 
pelo Direito Comparado, �xando-se especialmente no Direito das Obriga-
ções, que o Professor José Luiz de Almeida Martins Costa lecionava seguin-
do a linha do Tratado de Josserand, até então só conhecido no seu original 
francês. Logo a seguir o Clóvis ampliou seus horizontes tomando como seu 
livro de cabeceira a “Teoria Geral do Negócio Jurídico”, de Emílio Betti, que 
lia no seu original, em italiano, servindo esta obra como ponte para o Direi-
to Alemão, de que viria tornar-se profundo conhecedor, não só do Direito 
Privado, como também do Direito Público. Creio que foi ele o primeiro ju-
rista brasileiro a citar em artigo de doutrina e em arrazoados forenses Ernst 
ForsthoÎ, o maior administrativista alemão, no período posterior a segunda 
grande guerra e o melhor expositor do Estado Social germânico. 

Os caminhos por mim trilhados nos tempos da Faculdade foram bem 
diversos. O meu interesse maior era a literatura, o teatro, o cinema. Sopra-
vam na França os ventos do existencialismo, com as obras de Sartre, Albert 
Camus, Levy Strauss, Simone de Beauvoir que aqui já haviam chegado e 
eram expostos nas vitrines da Livraria Americana, na rua da Praia, no setor 
de livros estrangeiros, dirigido por um judeu alemão formado e doutorado 
em Direito pela Universidade de Leipzig e que chegara ao Brasil pouco antes 
da segunda grande guerra, fugindo do nazismo, o Dr. Herbert Caro. Herbet 
Caro se tornaria depois bem conhecido como o excelente tradutor para o 
português das obras de ªomas Mann, “A Montanha Mágica” e o “Doutor 
Fausto”. Era também na Livraria Americana que adquiríamos os exemplares 
da NRF – a Nouvelle Revue Française, onde os existencialistas publicavam 
seus trabalhos mais recentes. E ainda era lá, ou então na Livraria do Globo, 
que comprávamos, quando nos sobrava algum dinheiro, porque eram mui-
to caros, um que outro volume da coleção francesa da Pleiade, da editora 
Gallimard, que era, como ainda é hoje, famosa pela alta qualidade de suas 
publicações de obras clássicas dos mais diversos campos da cultura, sempre 
enriquecidas por valiosas notas e estudos esclarecedores. Na Pleiade já esta-
vam publicadas as obras dos grandes poetas e romancistas franceses de todos 
os períodos. Mas a nossa sensibilidade, à época era especialmente tocada, 
ainda, pelo gênio de Victor Hugo, cujo poema Booz endormi, Marcel Proust 
considerava o mais belo de toda a literatura francesa, e pelos poetas do sim-
bolismo, como Rimbaud, Mallarmé e Verlaine, e após Guillaume Apolinaire 
até os então contemporâneos como Paul Eluard, Paul Valéry e o surrealista 
Jean Cocteau. André Gide, Roger Martin Du Gard, Romain Rolland tinham 
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também admiradores que os liam, em Porto Alegre, quando as �nanças per-
mitiam, nas folhas em papel bíblia das edições da Pleiade. Não será necessá-
rio dizer que a literatura brasileira, a partir de Machado de Assis, também nos 
seduzia, em prosa e verso: Lima Barreto, Graciliano Ramos, Otávio de Faria, 
com os vários volumes da sua Tragédia Burguesa, hoje praticamente esqueci-
do. Ruben Braga e a Clarice Lispector, com o seu primeiro romance Perto do 
Coração Selvagem, eram nomes que brilhavam na prosa. No verso, Drumond, 
Manoel Bandeira, Vinicius de Moraes, João Cabral de Mello Neto, Augusto 
Frederico Schmidt, Cecilia Meirelles, Murilo Mendes, Jorge de Lima, eram 
vates consagrados, num céu onde já começava brilhar a estrela do talento de 
Ferreira Gular, com a publicação do seu livro A Luta Corporal.

Num outro ambiente, mas em harmonia perfeita com o clima cultural em 
que viviam os jovens gaúchos da minha geração que apreciavam os valores 
estéticos da época, muitos deles – eu inclusive – eram apaixonados frequen-
tadores dos cinemas. As telas dos cinemas da minha juventude, quase todos 
situados na rua da Praia, a rua mais importante de Porto Alegre, exibiam 
frequentemente �lmes do cinema francês e italiano de diretores que rapi-
damente chegaram à celebridade, como Jean Renoir, Jean Cocteau, René 
Clair, Marcel Carné, este com os notáveis roteiros do poeta Jacques Prévert, 
Vittorio de Sica, Roberto Rosselini, Visconti, Federico Fellini, Ettore Sco-
la, Mario Monicelli. Alguns deles retomaram o rumo do cinema surrealista 
inaugurado por Luis Buñuel e Salvador Dali, como o francês Jean Cocteau 
com seu Orfeu, ou imprimiram sua marca no neorealismo italiano, como 
Vittorio de Sica com “Ladrão de Bicicletas” ou Roberto Rosselini, de “Roma 
Cidade Aberta”, �lme iluminado pela soberba atuação de Anna Magnanni. 
Isso sem falar na imensa série de deliciosas e inesquecíveis comédias italianas, 
com So�a Loren, Gina Lolobrigida, Aldo Fabrizi, Alberto Sordi, Vittorio 
Gassmann, Marcello Mastroiani e um vasto elenco de outros atores notáveis 
que nos coloca naquela situação que os franceses chamam de “l’embarras du 
choix”, o embaraço ou a di�culdade na escolha de um deles sem agravo aos 
demais. 

O teatro também me interessava. Nessa área Porto Alegre era um viveiro 
de atores excelentes, a maioria deles revelada pelo Teatro do Estudante. Foi 
nesse grupo que José Lewgoy teve, pioneiramente, um sucesso enorme de 
público no papel do Professor, em Topaze, de Marcel Pagnol, marco ini-
cial de uma carreira triunfal no teatro e no cinema brasileiro. Outros nomes 
importantes, como os de José Paulo Bisol que após seria conhecido como 
magistrado e político, pois chegou a Desembargador do Tribunal de Justiça 
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do Rio Grande do Sul e Senador da República, e de Paulo José, Paulo Cesar 
Pereio, Walmor Chagas, Lilian Lemertz, Lineu Dias, Antonio Abujamra, 
que ganharia merecida notoriedade nacional, ao trocarem os palcos do teatro 
amadorístico gaúcho pelas ribaltas e câmaras de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Mas essas eram as minha ocupações noturna, nas quais, antes ou depois 
dos cinemas, eu encontrava pode-se dizer que todos os dias, (ou melhor, to-
das as noites), na rua da Praia com os amigos e os colegas da Faculdade. 
Discutíamos política, arte, �loso�a, futebol, música, clássica e popular. Às 
vezes �cávamos até tarde em pé, formando grupinhos no meio da rua, outras 
vezes levávamos a conversa para os cafés da Praça da Alfândega, ou para o bar 
Hubertus, próximo à rua da Praia, quase na esquina das ruas Dr. Flores com 
Alberto Bins, ou para os bares da Floresta, (um bairro de Porto Alegre), em 
meio à fumaça dos cigarros, que quase todos nós fumávamos, consumindo 
travessas de sanduíche aberto – uma especialidade gaúcha – acompanhadas 
de canecões de chope, fosse inverno ou verão. Em muitas ocasiões, conforme 
a disposição dos donos dos bares, esses encontros iam até a madrugada, quan-
do de novo voltavam a funcionar os serviços de transporte coletivo de passa-
geiros e os bondes elétricos começavam outra vez a circular, permitindo que 
os amigos que moravam em bairros afastados, como Teresópolis, Glória, Na-
vegantes retornassem mais cômoda e economicamente a suas casas, por vezes 
olhando pelas janelas do bonde as carrocinhas dos padeiros que começavam a 
entregar aos fregueses os pães ainda quentinhos, recém saídos do forno.

Durante os dias, nos horários das aulas da Faculdade, ao invés de assistir 
às preleções sobre as matérias do currículo pelas quais não tínhamos incli-
nação, �cávamos no bar recém-inaugurado, onde havia um piano e que era 
adornado por um quadro do pintor Ado Malagoli, artista paulista que viveu 
em Porto Alegre a maior parte da sua existência e lá adquiriu a justa reputa-
ção de pintor de grandes méritos, como acabou também sendo reconhecido 
por críticos de arte e especialistas de outros Estados. Esse belo quadro, que 
foi o maior que Malagoli pintou, tem por tema a fundação do Rio Grande, e 
hoje está no Salão Nobre da Faculdade, na parede de honra, atrás da grande 
bancada onde têm assento os membros diretores da instituição, com os pro-
fessores e conferencistas convidados, nos eventos culturais de maior relevo, 
que ali se realizam. 

O bar da Faculdade, na observação irônica do Professor Ruy Cirne Lima, 
mas que tinha sua parcela de verdade, valia por uma biblioteca inteira. Por-
que era ali, pelo contraste das ideias de alunos de todas as origens, vindos de 
estabelecimentos laicos, como o Ginásio Júlio de Castilhos, ou de escolas 
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de con�ssão religiosa, como o Ginásio Anchieta, dos padres jesuítas – onde 
percorri todas as escalas dos cursos primários, secundários e colegial, entre 
os anos de 1942, quando lá ingressei aos 9 anos, e 1950, quando de lá saí, 
aos 17 anos – era ali que as Inteligências eram estimuladas a a�arem as suas 
armas, aprendendo as múltiplas utilidades da argumentação logicamente bem 
estruturada, dirigida ao convencimento dos oponentes ou, numa linguagem 
de rudeza catequética, endereçada à conversão dos in�éis. 

Sobre as mesinhas desse bar é que os alunos se emprestavam livros, aban-
donavam originais de poemas inesquecíveis de que ninguém mais se lem-
braria na semana seguinte, redigiam candentes manifestos políticos, a serem 
lidos nas Assembleias Gerais dos estudantes, convocadas, a todo momento, 
por tudo ou por nada, a qualquer pretexto, como o grande órgão que era, 
como a agora grega ou comício romano, de exercício da democracia direta. 

Note-se que na década de 50, por onde anda este relato, estávamos há 
20 anos da Revolução de 30, de que tanto falavam nossos pais, mas que nos 
parecia tão longínqua como a Revolução Francesa; há 13 anos do golpe que 
instituiu o Estado Novo; há 5 anos do término do último grande conÂito 
mundial; há 4 anos da Terceira Constituição Republicana, a Constituição de 
1946 que redemocratizou o País após o término da ditadura Vargas. E já no 
primeiro lustro da década, em 24 de Agosto de 1954, a nação tremeu, forte-
mente abalada com o suicídio de Getúlio. 

No plano mundial estávamos em plena Guerra Fria em que a esquerda 
tinha larga voga e devotados defensores dos regimes brutalmente severos, 
como a Rússia de Stalin, a Albânia, a China de Mao, em oposição ao mundo 
do ocidente capitalista, de que os Estados Unidos eram o exemplo mais com-
pleto. A divisão de forças e ideias, entre esses extremos, chegou também ao 
Brasil, como chegou, aliás, a todas as nações do mundo, muito embora o es-
forço dos principais países europeus no sentido de encontrarem uma terceira 
via, pelo viés da social democracia, modeladora do conceito de Estado Social, 
de Estado Providência ou de Estado do Bem Estar, que são diferentes nomes 
atribuídos ao Estado de Direito, a que, no Brasil se agregou, após a Consti-
tuição de 1988, o quali�cativo de democrático, sendo o Brasil, portanto, hoje, 
como todos nós sabemos, um Estado Democrático de Direito. 

Voltando à década de 50 do século passado e à ainda pacata Porto Ale-
gre da minha juventude, por certo também essa divisão ideológica do mun-
do produzia no Brasil embates acirrados, discussões e, não raro, desavenças 
que desembocavam na violência de agressões físicas, que escapavam à minha 
compreensão, pois sempre entendi que as distâncias são vencidas pela nego-
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ciação e não pela espada, pela palavra sem acidez e não pelo insulto e que, 
como pensava Nietzsche, não há nada mais inimiga da verdade do que a 
convicção, seja ela religiosa ou política. Nas nossas certezas se deve sempre 
guardar um espaço para a dúvida, o que importa dizer que as nossas certezas 
são sempre relativas. O que empurra o ser humano para a verdade é a dúvida. 
É ela que impele a ciência e estabelece o primado da razão sobre o sentimento 
e a paixão. 

Foi com esses pensamentos e com a visão do mundo que formara aos 
22 anos, que cheguei ao término do meu curso de Direito, em 1955, e me 
engajei no compromisso de que eu teria de começar a estudar Direito, o que 
pode parecer um paradoxo pois, as minhas notas na Faculdade sempre foram 
satisfatórias e nunca fui reprovado, só tendo �cado para exame oral em uma 
única matéria, em Medicina legal, no 4º ano. 

Além disso, eu já trabalhava no escritório de advocacia de meu pai des-
de antes de ingressar na Faculdade. Inicialmente como datilógrafo, depois 
encaminhando petições e arrazoados no Forum, numa outra fase redigindo 
requerimentos e razões nos casos mais simples e após, escrevendo trabalhos 
mais complexos. Conquanto esses anos de colaborador no exercício da ad-
vocacia, no escritório da família, onde trabalhavam, além de meu pai, meus 
irmãos Paulo e Clóvis e dois outros advogados, me tivessem sido muito úteis, 
pelo conhecimento das pessoas, dos servidores dos cartórios e dos O�ciais de 
Justiça, bem como dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, muito dos 
quais eram amigos do meu pai, tudo isso não me dava, entretanto, a consci-
ência de que o que eu �zera e conseguira fosse bastante e que o Direito que eu 
tinha de conhecer se esgotava nesses níveis. Para usar uma metáfora, sendo o 
Direito um prédio de 20 andares, e tendo eu chegado ao 3º andar, não pode-
ria eu me dar por satisfeito e não tentar ascender aos andares superiores que 
as minhas forças me permitissem alcançar. 

Imbuído dessas intenções decidi começar a estudar Direito pela leitura 
atenta, pausada e bem pensada dos seis volumes iniciais do Tratado de Direi-
to Privado de Pontes de Miranda, que compreende a Parte Geral do Direito 
Privado. A boa intelecção dessa leitura, como logo pude veri�car, pressupõe 
que o leitor se habitue com o estilo e o rigor técnico das expressões do autor, 
causando surpresa, desde logo, o seu impressionante domínio do Direito es-
trangeiro, principalmente do Direito alemão, e, ainda, o conhecimento que 
posteriormente pude avaliar como invulgar, do Direito Romano, em todas 
as fases do seu desenvolvimento histórico. Essas constatações preliminares 
conduziram-me à conclusão de que para os estudos que eu estava determina-
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do a fazer, seria imprescindível que eu aprendesse alemão, já que os autores 
que escreviam em francês, italiano, inglês ou espanhol, eu conseguia ler com 
facilidade, usando poucas vezes o dicionário. 

Quanto ao aprendizado do alemão, o Professor Ruy Cirne Lima, em suas 
aulas, e nas conversas com o grupo de pessoas que o procuravam à noite, para 
conversar na Sala dos Professores, o que �cou conhecido como “Clubinho”, 
o grande mestre, entre as baforadas azuladas dos seus charutos, fazia alusões 
constantes a autores germânicos, com citações de suas obras em trechos que 
reproduzia em alemão, usando a incrível memória de que era dotado, tra-
duzindo-as logo para o vernáculo. Quando lhe disse que decidira aprender 
alemão apoiou-me com entusiasmo, lembrando-me (o que eu já sabia), que 
meu irmão Clóvis, só com as aulas do Instituto Goethe progredira muito 
nesse aprendizado, o que lhe possibilitava ler os autores germânicos de obras 
jurídicas, ainda que recorrendo por vezes ao dicionário.

Corria o ano de 1961, quando eu, já casado e com um �lho de 2 anos, 
com a leitura concluída dos seis volumes da Parte Geral do Tratado de Direi-
to Privado de Pontes de Miranda, vi, num sábado de manhã, no jornal Cor-
reio do Povo de Porto Alegre, uma pequena notícia de que estavam abertas 
no Consulado da República Federal da Alemanha, de Porto Alegre, inscri-
ções de candidatos a bolsas de pós-graduação, a serem concedidas pelo Ser-
viço Alemão de Intercâmbio Acadêmico, o DAAD (Deutsche Akademische 
Austausch Dienst), uma Anstalt, entidade correspondente à nossa autarquia, 
portanto pessoa jurídica de direito público, com sede em Bonn. Na segunda 
feira compareci ao Consulado para inteirar-me do que seria necessário para 
pleitear a bolsa. A moça que muito gentilmente me atendeu perguntou-me, 
em primeiro lugar, para qual área eu estaria interessado na concessão da bol-
sa. Quando eu disse que era para a área jurídica ela sorriu e me disse que eu 
não alimentasse esperanças, porque as minhas chances eram mínimas, pois o 
DAAD só estava concedendo bolsas para áreas técnicas, para Medicina, En-
genharia, Física, Química, Matemática ou outras especialidades desse gêne-
ro. De qualquer modo, como a�rmei que continuava interessado, ela me deu 
as informações do DAAD sobre os documentos que eu deveria apresentar. 
Preenchi logo os formulários e, como se pedia que explicasse as razões pelas 
quais estava pleiteando a bolsa, �z uma pequena dissertação sobre a inÂuência 
do direito alemão no direito brasileiro, reÂetida no Código Civil brasileiro de 
1916, e anexei, também, uma carta de recomendação, assinada pelo Professor 
Ruy Cirne Lima, extremamente generosa na avaliação das minhas qualida-
des. Eu interpretei essas referências como um conjunto de mentiras piedosas, 
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mas que penso tenha produzido o inesperado efeito – de eu ter sido, naquele 
ano, no Rio Grande do Sul, o único candidato escolhido para receber a bolsa. 
Para este fato não tenho outra explicação que não seja esta, pois somente o 
prestígio do Professor Ruy, como conhecedor da cultura germânica, especial-
mente na relacionada com o direito, poderia ter inÂuído na escolha do meu 
nome. 

Dessa notícia tomei conhecimento ao chegar em casa, num �m de tarde 
dos primeiros dias de janeiro de l962, ao abrir a porta do meu apartamento e 
deparar com um envelope que me fora dirigido pelo DAAD, no qual me in-
formava que eu deveria embarcar para a Europa no navio Charles Tellier, da 
companhia Chargeurs Rénies, que sairia do Rio de Janeiro nos primeiros dias de 
fevereiro, creio que no dia 5. Não vou narrar aqui os detalhes das mil coisas que 
tive de resolver, como desocupar o apartamento alugado em que eu morava, 
comprar a passagem de navio para minha mulher, obter a licença do Depar-
tamento Estadual de Estradas de Rodagem, autarquia estadual de que eu era 
advogado, comprar dólares, informar os clientes do escritório de advocacia que 
eles passariam a ser assistidos pelos meus irmãos – e um extenso rol de outros 
problemas miúdos para os quais eu tinha que encontrar rápida solução.

En�m, uma semana antes do embarque eu e minha mulher estávamos 
aqui no Rio de Janeiro, onde eu tratava de obter um pequeno auxílio que o 
Itamaraty dava aos bolsistas no exterior. Tive, então, a ideia de visitar Pontes 
de Miranda, na casa em que ele morava, na rua Prudente de Moraes. Fui lá, 
ele não estava, estava viajando, mas fui recebido por seu secretário, um rapaz 
que me deu uma série de informações sobre os hábitos do grande jurista: as 
horas em que ele trabalhava; o gosto que tinha em sair à noite, para jantar fora 
e se divertir dançando nas boates cariocas; o pouco que dormia , pois às 3 ho-
ras da madrugada já começava a escrever; as citações dos autores e obras fazia, 
todas elas de memória; suas pequenas manias, como as exigências, quando lhe 
chegavam para correção as cópias impressas de suas obras, de que os capítulos 
deveriam terminar sempre no meio das páginas, o que o levava a eliminar ou 
acrescentar algumas linhas para que isso acontecesse; o ritual dos seus pas-
seios matutinos, antes do almoço; o repouso que fazia depois dessa refeição e 
o esclarecimento – para mim já então dispensável, dada a originalidade do seu 
estilo – que ele não tinha a colaboração intelectual de ninguém, como muitos 
pensavam, pois era ele o exclusivo autor de tudo o que publicava.

O Charles Tellier nos levou ao Havre, com escala em Las Palmas, Lisboa 
e Vigo e, dois dias depois, em Paris, tomamos o trem que nos conduziu a Co-
lônia e, no outro dia, também de trem, chegamos a Brilon, na Westfália. Alí, 
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num vilarejo de camponeses, de 6.000 habitantes, longe de qualquer centro 
mais civilizado da Alemanha, passamos dois meses no Goethe Institut, estu-
dando alemão, num regime de presidiário, com aulas de manhã (das 8:00 ao 
meio dia) e de tarde (das 14:00 às 18:00 horas), com exercícios que devería-
mos fazer em casa, após o jantar, e que só terminávamos já perto da meia noi-
te. Às sextas feiras havia sempre a Nacherzahlung, que consistia em reproduzir 
com nossas palavras uma pequena história, quase sempre uma anedota, que o 
professor (o Lehrer) nos contava. E, no sábado pela manhã tínhamos que fazer 
uma prova (uma sabatina como antigamente se dizia), para aferição do que 
tínhamos aprendido durante a semana. Os dois meses no Goethe me deram 
o domínio da estruturada língua alemã, que é bastante lógica, salvo no gênero 
das palavras, o que para nós complica tudo, pois o gênero em alemão tem 
três espécies, o masculino, o feminino e o neutro e não tem correspondência 
com o gênero das palavras em português, basta ver que a lua é masculino (der 
Mund) e o sol é feminino (die Sohne), e o alemão, como o latim, tem declina-
ções, que se reÂetem nos adjetivos. O que me �cava faltando era preencher 
essa estrutura, esse esqueleto, com o vocabulário. Prevendo a di�culdade que 
eu teria nessa tarefa, eu levava um exemplar da História do Direito Romano, 
do grande romancista Wolfgan Kunkel, traduzido para o francês por Michel 
Frommont, que me foram sempre de grande valia. O importante é que, quan-
do fui matricular-me na Universidade de Heidelberg, passei com facilidade 
no exame dos meus conhecimentos de língua alemã, cuja aprovação era requi-
sito para a matrícula. Em maio, já em Heidelberg, matriculei-me nos cursos 
de História do Direito Romano, ministrado pelo Professor Gerardo Broggi-
ni, sucessor de Kunkel na cátedra de Romano, e de Direito Administrativo, 
ministrado pelo Professor Ernst ForsthoÎ, então o maior administrativista 
alemão do pós-guerra, sucedendo nessa posição ao Professor Walter Jellinek, 
a maior expressão do Direito Administrativo no período anterior ao segundo 
grande conÂito mundial, por quem, aliás, o Professor Ruy Cirne Lima tinha 
grande admiração e de quem se tornara amigo pelas cartas que trocavam, em-
bora nunca tivessem se encontrado. Voltei ao Brasil em março de 1962, com 
minha mulher e dois �lhos, o segundo nascido na Frauen Klinik, a Clínica de 
Senhoras da Universidade de Heidelberg.

A partir deste ponto do seu pronunciamento na Academia de Letras Ju-
rídicas, o Dr. Almiro se �xa em densas considerações sobre a obra de Pontes 
de Miranda e da estreita ligação que o grande jurista manteve com seu irmão 
Clóvis do Couto e Silva. 



MEMÓRIAS: histórias de quem fez a história da PGE/RS54

Almiro do Couto e Silva 



MEMÓRIAS: histórias de quem fez a história da PGE/RS 55

Rejane Brasil Filippi

Rejane Brasil FilippiRejane Brasil FilippiRejane Brasil Filippi



MEMÓRIAS: histórias de quem fez a história da PGE/RS56

Rejane Brasil Filippi



MEMÓRIAS: histórias de quem fez a história da PGE/RS 57

Rejane Brasil Filippi

Nasci no Hospital Bene�cência Portuguesa, na cidade de Porto 
Alegre, �lha do advogado Josino Pedroso Brasil, também Dele-
gado de Polícia e da professora Consuelo Palmeiro Brasil.

Estudei no Colégio Americano, onde �quei em regime de internato por 
vários anos, até o curso clássico, que frequentei no icônico Júlio de Castilhos. 
Ao �nal do curso prestei vestibular para Direito na Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul.

O amor à advocacia, agradeço ao meu pai, quem também me incentivava 
à leitura. Dele herdei o anel de grau que porto até hoje, a lembrar-me, dia-
riamente, da minha missão como advogada e do grande exemplo que ele foi 
para mim.

Doces lembranças tenho da maravilhosa biblioteca da casa da Rua da 
República, com obras de escritores russos, franceses, portugueses, brasileiros, 
dentre outros, alguns que, pela minha idade, minha mãe não achava apro-
priado, o que me levava a esconder-me na biblioteca debaixo da escrivaninha 
do meu pai, para deixar a minha imaginação ser levada pelas estórias de Dos-
toievski, Tolstoi, Stendhal, Balzac, Flaubert, Guy de Maupassant, Fernando 
Pessoa, Eça de Queiroz, Machado de Assis e outros tantos. 

E foi na Universidade que encontrei Adaury Pinto Filippi (ex- Procu-
rador do Estado, falecido em 2011), que se tornaria meu marido e pai das 
minhas duas �lhas, Adriana, advogada e socióloga, e Andréa, formada em 
Medicina Veterinária.

Grávida da primogênita, Adriana, acompanhava Adaury na sua campa-
nha para Deputado Estadual pelo interior do Estado, nascendo, naquele ano, 
não só a minha �lha, mas o meu amor pela política.

Como tantas outras pessoas enfrentei altos e baixos na minha vida con-
jugal, tendo me separado na mesma época em que passei no concurso para o 
Estado.
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Na vida pessoal, o fato de ser “desquitada” em vez de me atemorizar por 
conta dos rigores da época, fez-me seguir em frente, convicta de que as mu-
lheres merecem o respeito não pelo seu estado civil, mas pela sua quali�cação.

E assim lutei sempre pela igualdade feminina, pela ruptura dos velhos e 
desgastados preconceitos, no intuito de garantir às mulheres que fossem re-
conhecidos os seus direitos em um mundo no qual ainda a vontade masculina 
era que se impunha.

Na defesa do direito de meus clientes venci todos os meus medos, inclu-
sive os de atravessar o Estado em um teco-teco que parecia mais frágil do que 
um dirigível, unicamente para garantir o acompanhamento de processos no 
interior.

No meu companheiro Nilo Schunke encontrei uma pessoa alegre, solidá-
ria e tolerante, com quem compartilhei 36 anos até 2007, quando ele faleceu. 
Nilo era um grande incentivador do meu trabalho, respeitando a minha in-
dividualidade como, aliás, deveria ser a regra em todos os relacionamentos.

Da minha �lha Andréa, tenho três netos: Ryan, Nicole e Antônio. Os 
dois primeiros moraram comigo por longo período. Agora, cidadãos do mun-
do, vivem atualmente na Europa, na Itália e na França, respectivamente.

Na minha �lha Adriana, vejo a continuação da tradição de advogados 
na família. Trabalhamos juntas, por longos anos no escritório, até a minha 
aposentadoria.

Tenho unicamente dois títulos: fui advogada militante durante muitos 
anos e Procuradora do Estado do Rio Grande do Sul, cargo obtido mediante 
concurso público e no qual atuei por 25 anos.

O começo da minha carreira foi no escritório dos irmãos Couto e Silva. 
Um tempo depois abri meu próprio escritório com a amiga e colega Clara 
Iochpe, na Rua Uruguai, Centro de Porto Alegre.

No �nal da década de 1960, havia a possibilidade de os advogados ingres-
sarem em algumas carreiras públicas mediante concurso , sem a necessidade 
de dedicação exclusiva e podendo exercer a advocacia particular. Ingressei 
então, na carreira de Advogada de Ofício, sem deixar de atuar no escritório.

A minha participação na política começou na década de 70 quando in-
gressei no Movimento de Justiça e Direitos Humanos.

Depois, na OAB, como Conselheira, fui Presidente da Comissão de Es-
tudos sobre a terra, da Comissão de Direitos Humanos, e por �m, Secretária-
Geral da Entidade. 

Posso dizer que a minha primeira experiência administrativa, portanto, 
ocorreu na OAB. 
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Sempre preocupada com a condição da mulher na sociedade patriarcal do 
Brasil de então, na Comissão de Direitos Humanos busquei ampliar o debate 
sobre o feminismo, sobre a defesa dos direitos da mulher e sobre a importân-
cia do reconhecimento da igualdade entre os sexos. A dimensão da violência 
contra as mulheres, na época, era uma questão que começava a ser debatida 
com mais intensidade e foi um dos temas principais da minha participação. 

Na sequência veio o INCRA, no qual o trabalho não obedecia à rotina, 
mas, era sujeito a toda uma sorte de imprevistos, a tensões permanentes. Um 
período deveras turbulento.

Reputo como a minha maior conquista ali, ter conseguido inaugurar uma 
nova forma de relacionamento com os intitulados sem-terra.

Em julho de 1987 tive a honra de ser nomeada Secretária da Justiça do 
Estado do Rio Grande do Sul, na gestão do então governador Pedro Simon.

Embora apaixonada pelos embates políticos, não alimentei projetos a 
longo prazo, para mim, nesta área, tanto que ao deixar a Secretaria da Justiça 
retornei à Procuradoria, onde atuava na área do direito tributário, e ao escri-
tório, no qual trabalhei até 2018. 

Ouso dizer que o meu maior prazer sempre retirei do exercício da ad-
vocacia – em especial na área do Direito de Família e Sucessões – da qual 
somente me afastei quando estive impedida de exercê-la cumulativamente 
com a minha atuação no INCRA e na Secretária de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul.

TRAJETÓRIA NA PROCURADORIA

Detentora de um escritório de advocacia em conjunto com a colega Clara 
Iochpe, galguei êxito na obtenção de uma vaga para o cargo de Advogado de 
Ofício, devidamente nomeada aos 27 de janeiro de 1967, com lotação na 22ª 
Zona, com sede na comarca de São Jerônimo, RS.

O meu trabalho como Consultora Jurídica, Advogada de Ofício e depois 
Procuradora do Estado, me abriu um leque de oportunidades de conheci-
mento e de enfrentamento de situações em prol de um universo de pessoas, 
iniciando a minha jornada pela cidade de São Jerônimo.

Além daquela cidade, atuei pelo Serviço de Assistência Judiciária nas se-
des de Montenegro e Santa Cruz do Sul, sendo removida, a pedido, em no-
vembro de 1969, para a sede em Novo Hamburgo.

Em março de 1971, fui designada pelo Conselho-Geral, para atender 
incumbência na Unidade de Defesa Judicial do Estado de onde, em setembro 
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daquele ano, fui designada para representar o Estado do Rio Grande do Sul 
em ação Demarcatória na Comarca de São José do Ouro.

Em maio de 1975, passei a exercer funções na unidade da CPAC – Co-
lônia Penal Agrícola de Charqueadas, sendo designada, em agosto de 1975, 
para ser Substituta de Dirigente de Equipe na UCPAF.

Com a edição da Lei 7.061/76, os então Advogados de Ofício passaram 
à quali�cação funcional de Consultor Jurídico. Tempos depois, pela Portaria 
65/79, fui designada para integrar o Conselho de Coordenação e Orientação 
do Parque Estadual do Delta do Rio Jacuí.

O meu trajeto funcional rendeu-me o Ato de Louvor, de 18/09/1979, 
do Conselho-Geral, pela minha atuação na defesa judicial do Estado na ação 
referente à denominada Fazenda Sarandi, que fora desapropriada em 1962, 
pelo então governador Leonel Brizola.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 10/79, o cargo de Consul-
tor Jurídico passou a denominar-se Procurador do Estado.

Em 17 de abril de 1980 recebi a designação para patrocinar os interesses 
do Estado em ação proposta na Comarca de São José do Ouro, com poderes 
para o foro em geral.

Buscando sempre o aprimoramento pro�ssional, participei de vários con-
gressos, seminários, palestras, com destaque para o Congresso Pontes de Mi-
randa, ocorrido entre 30 de setembro e 3 de outubro de 1981.

Em 20 de novembro de 1986, com manifestação favorável do Conselho 
Superior da PGE, o Governador do Estado colocou-me à disposição do IN-
CRA, onde permaneci até março de 1987, quando fui nomeada para o cargo 
de Secretária de Estado da Justiça.

Em 29 de outubro de 1987 pedi a exoneração do cargo de Secretária de 
Estado da Justiça e, em novembro daquele ano, aposentei-me da função pú-
blica.

Nestes longos anos de labuta funcional enfrentei vários desa�os, mas re-
puto como mais marcantes na minha carreira a desapropriação da área da 
denominada Fazenda Sarandi, a passagem pelo INCRA e o motim ocorrido 
no Presídio Central de Porto Alegre, RS.

Como já mencionei, a atividade que exerci junto à Procuradoria do Esta-
do do Rio Grande do Sul, por mais de vinte cinco anos, garantiu-me opor-
tunidades de crescimento pro�ssional, mas também de crescimento humano.

Foram tantos colegas de excelência com os quais compartilhei teses, 
ideias, responsabilidades, em uma contribuição mútua para o aprimoramento 
de cada um.
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Dentre esses, cito o meu colega, o Procurador do Estado, Dr. Paulo Pires, 
com quem abracei lutas na Apergs com o objetivo de garantir os direitos dos 
procuradores. É dele o depoimento que segue: 

“Rejane Filippi teve expressiva participação junto à Associação dos Procura-
dores do Estado, especialmente na gestão do Dr. Nilo Vargas, uma das grandes 
lideranças da classe, com destacada atuação durante a Assembleia Nacional Cons-
tituinte. A relevância do trabalho desenvolvido pela Apergs, naquele momento, 
resultou na inserção, na Constituição de 1988, da Advocacia de Estado no capítulo 
das Funções Essenciais à Justiça, passo de�nitivo para o reconhecimento da carreira 
como tal.

Mais tarde, em 1995, por ocasião da revisão constitucional, a carreira viu-se 
ameaçada por emendas constitucionais, que visavam a sua exclusão como Função 
Essencial à Justiça. O Relator da matéria, Deputado José Pimentel, não acolheu 
os pleitos dos membros da carreira e manteve essa exclusão dos Procuradores, até 
a antevéspera da votação. O recurso extremo passou a ser a possibilidade de uma 
intervenção do então Deputado Michel Temer, ex-Procurador do Estado de São 
Paulo e defensor da advocacia de Estado. Para di�cultar as coisas ele estava em 
viagem internacional, com previsão de retorno para a antevéspera da decisiva 
votação na Câmara dos Deputados. Foi, então, articulada uma operação logís-
tica que implicava fazer contato com o Deputado quando da sua chegada em São 
Paulo para pô-lo a par da situação e tentar sua intervenção na última hora. Foi 
nesse momento que a participação da Dra. Rejane Filippi foi essencial e decisi-
va. Valendo-se da sua amizade com a destacada Procuradora de Estado de São 
Paulo, Dra. Norma Kyriako, colega e amiga do Deputado Michel Temer, conse-
guiu agendar encontro com ele em São Paulo, na data de retorno de sua viagem. 
No dia aprazado realizou-se o encontro com o Deputado, em seu escritório, em 
São Paulo, tendo à frente a Dra. Rejane Filippi, eu e o Dr. Nilo Vargas, mais 
a Procuradora Norma Kyriakos. No dia seguinte o Deputado Temer estava em 
Brasília onde se reuniu com o Relator José Pimentel e fez, após, contundente 
pronunciamento no plenário da Câmara em favor da manutenção da Advocacia 
de Estado no capítulo das Funções Essenciais, o que foi, �nalmente, aprovado na 
noite daquele mesmo dia. Este registro da participação da Dra. Rejane se inscreve 
como histórico na memória da Advocacia de Estado do Rio Grande do Sul, pois 
a partir de então, e até os dias de hoje, consolidou-se como carreira prestigiada e 
reconhecida por todos. ”
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Também o Dr. Luiz Alberto D’Azevedo Aurvalle ex-colega de Procura-
doria do Estado e hoje Desembargador Federal, contribuiu com seu depoi-
mento para o presente relato:

“Tenho o privilégio de acompanhar de longa data a vitoriosa trajetória pro-
�ssional da Dra. Rejane Brasil Filippi, seja como advogada privada, seja como 
Procuradora do Estado, seja como doutrinadora.

Logo após formado, dediquei-me à advocacia de família e, nesta fase, princi-
palmente nas saudosas Jornadas de Direito de Família patrocinadas pelo IARGS, 
deparei-me com a veemente defesa que Rejane fazia das mulheres, em especial das 
concubinas, que, à época, ainda não haviam galgado o status de companheiras.

Em 1985 assumi o cargo de Procurador do Estado e lá encontrei uma plêiade 
de grandes juristas, reunidos pela liderança da Professora Maria Amália Dias 
Moraes. Inesquecíveis foram as lições que o então jovem Procurador recebeu de 
Eliana Donatelli Del Mese, Verena Nygaard, Sílvia Laporta, Telmo Candiota 
da Rosa Filho, Laúrdis Sebben, Círio e Ivani Hartmann e tantos outros. Mas 
sobre este grupo diferenciado de Procuradores do Estado sobrepairava um que 
lhes servia de exemplo. E neste grupo superior, formado pela já referida Profes-
sora Maria Amália, Almiro do Couto e Silva, Manoel André da Rocha, Mário 
Bernardo Sesta, encontravam-se as inseparáveis colegas Rejane Brasil Filippi e 
Mercedes Rodrigues.

Rejane notabilizou-se sobremaneira com o excepcional trabalho desenvolvido 
na regularização do Parque da Guarita em Torres. Esse processo se arrastava há 
muitos anos, com conturbada tramitação, quando Rejane dele tomou posse e, em 
poucos meses, o solucionou, fazendo com que o legado de José Lutzenberger não se 
perdesse para nós gaúchos.

Assim, onde quer que Rejane atue, na esfera pública ou privada, seu trabalho 
sempre foi digno de nota. Trata-se de pessoa realmente diferenciada e que merece 
toda a nossa reverência e admiração, por sua cultura jurídica, cultura clássica e 
fraterna amizade”.

A QUESTÃO AGRÁRIA

No ano de 1985, apresentei, no Congresso Nacional de Advocacia, um 
trabalho intitulado “Estatuto da Terra e Legitimidade”, um tema pelo qual 
sempre tive admiração, e se fazia presente nos debates na Secretaria de Di-
reitos Humanos da OAB/RS, assim como seria de fulcral importância ser 
abordado na futura Assembleia Nacional Constituinte. 
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Em 29 de outubro daquele ano, começava a ocupação da Fazenda Anno-
ni. Eram milhares de famílias de agricultores amontoadas em caminhões que 
chegavam à noite com o objetivo de ocupação das terras da Fazenda, terras 
consideradas improdutivas, e que há muitos anos já eram objeto de processo 
de desapropriação. Esses agricultores que se organizaram para a ocupação 
estavam representados por uma organização nascente, o MST. Este tipo de 
ação coletiva era uma novidade na política nacional. 

Passadas duas semanas da invasão, fui convidada pelo Superintendente 
Nacional do INCRA para uma conversa. O objetivo era saber o que eu pen-
sava sobre o que acontecia na Fazenda Annoni e o que eu achava possível ser 
feito para melhorar a situação. 

Em 20 de novembro de 1986, o Governador do Estado, com a manifes-
tação favorável do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado, me 
coloca à disposição do INCRA, sendo, nesta data, dispensada da função de 
Dirigente de Equipe. Assumi, então, o cargo de superintendente do INCRA 
no Rio Grande do Sul, constituindo-se tal ato numa experiência marcante em 
toda a minha vida pública e pessoal. 

De novembro de 1986 até março de 1987 estive à frente do INCRA, 
quando tive a oportunidade de acompanhar as agruras dos trabalhadores ru-
rais em face da mecanização e do avanço tecnológico no setor agrícola. 

Assumir essa função signi�cava uma grande responsabilidade para mim, 
pois acredito que o problema essencial para a instituição de uma sociedade, 
sobretudo no território da política é, efetivamente, o da justiça. E essa era a 
questão que se colocava naquele momento, em um cenário de conÂito perma-
nente, que se iniciara desde a invasão da Fazenda Annoni. A expressão usada 
para descrever o que estava acontecendo era “situação de guerra”.

Chegar a uma situação politicamente estável obrigava o Estado e os re-
presentantes das famílias dos agricultores a iniciar a construção de um acor-
do moralmente legítimo, limitado por considerações éticas e legais. No meu 
ponto de vista, era visível que a atuação do Governo do Estado poderia ser 
classi�cada como um evidente desrespeito aos Direitos Humanos. 

O crescente êxodo rural das famílias de agricultores acarretava levas e 
mais levas de pessoas, nas médias e grandes cidades, à procura de emprego 
ou alguma forma de sobreviver. E este, justamente, era um dos temas a ser 
analisado na Comissão de Terras, tendo em vista tantas desigualdades que 
grassavam e ainda grassam no país. 

Iniciava-se, assim, esse movimento social, visto com receio pela sociedade 
conservadora e distintos movimentos políticos, movimentos estes cuja pre-
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tensão no geral era de mudanças no sistema político. Pode-se dizer que não 
havia uma teoria satisfatória da problemática em exame. Era algo novo como 
fenômeno social e político. As associações e organizações de trabalhadores 
rurais no Brasil sempre estiveram ligadas a partidos políticos. A autonomia 
em relação a partidos políticos ou personalidades era uma característica fun-
damental para o MST.

Até hoje o próprio MST considera o fato político da ocupação da Fazen-
da Annoni como o marco que deu início à sua formação. Inclusive para Noam 
Chomsky, conhecido linguista norte americano, professor do MIT, Mas-
sachusetts Institute of Technology, estudioso e conhecedor dos problemas 
brasileiros, o MST foi “um dos maiores movimentos sociais internacionais”.

Quando aceitei e assumi o cargo no INCRA no Rio Grande do Sul, a mi-
nha meta era de abrir o diálogo com o MST e conseguir uma solução imedia-
ta para cessar a violência policial na Fazenda Annoni. Para isso era necessário 
ter certeza do apoio da Superintendência Nacional para o que fosse preciso 
naquela situação. Meu projeto era montar uma equipe multidisciplinar que 
pudesse trabalhar no INCRA. Imperioso dizer que a Superintendência na-
cional concordou com tudo que eu propunha para exercer o cargo. 

Poucos dias depois de assumir o cargo, tive uma reunião, na sede do IN-
CRA, com líderes do Movimento dos Sem-Terra, com a participação de in-
tegrantes da minha equipe, com o objetivo de ouvir as reivindicações do Mo-
vimento e, em pouco mais de uma semana de trabalho, já tivera três encontros 
com vários líderes do MST. Em cada reunião apareciam novos líderes que 
não tinham participado dos encontros anteriores. 

O contato mais efetivo com uma realidade tão desprotegida propiciou-
me viver situações de tensão, mas também de descobertas do lado humanista 
de cada participante do movimento. 

Dois episódios da minha passagem pelo INCRA me deixaram com a 
certeza do sucesso no que eu pretendia e prometera para os agricultores e suas 
famílias na Fazenda Annoni. 

Fora convidada para um encontro com líderes e agricultores que estavam 
acampados em uma região próxima de Passo Fundo. Viajei apenas com um 
dos meus assessores, Marcelo Cabeda, que participara de todas as reuniões 
até então realizadas. 

Quando cheguei ao local fui recebida por um grupo pequeno de repre-
sentantes do MST que me levou a uma grande casa, a qual estava preparada 
para a reunião em um salão com muitas cadeiras e uma espécie de palco. No 
entanto, se encontrava vazia. Fomos então convidados para ir a outro local 
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onde estavam os agricultores – uma daquelas construções de madeira utili-
zadas como depósitos de produtos agrícolas. Quando entramos vimos que 
estávamos no meio de agricultores sentados em arquibancadas, empunhando 
foices e enxadas. 

Éramos somente duas pessoas frente aqueles agricultores, todos homens 
fortes, que de certa forma tentavam nos intimidar para que a reunião aconteces-
se naquele local e daquela forma. O meu assessor, na época, um jovem recém-
formado em Ciências Sociais, de estatura pequena, pegou o microfone e disse 
que não nos intimidaríamos com aquele tipo de ação. Depois foi a minha vez de 
falar e, como �rmeza, disse que aquilo me parecia uma espécie de tática para me 
assustar e que não era daquela forma que iríamos iniciar nosso primeiro encon-
tro. Disse que voltaria para o local preparado inicialmente para a reunião, onde 
estaria esperando por eles para o encontro a que fora convidada. Eles foram se 
levantando um a um e seguiram para o local combinado. Eu e meu assessor 
trocamos um olhar de alívio, por tudo ter acabado paci�camente. 

Terminou assim, o meu primeiro contato com os agricultores e os líderes 
do MST, no acampamento onde estavam instalados, e, apesar de terem dei-
xado claro que consideravam aquele o seu território, saí dali com a certeza que 
seria possível trabalharmos juntos e que conquistara a con�ança do movimento. 

O segundo episódio foi quando decidi que já tinha feito tudo o que podia 
e prometera na função como superintendente. Comuniquei em reunião no 
INCRA, com os representantes do MST, que ia deixar o cargo e as razões da 
minha saída e que anunciaria, assim que pudesse, o meu substituto. 

Dias depois recebi a visita no INCRA de aproximadamente 15 represen-
tantes do MST. Já conhecia a maioria do grupo. Pediam uma reunião comigo 
e com meu assessor, mas a reunião não podia acontecer no prédio da insti-
tuição. Convidei-os, então, para que me encontrassem na minha casa, depois 
que eu saísse do INCRA. Quando lá cheguei, já estavam todos reunidos, 
sentados no gramado na frente do meu edifício. Subimos todos para o meu 
apartamento e grande foi a minha surpresa em saber que o motivo da reunião 
era um pedido para que eu continuasse na superintendência do INCRA. 

Mas estava certa que não podia continuar no cargo, pois entendia que 
já �zera tudo o que me propusera quando assumi. E, assim, me despedi dos 
colonos, com a sensação do dever cumprido e que havia, de certa forma, con-
tribuído para a melhoria das condições de vida daquele grupo de agricultores, 
que não só me aceitaram, mas me ensinaram muito sobre as di�culdades que 
enfrentam os homens do campo. 
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A SECRETARIA DA JUSTIÇA

Sabemos que a questão prisional não é um problema apenas do Rio Gran-
de do Sul, mas quase Universal e que atinge mais os pobres, que em razão da 
miséria e de ambientes familiares desfavoráveis são levados mais facilmente à 
delinquência.

O objetivo do aprisionamento não é apenas proteger a sociedade, segre-
gando o criminoso, mas a reintegração na vida da sociedade. O condenado 
é um cidadão e pode compor-se com a sociedade livre, não sendo “ser infe-
rior”. Isso diz respeito aos �ns, aos valores. Mas o nosso problema tem sido 
há muito tempo, a criação dos meios adequados para o cumprimento dessa 
�nalidade. Temos vários problemas, por exemplo: a superpopulação dos pre-
sídios é grave, na medida em que quase impossibilita a criação de uma política 
penitenciária voltada para a preocupação com a dignidade do preso.

Na Secretaria da Justiça, constatei, na época, o problema mais urgente a ser 
enfrentado - a crise no Sistema Penitenciário -, o qual vislumbro até hoje como 
de responsabilidade de toda a sociedade - e tentei imprimir uma nova visão de 
acordo com os princípios pelos quais sempre pautei a minha atividade.

Eu e minha equipe desenvolvemos um trabalho modelo de recuperação e 
de aproximação social de detentos junto à família e a comunidade, principal-
mente através de programas de pro�ssionalização e de recorrente reavaliação 
da evolução do quadro dos apenados.

Na Secretaria de Justiça precisei conhecer minuciosamente todas as atri-
buições do cargo, os �ns, e depois criar (conservando o que estava bem) os 
meios adequados para realização dos meus objetivos. O meu envolvimento, 
e o de minha equipe, foi total, pois precisávamos saber, por primeiro, quais 
problemas iríamos enfrentar, com que recursos materiais/humanos podería-
mos contar e, só depois disso, formularmos as soluções possíveis.

Havia problemas urgentes a serem atacados, independentemente de even-
tuais recursos que fossem a eles destinados. Um exemplo era a reativação do 
serviço de Assistência Judiciária do Estado junto aos presídios.

Uma das estratégias foi conversar com o Procurador-Geral do Estado 
para acertarmos a participação do Setor de Assistência Judiciária, dirigido 
pela Dra. Saly Antoniazzi, para organizar uma equipe de advogados perten-
centes ao serviço, coordenados pela mesma. A Dra. Saly fez contato com os 
diretores das faculdades de Direito, da PUC, da Unisinos e de outras, no afã 
de que fosse possibilitado o aproveitamento de aproximadamente 10 estagiá-
rios, por Universidade, nesse serviço.
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A ideia foi um plano piloto, de experiência, junto ao Presídio Central, 
ponto de partida desta empreitada, no qual três assistentes judiciários coorde-
nariam o desenvolvimento do trabalho, com a participação dos advogados da 
SUSEPE. Os estagiários teriam treinamento inicial, entrevistariam os presos 
e os advogados encarregar-se-iam dos pedidos judiciais ou administrativos 
visando à concessão dos benefícios a que �zessem jus os apenados, desde o 
livramento condicional até a progressão da execução da pena privativa da 
liberdade.

Já naquela época havia necessidade da construção de novos presídios, em 
especial o de São Leopoldo, reivindicação da comunidade e do Presidente da 
OAB.

Outra ideia que lançamos foi a do aproveitamento da área ocupada pela 
Colônia Penal Agrícola, com 1631 ha, que se encontrava subaproveitada, 
pois havia área própria para, por exemplo, o plantio de arroz em 400 ha.

Até hoje a questão prisional é uma das mais doloridas para a sociedade 
gaúcha, pois em vez de aperfeiçoamentos, houve um sucateamento nas ins-
talações, e o crescimento de apenados demanda a urgente redistribuição de 
módulos prisionais em várias áreas do Estado.

Já é tempo de compreender que a melhoria das condições carcerárias sig-
ni�ca também investir na segurança da sociedade.

O MOTIM NO PRESÍDIO CENTRAL

No dia 28 de julho de 1987, então ocupando o cargo de Secretária da Jus-
tiça, do Estado do Rio Grande do Sul, fui chamada ao Presídio Central, com 
a missão de negociar junto a oito detentos amotinados que haviam iniciado 
uma rebelião, às 9h30 daquele dia. O Instituto de Biotipologia do local havia 
sido tomado pelos presidiários rebelados, havendo sido feitos 31 reféns, entre 
mulheres e homens.

Os amotinados requeriam fuga, a ser viabilizada por dois automóveis Mon-
za que restavam estacionados no pátio da Instituição, exigindo não serem per-
seguidos, e buscavam, também, maneiras de deixar o País. A tensão era agrava-
da pela prévia ocorrência de tiroteio nos corredores do Presídio, tendo gerado 
dois óbitos: o do agente penitenciário Milton Clareal Azevedo, e o do detento 
Jucélio Teixeira. Havia ainda divergência interna entre os detentos, sobre suas 
próprias demandas. Era claro, para mim, que mais vidas estavam em risco.

Reivindicavam tratar as negociações através da minha equipe, devido ao 
fato de nossa Secretaria ter iniciado um trabalho modelo de Recuperação e 
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Aproximação Sociais de Detentos, junto às famílias e à comunidade, princi-
palmente através de programas de pro�ssionalização e de recorrente reavalia-
ção da evolução do quadro dos apenados.

Sempre me considerei essencialmente uma advogada militante, preo-
cupada com a reestruturação das instituições e com a ordem e o bem-estar 
social de toda comunidade, e, portanto, ao buscar uma solução que requeria 
ponderação e �rmeza levei em consideração esses princípios. Tratava-se 
de uma situação muito delicada, pois os amotinados mantiveram seis dos 
reféns junto à ação de fuga, que passou a ter início à noite, após todas aque-
las horas difíceis de negociações e a minha primordial preocupação era a 
segurança dos reféns, cuja liberação foi negociada, ao �nal, por mim, que 
cedi à demanda dos presidiários e tomei uma das decisões mais difíceis da 
minha vida.

O então deputado estadual pelo PMDB José Antônio Daudt, jornalista, 
havia tentado negociar com os amotinados, mas era a minha presença, na 
qualidade de Secretária da Justiça, que eles reclamavam.

Embora temesse pela própria segurança, e tendo sido aconselhada a não 
entrar no Presídio, entendi que essa seria a única forma de resolver o conÂito.

E, assim, após negociar diretamente com os detentos, os seis reféns 
remanescentes foram liberados pouco a pouco, todos ilesos e teve �m um 
dos episódios mais desa�adores e marcantes em toda minha carreira pro-
�ssional.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Como já referi, o começo da minha carreira foi no escritório dos irmãos 
Couto e Silva, grandes mestres. Com Paulo, aliás, mantive uma grande ami-
zade por longos anos.

Mas o desejo de seguir carreira solo levou-me a optar pelo meu próprio 
escritório. Aluguei uma sala com as parcas economias que possuía e uma do-
ação do meu tio Carlos, a quem considerava um segundo pai.

Assim, com minha colega Clara Iochpe, inaugurei o escritório, na tradi-
cional Rua Uruguay. Mais tarde se juntaria à equipe a minha colega e prima 
Regina Helena Brasil e Marlise Beatriz Kraemer Vieira. Esta recém ingres-
sara na Faculdade de Direito da Unisinos, entrou no meu escritório para 
estagiar e viria a se tornar uma grande amiga, com quem, tempos depois, já 
formada e com escritório próprio, escrevi artigos jurídicos e �rmei algumas 
parcerias em processos com interesses comuns. 
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No início dos anos oitenta surgiu a oportunidade de adquirir a minha 
própria sala e me instalei em um prédio moderno na Av. 24 de Outubro, onde 
continuei atuando na área de direito de família e sucessões.

Clara deixara a equipe, mas muitas outras advogadas se juntariam 
àquele escritório ao longo dos anos oitenta e noventa: a minha queri-
da prima Silvia Reis, a atenciosa Verena Flach, a sempre alegre Angela 
Mendes, a generosa Ana Fumagalli, já falecida, e a minha espirituosa �lha 
Adriana Filippi.

A equipe era composta só por advogadas, com exceção de um período em 
que o meu grande amigo João Batista Arruda Giordano, na época Juiz recém
-aposentado, que atuara na 3ª. Vara de Família do Forum central de Porto 
Alegre nos honrou com sua participação no escritório. 

Com o passar do tempo sentimos a necessidade de ampliar o espaço da 
sala e no início de 2011 nos transferimos para a Avenida Mariland e mais 
advogadas se juntaram à equipe, ampliando a área de atuação do escritório. 

Das minhas queridas colegas, tenho a dizer que cada uma delas contri-
buiu do seu jeito para o espírito descontraído do nosso escritório, mas sempre 
com uma postura pro�ssional na busca de todos os recursos possíveis na luta 
dos direitos dos clientes. Como eu, compartilhavam dos ideais de enfrentar 
vetustos argumentos patriarcais para garantir a defesa das mulheres, em es-
pecial daquelas conhecidas como “concubinas” quando o conceito de união 
estável ainda era uma anomalia social. Com os avanços sociais, não apenas as 
mulheres, mas também as relações homoafetivas foram ganhando em mim 
uma defensora, haja vista a importância de respeitar a diversidade inerente 
aos seres humanos, independentemente da sua condição social, da sua orien-
tação sexual e da sua posição política. 

Meu interesse nessas questões resultou em uma in�nidade de artigos para 
jornais e revistas; em palestras e no livro Evolução do Concubinato, que escrevi 
em 1998, por conta da edição das Leis nº 8.971/94 e nº 9.278/96 – e que con-
tou com a generosa apresentação de Luiz Alberto D’Azevedo Aurvalle, no 
qual ilustrei a trajetória difícil da mulher tida nos primórdios como a barregã, 
a amásia, linguagem pejorativa que tinha como mote unicamente retirar, da-
quela que se dedicava ao seu companheiro, mas não tinha para si, as benesses 
da esposa dita “legítima”.

En�m, da advocacia também colhi a sensação do dever cumprido e das 
amizades construídas, como a da estimada Verena Flach que contribui para 
esta minha história com o texto a seguir: 
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“A vida pública da Rejane Brasil Filippi é de conhecimento de todos, assim, fala-
rei sobre o contato como advogada em seu escritório, o qual fui convidada a integrar.

Já a conhecia de nome e toda sua trajetória e engajamento em defesa das mu-
lheres de uma maneira geral, mas muito especialmente, àquelas chamadas de con-
cubinas por viverem junto a outrem com impossibilidade de casar. Sempre foi a 
mentora do escritório, desenvolvendo, de modo incansável, teses novas e vitoriosas 
junto ao Judiciário, em ambos os graus de jurisdição, inspirando precedentes juris-
prudenciais. Estudar em sua companhia, seja em sua casa pela manhã, ou à tarde, 
no escritório, era um grande desa�o e ao mesmo tempo um deleite, em razão da sua 
cultura, sua garra, seu desprendimento em ensinar e incentivar a todos ao seu redor 
para, cada vez mais, se engajarem na defesa dos direitos dos menos favorecidos.

Lembro-me de vários episódios. O primeiro cliente, Sr. Formiga, que ela trazia 
sempre como exemplo de como vencera a ação após longo estudo. Na década de 80, 
seu interesse na defesa de mulher e �lhas na partilha de bens adquiridos na constân-
cia da relação concubinária e alimentos às menores. A sustentação oral produzida, 
neste caso, foi acachapante e a vitoriosa advogada, humildemente agradeceu aos 
Desembargadores quando da prolação do resultado, demostrando e renovando sua 
perícia e cultura.

Também dedicada como defensora das uniões estáveis e das uniões homoafetivas, 
seu reconhecimento e implicações no direito patrimonial, sucessório e assistencial.

Rejane, na época em que não se falava, ainda, em audiência de conciliação 
(ou projeto conciliação), já era conciliadora, sempre buscando aparar as arestas dos 
processos, quando possível. 

Como colega de escritório e mestra incansável, por mais atribulada que estivesse 
com seus prazos e estudos, sempre conseguia um tempo para nos atender e examinar 
os casos, apontando os prós e contras.

En�m, uma pessoa magnânima, tanto como pro�ssional, como colega e amiga 
de todas as horas ou ainda como doutrinadora”. 

DIREITO DE FAMÍLIA E O IBDFAM

Criado em 1997, em Belo Horizonte, Minas Gerais, logo o Instituto 
Brasileiro de Direito de Família expandiu-se pelo país, vindo a possuir uma 
representação no Rio Grande do Sul.

Vindo ao encontro das minhas expectativas, busquei, desde o início, par-
ticipar em incansáveis reuniões nas quais os mais abrangentes temas são de-
batidos no afã de ser construído um pensamento mais humano e igualitário 
em busca de uma visão da nova família brasileira.
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Assim, somava aos encontros no Instituto dos Advogados Brasileiros, os 
trabalhos junto ao IBDFAM, em uma época de surgimento de grandes teses. 

Encaminhávamos textos para debates nas reuniões, e sempre que possível 
resultavam em artigos inovadores na Revista do IBDFAM. En�m, um conjun-
to de esforços que resultou em alterações de velhas e empoeiradas jurisprudên-
cias, trazendo às mulheres, principalmente, um equilíbrio nas disputas judiciais.

Entre tantos colegas queridos cultivei momentos de estudo e divagações, 
além, é claro, das confraternizações, onde não faltavam boa comida, bebida 
e, às vezes, terminavam em longas cantorias, nas quais talentos escondidos 
deixavam a timidez de lado e nos agraciavam com momentos inesquecíveis. 

Entre tantas personalidades com as quais cultivei momentos de estudos 
e divagações destaco a pessoa de Maria Inês Linck, Magistrada de referência 
no reconhecimento do direito igualitário das mulheres e hoje Desembarga-
dora do Tribunal de Justiça do Estado, que generosamente se dispôs a contri-
buir com um depoimento pessoal para este meu relato: 

“Com alegria relembro momentos de convivência com a Dra. Rejane Brasil Fili-
ppi, �lha, mãe, esposa, advogada, diretora social do IBDFAM RS, por várias gestões.

Não desconheço o brilhantismo da passagem da Rejane pela Procuradoria do 
Estado, porém opto por registrar a área de atuação em que nossa convivência foi 
mais próxima. Advogada ponderada e conciliadora, preocupada demais com os 
clientes, tanto que muitos passaram a integrar seu rol de amigos. Dedicou-se à área 
do Direito de Família, tornando-se um norte para muitas pessoas que buscaram 
aconselhamento. 

Integrante da diretoria do IBDFAM RS destacou-se como diretora social pro-
movendo, com frequência, encontros que oportunizaram aproximação de muitos e a 
solidi�cação de várias amizades. Agregadora, alegre, amiga, promotora de encon-
tros inesquecíveis e que estaria ainda promovendo, mesmo aposentada, se o momen-
to atual permitisse, brindando a todos com aconchego e ótimas vibrações”.

CONCLUSÃO

Tenho para mim, que a ideia de justiça se torna extremamente relevante 
nas sociedades verdadeiramente democráticas, pois a democracia extravasa o 
seu aspecto apenas formal, a�rmando-se como um modo de vida. Ela supõe a 
instituição de conÂitos em uma sociedade que se sabe dividida, no sentido de 
não procurar ocultar suas diferenças e contradições, permitindo o questiona-
mento permanente das instituições, do verdadeiro e do falso. 
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Em uma ordem social que protege interesses socialmente reconhecidos é 
a ideia de justiça que nos leva a perguntar quais dentre esses interesses devem 
ser protegidos. 

Logicamente, essa pergunta só é válida em uma sociedade em que exis-
tem diferenças de interesses, opiniões, sentimentos e valores. 

Isso leva a dizer que a ideia de justiça só pode ser exercida em uma ordem 
social que possibilita o desenvolvimento desses conÂitos. 

Em todos os cargos e funções que assumi durante a minha vida pro�ssio-
nal busquei sempre exercê-los visando à defesa dos direito das pessoas menos 
favorecidas, bem como soluções mais justas em uma sociedade desigual. 

O meu objetivo principal sempre foi o fortalecimento das instituições em 
função dos valores democráticos, que supõe atenção constante para as dife-
renças de opiniões, desejos, interesses e sentimentos dos atores sociais, pois a 
democracia precisa se ampliar para se conservar. 

Espero ter, assim, na minha vida pública, contribuído para a possibilidade 
de fazer valer novos direitos, de combater os movimentos que pretendiam 
limitar, a uma minoria de privilegiados, a riqueza, a cultura e, de modo geral, 
o próprio direito. 

O desejo dos povos livres é sempre um desejo justo. 
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Introdução

Poucos anos antes do seu falecimento, ocorrido em 20 de julho de 
2020, o Dr. Warley dos Santos Farinati houve por bem editar suas 
memórias. Da narrativa delas resultou o livro Eu e minha caminha-

da, cuja edição foi destinada à sua família, aos colegas e aos muitos amigos 
que fez ao longo da vida. O relato que produziu é uma con�rmação de tudo 
que sabíamos sobre suas qualidades, integridade e generosidade. Serviu para 
evidenciar a relevância da sua atuação como advogado consagrado e laureado 
pela OAB/RS e, sobretudo, o seu desempenho como Procurador do Estado, 
com quali�cados serviços prestados à Procuradoria Geral do Estado e à Aper-
gs. Além disso, com a edição da sua história de vida, acabou se antecipando 
ao projeto Memórias que a atual diretoria da Apergs está buscando implantar 
e que visa estimular os procuradores aposentados e familiares dos já falecidos, 
a darem forma textual às suas narrativas de vida. 

Nada mais apropriado, por isso, seja em homenagem ao saudoso colega 
Farinati, seja pela adequação do seu trabalho ao presente projeto, que se uti-
lize o seu próprio texto para o relato da sua brilhante e exemplar trajetória.  



MEMÓRIAS: histórias de quem fez a história da PGE/RS76

Warley dos Santos Farinati 



MEMÓRIAS: histórias de quem fez a história da PGE/RS 77

Warley dos Santos Farinati 

A Família

Naquele 12 de março do ano de 1937, à uma hora, “em domicílio” 
– segundo o Registro Civil – cheguei neste mundo. A chegança 
se deu em Jaguari, neste Estado. Aliás, cabe aqui uma indagação: 

porque se diz “parto”, quando na verdade se “chega”? Bem, cheguei e lá no 
placar estava escrito: quinto �lho homem de Nelsinda dos Santos Farinati e de 
Luiz Farinati, neto dos imigrantes italianos Brígida Bampa e Agostino Farinati 
e dos pequenos fazendeiros vicentinos Senhorinha Sobrosa e Franklin José dos 
Santos. Antecederam-me, na chegada, o Petrônio, então com seis (6) anos, o 
Tarso, com cinco (5), o João, com quatro (4) e o Franklin Augusto, com dois 
(2). A essa prole, já um tanto numerosa, vieram somar-se a Lucinda, isto em 
1940, trazendo um sorriso para essa carrancuda família machista e o Luiz An-
tônio em 1945. Não sei quando e não tenho dados para estabelecer a data, veio 
acrescer ao grupo familiar, por haver perdido o pai, o nosso primo-irmão, �lho 
da tia Marcela, Omar, dois ou três anos mais velho que o Petrônio. Também 
integrava a família a Isaltina da Costa Rodolfo, a nossa mãe preta que chamá-
vamos, carinhosamente, de Negrinha. Essa forma de tratamento não se revestia 
de qualquer conotação racista já que ela era conhecida, tratada e respeitada por 
toda a comunidade como parte da família e assim ela se considerava, tanto que 
chamava os meus pais de Tio Luiz e Tia Nelsinda.

Desnecessário seria salientar as di�culdades �nanceiras enfrentadas por 
meus pais para a manutenção, com algum conforto, dessa turma toda. So-
mente o pai trabalhava e o fazia sem esmorecimento e queixa: um verdadeiro 
herói. Houve épocas em que se desdobrava no cumprimento das obrigações 
de dois empregos e no desenvolvimento duma incipiente fabriqueta de tor-
refação e moagem de café e bene�ciamento de fumo em corda. Como se as 
agruras da escassez de recursos não fosse o su�ciente a pesar-lhe sobre os 
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ombros, viu, meu pai, quando eu contava com três anos de idade, a fabrique-
ta ser, totalmente, consumida pelas chamas. Herói que, era não sucumbiu. 
Impulsionado por uma tenaz força de vontade e por um inabalável senso do 
dever para com sua família, enfrentou as di�culdades e buscou reerguer-se. 
Contou, para tanto, mercê de seu reconhecido compromisso com os prin-
cípios de honradez e ética, com o apoio da comunidade que não lhe negou 
crédito e solidariedade. É de justiça salientar que nossa mãe foi sempre um 
exemplo de companheira e, ao lado do pai, com coragem, estoicismo e amor, 
comandou a administração da casa e o encaminhamento dos �lhos.

A INFÂNCIA

De minha casa, onde vivi meus primeiros anos de vida, guardo gratas 
lembranças. Lembro-me do nosso quarto: com quatro camas, sendo que, em 
uma delas, a de meio-casal, dormiam sempre dois, em revezamento. Antes da 
chegada do sono o Petrônio lia, em voz alta, o interessante livro, Através do 
Brasil, de autoria de Olavo Bilac e Manoel Bon�m que tratava da aventura de 
dois adolescentes pelos sertões brasileiros. Foram minhas primeiras lições de 
geogra�a e, por elas, tomei conhecimento da existência do Rio São Francisco, 
da cachoeira de Paulo Afonso, do Amazonas e de tantos outros lugares, de 
norte a sul, desse imenso Brasil. 

Situando-se, a casa, em um terreno às margens da ferrovia, os silvos da 
Maria-fumaça eram nossos companheiros e embalavam os mais acalentados 
sonhos de aventuras. Sonhávamos embarcar no trem de passageiros – um ba-
rulhento Maria-fumaça – e vivermos a mesma aventura que viveram aqueles 
dois invejados heróis do Através do Brasil. Mas, eram apenas sonhos e como 
sonhos permaneceram. 

Fomos criados dentro de rigorosos padrões de fraternidade, respeito, dig-
nidade e obediência. Pertencíamos a uma irmandade unida, até o limite do 
possível dentre tantos guris com pequena diferença de idade. Lembro, tam-
bém, agora com alguma nostalgia, das famigeradas calças “partes duma e par-
tes doutra”. Presentes as reconhecidas di�culdades para a mantença de uma 
família tão numerosa, um viajante de tecidos, o seu Schilling, vizinho e amigo 
de nossos pais, doava para a mãe, amostras de brins que descartava, quando 
não mais fabricados. A mãe emendava as amostras maiores – com diver-
sos padrões - e confeccionava as nossas calças curtas. Daí, serem conhecidas 
como as “partes duma e partes doutra”, tão abominadas. Apesar da simpli-
cidade no trajar, andávamos sempre asseados e orgulhosos de nossa origem, 
pois segundo enfatizava o pai “os �lhos do Farinati deveriam andar de cabeça 
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erguida e servirem de exemplo aos demais”. Dentro das possibilidades de 
cada um ditadas pela respectiva idade, tínhamos obrigações a cumprir, tanto 
nas lides domésticas quanto na “fábrica” (assim chamávamos a torrefação de 
café e o bene�ciamento de fumo). Nos trabalhos do lar, nos revezávamos, 
segundo escala, na limpeza do pátio e do gramado na frente da casa, onde 
fazíamos grandes clássicos futebolísticos com bola de meia. 

Os dias em que a mãe marcava para fazer pães, nós os transformávamos em 
dias de festa. Um �cava encarregado de juntar lenha e por fogo no forno; outro 
de fazer uma vassoura de ervas, carqueja ou guanxuma colhida nos barrancos 
da via férrea, para varrer o forno depois de devidamente aquecido; outros dois 
eram escalados para “tocar o cilindro”- este que guardo como lembrança daque-
les bons e inesquecíveis tempos - para sovar as massas até o ponto ideal.

Terminada a sua parte, a mãe nos dava um pedaço da massa para que, 
cada um �zesse o seu pãozinho. Esculpíamos répteis como cobras, lagartos, 
lagartixas ou jacarés, todos com olhos de grãos de feijão. Sinto saudades da-
quele tempo. Gostaria de voltar a esculpir a massa sob o terno olhar da minha 
mãe. Mãe e �lhos juntos, rindo aquecidos pelo calor do forno e do afeto, 
fazendo pão. Não serão momentos como esses, o pão da vida de que falam as 
Escrituras?

A vida que levávamos era bem divertida. Quando não jogávamos bola, 
com bolas de meia, feitas por nós mesmos - como de resto todos os nossos 
brinquedos - pescávamos no “lajeado da ponte seca” ou caçávamos de bodo-
que, vez que naquele tempo ignorávamos os apelos ecológicos. Eram comuns 
as disputas, entre nós e os amigos da vizinhança, de campeonatos de pandor-
ga, corrupio e “mirolinho”. Os corrupios, fazíamos usando tampinhas de gar-
rafa desamassadas, furadas com dois furos no centro, pelos quais passávamos 
o barbante que fazia o disco girar. O vencedor era aquele que, com o disco 
em rotação, conseguia cortar o barbante de seus oponentes. O mirolinho, 
nome que dávamos a esse brinquedo, consistia em um pedaço de madeira 
roliça de uns quinze centímetros de diâmetro, sobre o qual era colocada uma 
taboa de, mais ou menos, quarenta por vinte e cinco centímetros e, sobre 
ela, deveriam os contendores equilibrar-se, fazendo piruetas. O último a cair 
vencia o campeonato. Era comum, também, o jogo de bolitas – que os mais 
so�sticados chamavam de bolinhas de gude. Jogávamos no triângulo ou no 
boco, de brinquedo ou a valer, sendo que, nesta última condição, ganhávamos 
as bolitas do adversário.

Vale deixar dito que, naquele tempo, não existia televisão, telefone, IPad 
e outras distrações similares. O rádio era um verdadeiro armário que só pega-
va ruídos ou, alguma emissora Argentina, daí o meu gosto pelo tango.
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A SAÚDE

Criança magérrima, embora saudável, fui uma preocupação constante 
para meus pais. Em razão disso e por precaução, servi de cobaia para experi-
mentação de todo e qualquer forti�cante que surgisse no mercado farmacêu-
tico. Lembro-me de alguns, como do Biotônico Fontoura, da Emulsão de 
Scott (aquela do homem com um peixe nas costas), dos detestáveis compri-
midos de Wickelp (não tenho certeza da gra�a) e do Capivarol. A preocupa-
ção com minha saúde era tamanha que qualquer informação de curiosos era 
prontamente aceita e lá ia eu para mais um teste de e�ciência. Uma tosse, por 
mais insigni�cante que fosse, era tida como coqueluche ou um sinal de um 
mal maior e, bem cedo – quase de madrugada – a mãe conduzia-me pela mão 
ao potreiro do Sr. Pedro do moinho, fornecedor de leite, para que respirasse 
o odor de esterco de vaca que, segundo fontes �dedignas, prevenia o surgi-
mento das temíveis moléstias. 

NO BURICACI

Iniciei meus estudos no G.E. Severiano de Almeida, em Jaguari, isto com 
a idade de dez (10) anos, pois quando tinha sete (7), a família mudou-se para a 
localidade de Buricaci, município de São Francisco de Assis. Localidade essa que 
estava sendo desbravada por heroicos pioneiros que viam no arroz uma possibili-
dade de melhorar de vida. Mudamo-nos para àquela localidade, isto já no �m da 
segunda grande guerra (1944), em virtude de o pai ter se associado, como sócio de 
indústria, em uma empresa que se dedicaria ao cultivo de arroz. Apesar das pre-
caríssimas instalações que nos foram destinadas, guardo de lá boas recordações. 
Passamos a morar em casa de madeira coberta, parte por telhas de zinco e parte, 
como o nosso quarto – o quarto dos guris - por capim santa-fé.

A topogra�a do lugar me traz belíssimas lembranças. Da frente da casa se 
descortinava um panorama onde a monotonia da paisagem campestre era que-
brada por ondulantes coxilhas e a quietude, própria da campanha, despertada 
pelo alarido dos passarinhos. Nos fundos, havia uma mata virgem de onde, à 
noite, o ronco dos bugios e os gritos da saracura acompanhavam a chegada do 
sono. Com o passar do tempo, todavia, fomos criando coragem e, aos poucos, 
desbravando e transformando esse local em nosso pátio de recreação. 

A convivência com as di�culdades e os perigos oferecidos pela rusticida-
de do local, obrigou-nos a um amadurecimento precoce. Convivíamos, na-
turalmente, com as mais diversas espécies de animais silvestres. Não raro, 
no caminho da “escolinha”, encontrava cobras, zorrilhos que noticiavam suas 
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presenças com o cheiro característico, ouriços, lagartos, etc. Num açude que 
margeava a trilha havia um jacaré que, pachorrento, tomava sol deitado sobre 
a taipa. Certa feita ele atacou o nosso cãozinho Buri que conseguiu escapar, 
com as patinhas dianteiras quebradas.

Bonito de se ver era a várzea com suas quadras divididas por taipas de 
retenção da água necessária para a germinação do arroz. Na barranca do rio 
Jaguari, uma barulhenta máquina a vapor acionava a bomba de sucção que, 
num levante de dez metros, impulsionava a água até uma calha de madeira 
que a despejava no taipão condutor da irrigação para todas as quadras. Ger-
minadas as sementes, o verde atapetava a imensidão da lavoura. 

Na época da colheita, o tapete verde se transformava em ondas douradas 
e a peonada safrista munida de uma foice serrilhada, em forma de meia-lua, 
povoava a várzea e, de sol a sol, iniciava o corte que, a �nal, produziria de 
dez a doze mil sacas de arroz. Cortado, o arrozal era emparvado na lavoura 
e, posteriormente, ainda com a palha, conduzido em arrastões puxados, cada 
um, por uma junta de bois até uma pequena máquina, na coxilha, para trilhar. 
Enquanto na várzea a passarada se refestelava na resteva, o arroz era trilhado 
e levado, em carretas, para as proximidades de nossa casa e dos armazéns de 
estocagem onde, em estrados de madeira era posto para secar, ao sol. Nosso 
trabalho, nesta etapa era, com os pés, abrir sulcos para que o sol atingisse to-
dos os grãos. O ir e vir se estendia pelo dia inteiro e, ao �m da tarde, amonto-
ávamos o arroz em forma de uma extensa pirâmide que �cava, à noite, coberta 
com as próprias tábuas do estrado. Após a secagem, o arroz era levado para 
o armazém e ensacado. Ali mais uma oportunidade de trabalho se apresen-
tava: a de costurar a boca das sacas. Isso era, por nós, realizado mediante o 
recebimento de uma módica remuneração. Em uma das safras costurei tantas 
sacas que o rendimento foi su�ciente para satisfazer o tão sonhado desejo de 
comprar um capacete que passei a exibir com orgulho.

Ao cair da tarde, a curiosidade me levava para o galpão onde se reuniam 
alguns peões – os efetivos e de maior con�ança – para observá-los tomar mate 
e ouvi-los contar “causos”. Enquanto a cuia passava de mão em mão e a cam-
bona (nome que davam a uma vasilha para aquecer a água feita de lata de 
azeite com alça de arame torcido) chiava sobre o braseiro, iam proseando 
sobre os acontecimentos do dia. Em um desses �ns de tarde divertiam-se com 
o ocorrido, um dia antes, na bodega do Sr. Leoni Simões, onde trabalhava o 
Petrônio. Não é que lá bebericavam alguns conhecidos arruaceiros daquelas 
paragens quando surgiu uma confusão entre dois deles. Vendo que a coisa 
não chegaria a bom termo, pois os facões já haviam saído da cintura, o Pe-
trônio, do alto de seus 14 anos, resolveu interferir e, dando de mão da única 
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arma que encontrou sob o balcão, uma portentosa MANDIOCA, gritou, 
brandindo aquela hilariante arma, “se não pararem com essa anarquia vai 
ter para vocês!” Não é que tão inusitada atitude terminou por dar um �m ao 
fuzuê, pois todos os presentes se dobraram de tanto rir, inclusive os brigões 
que rindo se abraçaram e pediram mais um trago de “canha”. E nós, ali no 
galpão, imaginando a estranha cena também caímos na risada. O Petrônio, 
�gura central dos acontecimentos lembra, ainda hoje, daqueles fatos e dos 
riscos que só podem ser explicados pelos arroubos próprios da juventude.

 Como não tínhamos luz elétrica e esgotados pelas tarefas do dia nos 
recolhíamos bem cedo, com as galinhas, como se dizia lá na campanha. Em 
contrapartida, ao nascer do sol, já estávamos em pé e prontos para os traba-
lhos diários destinados a cada um.

Aprendi, desde logo, a andar a cavalo e, dentre as minhas atribuições, esta-
vam a de rebanhar as vacas (duas) para a ordenha, os bois para o arado e buscar 
água em uma cacimba que brotava, puríssima, na saia de uma coxilha próxima da 
casa. Ali, mais tarde, fez-se um poço com o aproveitamento da vertente natural.

Certa época, ainda como consequência da minha magreza, fui mandado, 
obviamente contra vontade, passar uns dias na casa da tia Regina, em Jaguari, 
para tratamento médico. Três ou quatro dias submetido ao rigoroso cuidado de 
minha tia, algumas injeções e a saudade de casa foram su�cientes para maqui-
nar o retorno ao Buricaci. Por sorte, encontrei na cidade um velho carreteiro 
que fazia fretes para os arrozeiros daquelas paragens e seu �lho, sendo este um 
pouco mais velho que eu. Perguntei-lhes, então, dando-me a conhecer como 
�lho do Farinati, quando iriam para aqueles lados? Havendo respondido que 
iriam naquela mesma tarde, pedi para acompanhá-los, já que deveria voltar para 
casa. Obtida a concordância, falei com a tia Regina, peguei minha trouxa e me 
mandei. Durante três dias e três noites, dormindo sob a carreta, alimentando-
nos com arroz-carreteiro de charque ou linguiça e chá de ervas colhidas na beira 
da estrada viajamos, por campos e coxilhas, em direção ao Cerro do Loreto. 
Inesquecível experiência. Eu, com nove anos de idade, de aguilhada em punho 
tangendo, ao som dos guizos e do ranger da carreta, três juntas de bois.

Uns três ou quatro quilômetros lá de casa, numa encruzilhada, seu Otilio, 
o carreteiro, disse-me que tomaria outro rumo e que eu deveria atravessar 
o campo, sempre em direção ao Cerro do Loreto que se avistava ao longe. 
Transido de medo e repetindo a oração que costumava rezar nas caçadas de 
bodoque segui dizendo, em alto e bom som: “São Bento, São Bento livrai-me 
das cobras e dos bichos peçonhentos”. Com a proteção de São Bento, cheguei 
sem maiores percalços. A propósito, contava a mãe do susto que levou quan-
do avistou, ao longe, um CAPACETE descendo a coxilha. 
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Os três anos passados no Buricaci, apesar de trabalhosos e do pouco con-
forto ou, talvez por isso mesmo, tiveram grande inÂuência na minha vida. 
Com as di�culdades que se apresentavam, e não eram poucas, passei a com-
preender as razões que levavam o nosso pai a nos tratar com severidade e 
intransigência. Preocupava-se ele, obviamente, com a nossa segurança, pois 
além do meio hostil, convivíamos com uma peonada, mais de cem (100) na 
época da colheita, de origens às mais diversas e de passado totalmente des-
conhecido. Chegavam eles aos bandos, vindos não se sabe de onde, com um 
saco às contas onde carregavam a marmita, alguns talheres e um facão – o 
temível marca Formiga. Acampavam em palhoças edi�cadas com leivas de 
terra e grama, com mais ou menos um metro de altura, por dois de largura 
e quinze de comprimento, cobertas de capim santa-fé, denominando-as de 
“reiunas”, que, segundo eles, queria dizer sem dono. Felizmente não houve 
qualquer incidente a lamentar e o rigor do tratamento paterno nos legou uma 
formação sedimentada no respeito, na honradez, na obediência e num forte e 
inabalável desejo de vencer toda e qualquer di�culdade que se antepusesse à 
busca de melhores tempos. 

Foi lá na empresa, isto no dia 24 de agosto de 1945, que a família recebeu 
o acréscimo do Luiz Antônio que veio para nos ensinar todas as di�culdades 
relacionadas aos cuidados de um bebê, principalmente num lugar agreste e 
com a carência dos recursos necessários para um mínimo de conforto e se-
gurança. Mas, felizmente, tudo foi superado pelo amor e a dedicação que 
são capazes de verdadeiros milagres, pois “a inquietação que temos pela criança 
sustenta uma coragem invencível” (Bachelard, citado por Rubem Alves, in Se eu 
pudesse viver minha vida novamente pg. 148/2004). 

OS PRIMEIROS ESTUDOS

O pai preocupado com tudo que dizia respeito à família, não negligencia-
va a educação dos �lhos, nem mesmo ali no meio do mato. O Tarso, o João 
e o Franklin, no período letivo, �cavam na cidade em casas de parentes para 
frequentarem o Grupo Escolar. O Petrônio que já completara o curso primá-
rio (quinta série) permaneceu na empresa. Para mim, em vista da inexistência 
de ensino regular lá no Buricaci, descobriu que uma moça, na fazenda do 
Senhor Zeca Vitor – distante uns três quilômetros lá de casa – se dispunha 
a ensinar as primeiras letras para a gurizada, �lhos dos poucos habitantes do 
lugar. E, para lá ia eu todas as manhãs. Levantava bem cedo, pegava o Petiço 
e, todo garboso, galopava por campos e coxilhas, rumo a minha Escola: um 
galpão de “chão batido”, com algumas cadeiras de palha e uma mesa grande.
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Boas lembranças guardo, com alegria, daquela época. Não é sem uma pi-
tada de romantismo que lembro um sentimento até então desconhecido que 
acelerava as batidas do coração quando me aproximava da Escola e via a Dona 
Mariana – a bonita Dona Mariana - esperando-me, com um doce sorriso nos 
lábios. Com ela aprendi a ler, escrever e, algumas noções, das quatro opera-
ções. Isto me foi de grande valia, tanto que, ao retornar à cidade, na segunda 
metade do ano escolar, tive mais facilidade para concluir o primeiro ano e os 
demais do ensino primário.

No transcurso do primeiro ano, o G.E. Severiano de Almeida passou a 
funcionar em um prédio, bonito e moderno, construído em uma ampla área, 
em frente à Praça Duque de Caxias. Na inauguração, lá estava eu de calça cur-
ta especialmente confeccionada para o ato, “guarda-pó” e tênis – substituindo 
os indefectíveis tamancos – limpos e clareados com alvaiade. Per�lados, em 
frente ao prédio, esperávamos a chegada do Governador Walter Jobim para 
as cerimônias de inauguração. Aquele foi um dia de glória para nós, os alunos, 
para os professores e para toda a comunidade Jaguariense.

Um ano antes de haver concluído a quinta série do curso primário, havia 
sido inaugurado o Ginásio São José, mantido pelas irmãs do Sagrado Coração 
de Jesus, funcionando no sistema de internato feminino e externado misto. 
Concluído o primário, com quatorze para quinze anos de idade, submeti-me 
ao exame de admissão ao ginásio, uma espécie de vestibular em miniatura. 
Devidamente aprovado, cursei as quatro séries do curso ginasial que concluí 
no ano de 1955, com direito ao cerimonial de formatura, baile e o indispen-
sável quadro de formatura onde sobressaía o lema “Pelas escarpas da vida aos 
píncaros da glória”.

O TRABALHO

A partir dos quinze anos de idade passei e exercer, em meio turno, tra-
balhos remunerados, iniciando, aí, a longa peregrinação pelas “escarpas da 
vida”. Exerci-os, primeiro, em meio expediente no escritório da Coopera-
tiva Agrária São José Limitada, e, na época da safra da uva, que coincidia 
com as férias escolares, em tempo integral, na cantina. No escritório da 
Cooperativa, trabalhava desde a datilogra�a de faturas e duplicatas, até a 
escrituração do Livro Conta Corrente, tudo sob a supervisão do respectivo 
Chefe de Escritório. Já na Cantina, desempenhava as relevantes funções 
de lavador de garrafas, colador dos rótulos nas garrafas já cheias de vinho 
e, por último, recebedor, pesador e classi�cador de uvas, com emissão dos 
respectivos comprovantes. Concluído o Ginásio, trabalhei, não em tempo 
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integral, por sete meses, de locutor da Rádio Jaguari, com remuneração de 
meio salário mínimo mensal.

Dispensado da prestação do Serviço Militar, em face de “o exército não 
estar aí para engordar ninguém”, na expressão do Capitão Médico encarre-
gado da seleção de pessoal, recebi o competente Certi�cado de Isenção do 
Serviço Militar, onde se a�rma – como se isto não fosse agressivo – “julgado 
incapaz de�nitivamente para o serviço do Exército, podendo, no entanto, 
exercer atividades civis” (sic). 

Aberta uma vaga de escriturário, no Banco Nacional do Comércio S/A, 
fui procurado pelo gerente da agência para preenchê-la, isto no início do ano 
de 1956. Trabalhei nesse banco até fevereiro de 1957 passando, após, me-
diante concurso público, para os quadros do, à época, Banco do Rio Grande 
do Sul S/A, assumindo as respectivas funções na agência matriz de Porto 
Alegre. Antes de assumir o cargo para o qual havia sido aprovado em con-
curso, ainda como sequela da minha magreza, pois com um metro e oitenta e 
três centímetros de altura pesava, apenas, 60 kg, foi convocado, pelo pai, um 
conselho familiar para decidir sobre minha transferência para a Capital do 
Estado. O consenso era negativo. Entendiam que minha mudança trar-lhes
-ia uma gama de preocupações. Após ouvi-los, reagi - o quê foi considerado 
um desrespeito à autoridade paterna - dizendo-lhes que estavam colocando as 
suas preocupações acima do meu futuro e que, se um dia não fosse alguém na 
vida, isto pesaria nas suas consciências. O pai, da forma como sempre o fazia 
quando contestada a sua autoridade paterna, bradou: “podes ir, mas já sabes 
que é contra a nossa vontade”. Como se estivesse dizendo: te vira!

EM PORTO ALEGRE

Fui, com minha malinha de papelão e algumas peças de roupa, embarca-
do no trem Maria-fumaça e deixando na gare da via férrea a minha querida 
mãe com lágrimas nos olhos. Em Porto Alegre, fui muito bem acolhido pelo 
Franklin que estudava medicina e pelo João que trabalhava no Banrisul. Hos-
pedei-me, no início, com o João e mais dois num quarto alugado, isto no Ho-
tel Ritz, na Avenida André da Rocha e que �cava próximo ao colégio onde 
havia decidido cursar o Curso Clássico, pois pretendia, satisfazendo o meu 
sonho de guri, ser advogado. Em face da balbúrdia e do desconforto trazido 
pelos demais condôminos do quarto, resolvemos, o João e eu, procurar uma 
nova morada. Encontramos na mesma Avenida André da Rocha, um quarto 
para alugar, num apartamento familiar. Como as �andeiras do destino foram 
generosas ao tecerem os meus caminhos, naquela casa encontrei uma segunda 
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família. Ali morava um casal jovem, o Ivo Hartmann e sua esposa Hilda, a 
sogra dele, dona Pina e a �lhinha de seis meses, a Scheila, hoje médica em 
Estrela que, para minha surpresa, após muitos anos sem qualquer contato, 
convidou-nos, a Ivone e eu, para o seu casamento, proporcionando-me, as-
sim, um agradável reencontro com aquela maravilhosa família. 

Não foram fáceis aqueles anos passados em Porto Alegre. O João, meses 
depois de minha chegada, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde, também 
no Banrisul, trabalhava o Tarso. O Franklin, em face dos estudos na Facul-
dade de Medicina e do trabalho para manter-se, não tinha tempo para con-
vivermos. Sem dinheiro para outro tipo de lazer, nos �ns de semana, buscava 
esconder-me da solidão e do banzo por ela provocado fugindo para a Colônia 
do Banrisul, no Bairro Tristeza ou, então, caminhando por horas a �o, até 
cansar, por ruas e ruas daquela saudosa, Porto Alegre, sem ter comigo quais-
quer preocupações relativamente à segurança, contrariamente ao que ocorre 
nos dias de hoje.

O quarto onde morava situava-se na Rua General Câmara e o meu local 
de trabalho, na Avenida Paraná. O horário de expediente estabelecido pelo 
Banco era das 7,00 h às 13,00 h, determinando que o deslocamento de ônibus 
tivesse início às 6,00 h. Findo o expediente, almoçava e retornava ao trabalho 
para cumprir, em média, duas horas-extras diárias, necessárias para aumentar 
a renda mensal e possibilitar os pagamentos da pensão e das mensalidades do 
Colégio Rui Barbosa, onde estava matriculado. Não foi sem sacrifícios que, 
após o expediente regular no Banco e satisfeitas as horas-extras, retornava para 
o meu quartinho no centro, pegava os livros e me dirigia para a Avenida Osval-
do Aranha, onde se situava o Colégio Rui Barbosa e lá permanecia das 19,00 às 
23,00 horas, em aula. Mas, �el ao princípio que havia construído para os meus 
caminhos, segundo o qual: a tendência natural da vida é nos levar para frente e 
para o alto, desde que não atrapalhemos, segui resoluto, procurando não atrapa-
lhar. Concluído o curso clássico (três anos), �el ao meu desejo de guri, como 
já disse alhures, prestei vestibular ao curso de direito, na faculdade de Passo 
Fundo, para cuja agência do Banrisul fui transferido, lá chegando no mês de 
março de 1961.

EM PASSO FUNDO

No dia 23 de junho desse mesmo ano, já em Passo Fundo, conduzido, 
certamente, pelos benfazejos augúrios do destino traçado pelas bondosas 
�andeiras e fugindo de minha costumeira vida reclusa, resolvi, inÂuencia-
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do por colegas de banco, ir ao baile de São João que se realizava no Clube 
Juvenil. Já havia decidido retirar-me do Clube, eis que, senão quando, o 
luminoso sorriso de uma menina - não a mim dirigido, esclareça-se - que, 
acompanhada dos pais estava em uma das mesas, acelerou as batidas do 
meu solitário coração e pareceu gritar não foge que a felicidade está logo 
ali. Conduzido pela esperança de dias mais felizes para a minha cinzen-
ta andança por este mundo, resolvi convidar aquele anjo adolescente para 
dançar. Bendita hora que tomei tal decisão, pois dali em diante, como um 
milagre de São João - o Santo festejado da noite - o patinho feio já não se 
sentia tão feio e a alegria passou a conduzir os meus passos. Encontrei ali 
uma família simples que, mercê de uma sólida formação religiosa, possuíam 
corações generosos. O jovem casal, seu Marcondes (41 anos) e Dona Amé-
rica (37 anos) e a Ivone tornaram-se meus bons amigos. No início tiveram 
certa resistência em permitir o namoro, em virtude da pouca idade da Ivone 
que contava com apenas dezessete anos. Com o passar do tempo, entre-
tanto, foram vendo que aquele magro tinha boas intenções e necessitava 
apenas, como dizia o seu Marcondes, de um regime de engorde. Dois anos 
depois, no dia primeiro de setembro de 1963, Warley dos Santos Farinati 
e Ivone Holderbaum Marcondes, participavam o seu noivado. Concluído 
o curso de direito, isto em dezembro de 1964, marcamos a data de nosso 
enlace para o dia 9 de outubro de 1965, tornando, dessa forma, perene a 
felicidade que nascera naquela noite de 23 de junho de 1961.

A ADVOCACIA

Após a formatura e inscrição na Ordem dos Advogados, esta em cerimô-
nia no Salão Nobre da Subseção do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, 
recebi minha Carteira das mãos do saudoso jurista Professor Osvaldo Verga-
ra. Meus primeiros passos na advocacia se deram no escritório que abrimos, 
o meu colega de curso e padrinho de casamento Dr. Luiz Juarez Azevedo, 
eu e o Dr. Dárcio Vieira Marques, em uma pequena sala, nas proximidades 
do edifício do Forum de Passo Fundo. Como continuava como funcionário 
do Banrisul, restava pouco tempo para a advocacia, mas, mesmo assim, o que 
entrava, ajudava na formação da renda familiar. A Ivone, concluído o curso 
normal, no ano de 1966 passou a lecionar no Instituto Educacional de Passo 
Fundo contribuindo, com seu trabalho, para o custeio das despesas domésti-
cas. Nesse mesmo ano engravidou e, no dia 4 de dezembro, para o coroamen-
to de nossa felicidade, nasceu o Luís Fernando.
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EM LAJEADO

Foi, também, nesse ano de 1966 que, inÂuenciado pelo colega e amigo Luiz 
Juarez - a quem sou muito grato pelo apoio que sempre me dedicou - prestei con-
curso público para o Cargo de Advogado de Ofício, dos quadros da Consultoria 
Geral do Estado do Rio Grande do Sul e, sendo aprovado, fui nomeado para 
ter exercício na Comarca de Lajeado, com vencimentos inferiores ao salário que 
recebia no Banrisul. Todavia, em cumprimento ao ideal que me havia proposto e 
recebendo o apoio incondicional da Ivone, apresentei minha demissão ao banco 
e, no mês de junho de 1967, saí de Passo Fundo deixando, ali, a minha amada 
esposa com um bebê nos braços. Rumei para Lajeado em busca daqueles píncaros 
acenados no meu quadro de formatura do Ginásio. Com o pensamento no pro-
pósito que havia adotado como um dogma - que me impulsionava para frente e 
para o alto e procurando não atrapalhar, busquei subir essa nova escada e, mesmo 
tendo de deixar pedaços de coração pelos degraus, lá fui eu rumo a uma nova e 
desconhecida atividade, em um lugar completamente estranho. Dois meses após 
a minha chegada encontrei, para alugar, um pequeno apartamento no térreo de 
um prédio de dois pisos e providenciei na mudança e na vinda da Ivone e do Luís 
Fernando, este com seis meses de idade.

Lajeado, município de colonização alemã submeteu o gringuinho que 
chegava, a um período de carência. Provando que o destino nos sorria, ven-
ceu-se a carência e daí para frente passamos a ser alvo da simpatia e da soli-
dariedade de todos. Uma fatalidade veio bem demonstrar a atenção de todos 
para conosco: no mês de setembro Lajeado sofreu uma das maiores enchentes 
da sua história determinando, inclusive, à noite, a nossa retirada da moradia. 
Nossos poucos móveis foram levados para um anexo da farmácia São José 
que, gentilmente, nos fora cedido e ali passamos a residir, como verdadeiros 
Âagelados, por mais de uma semana. 

Como comprovação de completa aceitação pela comunidade fui convi-
dado para lecionar, no curso de contabilidade, as matérias de Direito Usual 
e Legislação Aplicada, no Colégio Evangélico Alberto Torres, sem dúvida, 
o mais famoso da cidade e onde estudaram os nossos �lhos. Ali lecionei por 
dez anos. A Ivone, por sua vez, também preocupada com a situação �nan-
ceira da família, em 1968, submeteu-se ao concurso público para ingresso no 
magistério municipal. Aprovada foi lotada na escola municipal de Linha Bas-
tos, para onde se deslocava, de madrugada, em uma Kombi que conduzia os 
professores para as escolinhas de vários distritos, passando, inclusive, dentro 
de arroios. 



MEMÓRIAS: histórias de quem fez a história da PGE/RS 89

Warley dos Santos Farinati 

Em 1970, a Ivone já tendo ingressado, por concurso, no magistério pú-
blico estadual, nasceu o “cristalzinho” da família, a Débora, isto no dia 29 de 
julho. Nem bem ela ensaiava os primeiros passos chegou o Leandro, no dia 
7 de dezembro de 1971, dando “cifras de�nitivas ao marcador”. Estava de�-
nitivamente formada a família, cujos �lhos, desde a mais tenra idade, foram 
pródigos em semear alegria, satisfação e orgulho para nós seus felizes pais. 
Entre a chegada da Débora e do Leandro chegou também o primeiro carro. 
Um fusca 1966, com a admirável potência de 1.200 cilindradas. A bordo des-
se potente fusca �zemos memoráveis viagens para Jaguari, trilhando estradas 
de chão batido, e para Passo Fundo, estas já no asfalto, em visitas aos avós. 

A CASA PRÓPRIA

Consolidada a família e a vivência em Lajeado, inclusive com atividades 
na vida comunitária, vez que passamos a fazer parte do Rotary Clube, entida-
de de serviços da qual tive a honra de ser presidente e minorados os proble-
mas �nanceiros, passamos a nos preocupar com a aquisição da casa própria. 
Assim, adquirido um terreno na Rua Expedicionários do Brasil, providencia-
mos na construção daquela que seria a primeira propriedade da família. 

Em 1976, concluída a construção, nos mudamos para a “CASA NOVA”, 
onde passamos a um novo estágio de vida familiar. Os �lhos, embora ainda 
pequenos, assumiram as responsabilidades de partícipes da entidade domés-
tica desempenhando, COM MUITO BOA VONTADE, além das ativida-
des escolares, a conservação do jardim, o corte de grama e o brilho das lajo-
tas da garagem, às quais, principalmente o Luís Fernando, dedicava especial 
carinho. Em muitas ocasiões, quando cuidávamos do jardim – que não era 
pequeno - os passantes paravam para admirar o trabalho das crianças e elogiá
-los pela ajuda que prestavam aos pais. Mal sabiam eles que o Luís Fernando, 
que era o mais velho e interpretando o pensamento dos irmãos, depois que 
passavam, esbravejava entre dentes: “acham bonito? Por que não veem vocês 
�car de quatro nesta maldita grama?”.

A PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Nessa mesma década 1970, a Consultoria-Geral do Estado passou por 
importantes alterações institucionais. Primeiro, uni�cando as carreiras de 
Consultor Jurídico e de Advogado de Ofício e, ao tempo em que todos os 
titulares desses cargos passavam a integrar uma única carreira: a de Consultor 
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Jurídico do Estado do Rio Grande do Sul foi-lhe, ao depois, por disposição 
constitucional, atribuída a representação judicial do Estado que antes era, 
supletivamente, desempenhada pelos membros do Ministério Público. 

No ano de 1979, mais precisamente, no mês de novembro, mediante al-
teração constitucional o órgão de representação judicial do Estado, a então 
Consultoria-Geral, passou a denominar-se Procuradoria-Geral do Estado e 
seus agentes passaram a titular o cargo de Procurador do Estado. Desvesti-
do das atribuições originais de assistente judiciário, função que competia ao 
Advogado de Ofício e, cumulativamente, ao Consultor Jurídico lotado no 
interior, que, posso a�rmar, exerci sempre com orgulho e dedicação empre-
gando, na defesa dos direitos dos desvalidos, o máximo de minha capacidade 
intelectiva, passei a ter, na região do Alto Taquari, unicamente a competência 
constitucionalmente estabelecida para o cargo de Procurador do Estado.

Ainda no ano 1979, a Ivone, com o apoio de todos nós, resolveu encetar a 
sua caminhada rumo à realização pessoal e prestou vestibular para ingresso no 
Curso de Pedagogia da Faculdade de Santa Cruz do Sul. A sua aprovação e 
a frequência às aulas em outra cidade distante sessenta quilômetros, determi-
nou uma nova etapa em nossas vidas. Oportunizou-me retribuir a dedicação 
que sempre empregara em meu favor e me fez mais participativo na solução 
dos problemas domésticos.

A sua colação de grau, quatro anos após, veio con�rmar que, com vontade 
e dedicação, o destino nos conduz para frente e para o alto. 

No ano de 1983, ao assumir o cargo de Procurador-Geral do Estado, o Ex-
celentíssimo Senhor Doutor Francisco Salzano Vieira da Cunha convidou-me 
para coordenar a Unidade do Interior, da Procuradoria Geral. A aceitação de 
tão relevante encargo determinaria, como imposição de sua própria natureza, 
minha remoção para Porto Alegre. Havendo conseguido a anuência do Pro-
curador Geral para continuar residindo em Lajeado mediante o atendimento, 
cumulativo, da defesa judicial nessa Comarca e, digo com prazer, com o apoio 
da família, aceitei o desa�o. Durante um ano, desde o momento da investidura 
na Coordenadoria da Unidade do Interior, desloquei-me de Lajeado para Porto 
Alegre, diariamente, sem jamais, posso a�rmar, haver deixado de estar no meu 
local de trabalho, impreterivelmente, às 8h30min, para início do expediente.

NOVAMENTE EM PORTO ALEGRE

Nesse mesmo ano de 1983, o Luís Fernando prestou vestibular para o 
curso de direito na Pontifícia Universidade Católica e foi aprovado. Esse fato 
desencadeou a necessidade de nossa mudança para Porto Alegre e a venda da 
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casa em Lajeado. Adquirido um apartamento na Rua Miguel Couto, bairro 
Menino Deus, para lá nos mudamos no início do ano letivo de 1984. Com a 
Débora e o Leandro, me penitencio desde logo, pois, ainda não sei o motivo 
determinante: se por falta de vagas em um colégio particular ou por minha 
reconhecida mão de vaca, matriculei-os numa escola pública, o Colégio Es-
tadual Franklin D. Roosevelt. Com alguma relutância, ali estudaram durante 
dois anos letivos, 1984 e 1985. A Débora, concluída a oitava série transferiu-
se, após, para a Escola Normal Maria Imaculada e o Leandro que cursara no 
Roosevelt a sexta e sétima séries, passou a estudar no Colégio das Dores.

Não foi sem tristeza que des�z os laços afetivos e pro�ssionais que me li-
gavam a Lajeado. Ali estava deixando a casa que, com sacrifício de todos nós, 
havíamos construído. Deixava, também, as amizades que havia conquistado 
nos dezesseis anos de agradável convivência, seja no Foro, no Rotary, na Loja 
Maçônica Acácia Negra n°68, da qual fui Venerável Mestre, ou no grupo 
docente do Colégio Alberto Torres. Estava deixando para trás a cidade que 
me deu dois �lhos, a Débora e o Leandro e que viu crescer o primogênito 
Luís Fernando. Ufano-me em dizer que saímos cercados pelo carinho, pelo 
respeito e pela admiração de todos. Tanto que, ao despedir-nos, fomos ho-
menageados, num jantar festivo, onde se �zeram presentes juízes, promoto-
res, advogados, serventuários de justiça e grande parcela de membros daquela 
comunidade. 

Posso a�rmar, sem faltar com a modéstia que sempre presidiu o meu pro-
ceder que procurei desempenhar as relevantes atribuições que me competiam 
orientado, sempre, pelos mais alevantados princípios de dignidade, honra-
dez e justiça, o que me fez merecedor na despedida, como reconhecimento, 
de um cartão de prata onde, aqueles que me homenagearam deixam escrito: 
“DR. WARLEY DOS SANTOS FARINATI. Pelos 16 anos de trabalho 
em Lajeado, marcados pela e�ciência, honradez e busca da justiça – como 
Procurador do Estado – a homenagem de seus amigos, A FAMÍLIA FO-
RENSE. Lajeado, 06-04-84”. 

A COORDENÇÃO NA PI/PGE

Fixada residência em Porto Alegre, por três anos, desempenhei as fun-
ções de Coordenador da Unidade do Interior, havendo deixado esse cargo 
por livre e espontânea vontade. No seu exercício, juntamente com o Co-
ordenador da Unidade de Administração, implantamos a regionalização da 
Procuradoria do Estado, no interior. Na completa ausência de infraestrutura 
para o desempenho das atividades dos Procuradores nas diversas comarcas 



MEMÓRIAS: histórias de quem fez a história da PGE/RS92

Warley dos Santos Farinati 

onde atuavam, decidimos, no intuito de abrandar-lhes as di�culdades, fazer a 
sede de cada região coincidir com aquela da Secretaria da Fazenda que, per-
feitamente aparelhada, permitiria um razoável suporte ao Procurador. Con-
seguimos, para tanto, a concordância e a colaboração desse órgão Estadual.

É de justiça enfatizar que o exercício da Coordenação foi facilitado pela 
competência, dedicação e solidariedade dos colegas com quem tive o prazer 
de conviver. É de salientar, ainda, que no exercício de tão relevante função 
tive a sorte de ter ao meu lado o sábio assessoramento do Dr. José Adalber-
to A. Prates, hoje Promotor Público aposentado, que tenho a satisfação e a 
honra de contá-lo entre os meus amigos mais caros. Ao deixar a Coordenaria 
passei a integrar a Corregedoria da Procuradoria Geral, função que exerci até 
a aposentadoria, isto no ano de 1988.

No exercício pro�ssional posso destacar, ainda que, coincidindo com as 
festividades dos sessenta anos da instituição, fui, no ano de 1986, empossado 
como membro do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul e que, no 
biênio 1985/1986, em atendimento à convocação da Presidência do Egré-
gio Conselho Federal (Portaria da OAB/Secção RS 271/86), da Ordem dos 
Advogados do Brasil integrei a 3ª. Comissão de Ética e Disciplina da Sec-
cional. Quando deixei de integrá-la fui honrado com o Ato 114/87, exarado 
pelo Exmo. Sr.Dr. Presidente da Seção do Rio Grande do Sul, da Ordem 
dos Advogados do Brasil, dispondo: “Seja lançado nos assentamentos da vida 
pro�ssional do Senhor Doutor WARLEY DOS SANTOS FARINATI inscri-
to no Quadro da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Rio Grande do Sul, 
que sua Excelência no desempenho dos encargos que lhe foram con�ados no biênio 
1985/1986, se houve, com invulgar pro�ciência, pelo que se fez credor dos elogios 
e do agradecimento da corporação. Porto Alegre, 15 de Janeiro de 1987.” Esse ato 
vem assinado pelo Exmo. Sr. Dr. Luiz Carlos Lopes Madeira, então Presi-
dente. 

O RETORNO A LAJEADO

Após a aposentadoria na Procuradoria-Geral do Estado e não preten-
dendo parar com o exercício da advocacia, pro�ssão que havia conquistado 
com inegáveis sacrifícios e aceitando o convite do colega Carlos SchaÎer para 
integrar o seu escritório, mesmo contrariando o princípio de que o retorno 
é sempre frustrante, adquiri um apartamento em Lajeado e para lá retorna-
mos. Dois anos durou o regresso e, novamente no Colégio Alberto Torres, o 
Leandro concluiu o curso secundário. Como a Débora já cursava a Faculda-
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de de Psicologia, o Leandro se preparava para o vestibular da Faculdade de 
Informática e o Luís Fernando havia se formado e, após o exame de Ordem, 
obtido a necessária carteira de habilitação para o exercício pro�ssional, resol-
vemos que o nosso lugar era com os �lhos, em Porto Alegre.

A ADVOCACIA EM PORTO ALEGRE

Na Capital, após a aquisição de um conjunto para tanto, nos estabelece-
mos, o Luís Fernando e eu, com um escritório de advocacia. Posteriormente, 
havendo prestado o devido concurso público, o Luís Fernando foi nomeado 
para o cargo de Procurador do Estado e assumiu com o compromisso de lá, 
naquela casa que me realizou pro�ssionalmente, manter, em bom nível, o 
nome Farinati, o que vem fazendo com inegável competência.

Como prova de que a vida sempre me reservou ótimas oportunidades, 
o Dr. Mário Bernardo Sesta, ex Procurador-Geral e o Dr. Paulo Roberto 
Sandri Pires, um amigo que prezo muito e admiro pela sua cultura e espírito 
de liderança, também Procurador do Estado, ambos aposentados, convida-
ram-me para montarmos um escritório especializado em advocacia pública. 
Instalado o escritório que permaneceu ativo por mais de dez anos, preocupa-
mo-nos em realizar uma advocacia de alto nível, com ênfase na elevada qua-
lidade dos trabalhos jurídicos produzidos. Transcorrido esse lapso temporal, 
concluímos que havíamos atingido o nosso limite e que, portanto, estava na 
hora de pendurar, de�nitivamente, os diplomas. Assim o �zemos.

O “OTIUM CUM DIGNITATE”.

Ao decidir pela aposentadoria após mais de cinquenta anos do exercício 
de diversas atividades, desde as mais humildes até aquelas de maior relevo, 
li e ouvi que seria muito difícil a adaptação ao novo “status” d’alma, já que a 
inatividade poderia levar ao banzo e à depressão. Presente a visão epicurista 
segundo a qual “o ócio favorece a contemplação, a compaixão, a gratidão e 
a amizade”, procuro viver a aposentadoria com alegria e dar aos meus cami-
nhos uma orientação de acordo com esses postulados. Agora que tenho toda 
a experiência e todo o tempo do mundo posso compreender: com respeito, a 
diversidade de opiniões; com compaixão, as dúvidas e as inseguranças e com 
solidariedade, as di�culdades de todos quantos me são próximos tanto pelo 
parentesco quanto pela amizade. Encontro, todavia, “nesta quadra da vida” 
como dizia meu pai, uma quase invencível di�culdade de comunicação, já 
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que o “tablet” e o celular tomaram o lugar de uma conversa franca e amigá-
vel. Constato, com alguma tristeza, que essa agradável forma de aproximação 
foi substituída pelo deslizar de dedos sobre as frias telas desses aparelhos. 
Mas, felizmente, os corações permanecem aquecidos e o carinhoso afeto se 
faz sempre presente.

Como sou um típico sedentário tenho como companheiros, além daquela 
que me acompanha por quase cinquenta anos, dos �lhos e dos netos, os livros 
e o meu querido S.C. INTERNACIONAL que, neste século deu-me a feli-
cidade e a suprema alegria de tornar-me CAMPEÃO DO MUNDO e, sem 
exagero, CAPEÃO DE TUDO! 

Tenho lido bastante e, pelos livros, viajado pelo espaço e pela história 
e, com isso, absorvendo uma visão de mundo mais abrangente. Não guar-
do qualquer mágoa relativamente à vida que tive. A�rmo, com sinceridade, 
que gostaria de vivê-la, em todas as suas nuances, novamente. Tenho agora, 
quando os horizontes estão se aproximando, o espírito aberto para agradecer 
tudo que a vida me proporcionou: deu-me uma esposa que trouxe sentido ao 
meu existir; �lhos que me digni�cam, por si e por suas famílias; netos que me 
alegram e me fazem feliz além de, pelo DNA, darem-me a eternidade e ami-
gos generosos e solidários que nunca me faltaram. Comparo-me “As velhas 
árvores de Bilac”:

“Olha estas velhas árvores, - mais belas
Do que as árvores moças, mais amigas,
Tanto mais belas quanto mais antigas,
Vencedoras da idade e das procelas...

O homem, a fera e o inseto à sombra delas
Vivem livres de fomes e fadigas;
E em seus galhos abrigam-se as cantigas
E alegrias das aves tagarelas...

Não choremos jamais a mocidade!
Envelheçamos rindo! Envelheçamos
Como as árvores fortes envelhecem,

Na glória da alegria e da bondade,
Agasalhando os pássaros nos ramos,
Dando sombra e consolo aos que padecem!”.
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Fim

Concluo este despretensioso relato que faço para que meus netos, 
no devido tempo, tomem conhecimento que a vida se constrói 
passo a passo e que a felicidade está logo ali, desde que não atra-

palhemos. Rogo às �andeiras do destino, de que fala a mitologia, para que 
teçam os seus caminhos com �os dourados como teceram os meus. Se no 
início as “escarpas” se me demonstraram um tanto ásperas foram, no passar 
dos anos, sendo aplainadas por generosas mãos que nunca me faltaram. Hoje, 
posso dizer, batendo no peito com orgulho, que, conduzido por uma compa-
nheira que nunca me negou o apoio nas horas de insegurança e dúvida; por 
três maravilhosos �lhos que, além de me estufarem o peito de felicidade pelo 
amor que dedicam aos seus pais, me fazem pleno de satisfação pelas ótimas 
pessoas e pro�ssionais que são; pelas noras Daniela e Carla e pelo genro Fer-
nando que vieram, por suas gentis e nobres maneiras de ser, engrandecer os 
destinos desta família; pelos quatro netinhos Alexandre, Felipe, João Luís e 
Pedro Luís que fazem os corações do vovô e da vovó viverem em uma festa 
constante, atingi os “píncaros da glória” e, de mãos postas, agradeço ao Gran-
de Arquiteto do Universo. 






