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APRESENTAÇÃO

A Academia Pernambucana de Letras Jurídicas - A.P.L.J. - 
entra agora numa nova fase com a publicação do número 
um da sua revista.

Sabemos da importância e força da comunicação eletrônica 
no mundo contemporâneo. Trata-se de mais um instrumento de 
linguagem e comunicação entre as pessoas e os povos.

Quando surge um novo meio de comunicação, corre logo a 
ideia de que os antigos veículos estariam fadados ao desapareci-
mento. Foi assim com o rádio e o cinema quando do surgimento 
da televisão. Agora é a vez da linguagem impressa.

Ledo engano. Pois cada meio tem sua importância, especi-
ficidade e alcance, oferecendo possibilidades e instrumentos de 
confirmação no campo da comunicação humana.

Agora a ameaça paira sobre a comunicação impressa. A In-
ternet estaria contando os dias do livro, do jornal, da revista.

Desde antes de Gutenberg (comunicação tipográfica) que o 
livro convive entre as outras linguagens e, ao que tudo indica, vai 
perdurar até que o mundo continue sendo mundo.

Sabemos que para uma Instituição do porte de uma acade-
mia de letras, a publicação de uma revista se impõe qual veículo 
de grande alcance na disseminação do pensamento e produção 
lítero-cultural e científica dos seus integrantes.

Por entender assim, a atual diretoria da Academia Pernam-
bucana de Letras Jurídicas reuniu esforços para viabilizar esta pu-
blicação.

A ideia tomou corpo principalmente a partir da cerimônia 
de posse de treze novos associados, em noite memorável no Salão 
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do Pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco no dia 27 de no-
vembro de 2012.

Sendo assim, este primeiro número reúne os pronunciamen-
tos de praxe, ensaios sobre vários aspectos e temas versando desde 
o fazer jurídico até análises sobre sistemas econômicos e referên-
cias históricas, além de peças informativas, os estatutos da enti-
dade, relação nominal dos seus membros efetivos e respectivos 
patronos.  

Que este pontapé inicial alcance os seus objetivos, confir-
mando-se em definitivo como instrumento de veiculação da pro-
dução científica, literária e informativa da nossa Academia.

O Editor
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A RÉPLICA INTOLERANTE

Jones Figueirêdo Alves

As acusações impostas a Maria Ma-
dalena e o amor impossível de Ro-
meu e Julieta são exemplos clássi-

cos de intolerância. 
A pergunta ácida e entediada de 

Caim: “non custos fratis mei sum ego?” (“te-
nho eu a custódia de meu irmão?”), é a ré-
plica intolerante e dramática que o Gênesis 
registra, como símbolo de uma cultura de 
incompreensão que todos os filhos de Caim herdariam para todas 
as gerações.

Caim, o primogênito, replica Deus, o Criador, grafando na 
resposta uma pretendida fixação de domínio de sua arrogância, 
em enunciado que contraria a própria razão e espírito do essen-
cial, quando consabido, segundo a Torá, o termo “guarda” (“scha-
mar”) referir ao dever fraterno de vigília (e também dever jurídi-
co) na proteção mútua, vínculo maior da família humana. 

Em verdade, ele pretendia ocultar o que fizera, no delito con-
tra Abel - inocente de toda culpa - em violação da guarda vigilante 
e mais que isso, ao dever de velar a vida do próximo. 

Tem-se na intolerância da resposta do assassino, o símbolo 
que busca ocultar todas as violências do mundo. 

Do crime-gênese insuportável de todos os crimes, extrai-se a 
intolerância do irmão mais velho, fraticida por intolerar as ações 
de Abel, que rendiam os bons frutos das graças divinas.
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E a tolerância tem o seu ápice de ilicitude, quando Caim, 
ainda questiona: É tão grande o meu delito de não se poder su-
portar?”.

A história e o direito assumem, em seus sítios próprios de 
experimentação científica, a condução testemunhal repleta de 
ocorrências e de fatos juridicamente relevantes que colocam a in-
tolerância como um fenômeno cultural, político e jurídico, capaz 
de exigir o desenvolvimento de novas reflexões e estudos mais 
verticalizados.

No ponto, o direito de ser tolerado impõe, na ordem jurídica, 
um direito fundamental, no sentido mais direto de uma proteção 
de tutela, despontando, daí, uma obrigação de meios por parte do 
Estado em eficacização de tal direito. Lado outro, uma insuficiên-
cia de resultados úteis significaria implicar uma responsabilidade 
estatal objetiva pela intolerância não reprimida satisfatoriamente. 

A temática posta a exame deve ser trabalhada ao tratamento 
das múltiplas questões que a intolerância envolve e, sobremodo, 
em análise do enfrentamento jurídico e jurisdicional que a ilici-
tude representa, de sorte a contribuir para soluções de políticas 
legislativas e judiciárias.

Segue-se também admitir, para fins de direito, o fato de a 
violação da obrigação de tolerância ser, em casos que tais, ilícita, 
como conseqüência, por óbvio, da existência de uma obrigação 
civil de tolerância.

Pois bem. 
A intolerância é o triunfo do extremo, no ininteligível do agir 

humano, em pantomima de ritos de encenações desagregadoras. 
No essencial, a intolerância é um abandono da razão, de realida-
de inversa, em desproveito da humanidade (ou do ciclo familiar), 
intermitente, guardando com ela uma flagrante desaproximação.

A responsabilidade por tolerância (ser tolerante) faz susci-
tar comportamento compatível com o standard jurídico de quem 
espera ser tolerado, figurando-se a intolerância como ilícito civil, 
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por violação de uma conduta básica ao tráfico de compreensão 
que celebra harmonia e pacificação social (e familiar, no particu-
lar).

A intolerância ilegítima, portanto, é o desvalor fundamental 
que decorre da ruptura de tolerância adequada que se impõe no 
trato social ou familiar.

Logo, a intolerância é delitual, quando relacionada a uma 
incompreensão significante, admitindo-se sua existência jurídica 
(e não apenas ontológica), como decisiva à teoria do ato ilícito e 
à teoria dos danos, dela decorrentes. Dita incompreensão, para 
os devidos fins da intolerância delitiva, é aquela de quem não se 
dispõe a tender ao outro (em acepção semântica do “entender”) e 
ao recusar essa flexão comportamental, termina por atuar contra 
a verdade ou a vontade alheia, com o traço firme da superação do 
razoável, ou seja, desarrazoadamente,

A tolerância, ao contrário, é sempre objetivada pelo com-
portamento mínimo de valores de cooperação ou de respeito de 
autonomia, a minorar os conflitos, exorciza-los ou impedi-los. 
Tolerância é abertura desmedida de espírito, a intolerância é o fe-
chamento também desmedido e dominante de nulificação convi-
vencial. 

Por certo, então, que determinantes do direito, como idéia 
do justo, boa-fé e os bons costumes, confiança, ordem social, so-
lidariedade social, entre outros, colocam-se afeitos a categorizar 
juridicamente a intolerância como ilícito civil e, em outro passo, 
tendo-se a alocação da intolerância ilícita com adequação nas re-
lações de família. 

No tecido familiar, o ano 2013 começa com episódios mar-
cantes e graves que tornam mais visíveis as intolerâncias odiosas, 
ao extremo de ações homicidas e de outros atos desconstrutivos 
que evidenciam as ilicitudes manifestas:

(I) A violência doméstica aumentou significativamente, 
quando 28,9% das mulheres brasileiras, nas grandes cidades, são 
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vitimas de violência familiar e no restante do país, esse percen-
tual aumenta para 36,9%. A propósito, agora está sendo criado 
o Fundo Nacional de Amparo às Mulheres Agredidas (Fnama). 
As mulheres que forem vitimas de violência doméstica, uma vez 
separadas de seus cônjuges ou parceiros, poderão ter ajuda finan-
ceira mensal de R$ 622,00 por um período anual, conforme o pro-
jeto de lei nº 1089/2012, recentemente aprovado pelo Senado (em 
18.12.12);

(II) Oitenta por cento (80%) dos filhos de pais divorcia-
dos continuam sendo vítimas (também diretas) da Síndrome de 
Alienação Parental (SAP), consabido que motivados também 
por intolerâncias odiosas um dos pais separados adotam postu-
ras de denegrimento da imagem do ex-parceiro, para a ruptu-
ra dos laços afetivos do filho com o outro genitor. Cuida-se de 
intolerância ilícita, constituindo ilícito civil, na forma da Lei nº 
12.318/2910. Agora, no Estado de Minas Gerais, foi sancionada a 
Lei nº 20.584/2012, estabelecendo políticas públicas para a cons-
cientização da prática nociva da alienação parental, com progra-
mas educativos, palestras e esclarecimentos.

Afinal, devem ser reservadas aos protagonistas da cena fami-
liar, a exortação lapidar de William Shakespeare:

“Por mais que minhas palavras transbordem em desacatos, 
não permita, meu coração, que eu as transforme em atos”

Jones Figueirêdo Alves - O autor do artigo é desembargador de-
cano do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Defende tese, no 
curso de Mestrado, da Universidade Clássica de Lisboa, sobre 
o tema, com o título “A Recusa da Tolerância como Ato Ilícito 
e a Ilicitude da Intolerância nas Relações de Família. Aplicação 
tópica e significante à teoria dos danos.”
Diretor nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família 
(IBDFAM), coordena a Comissão de Magistratura de Família. 
Autor de obras jurídicas de Direito Civil e Processo Civil. Mem-
bro da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas (A.P.L.J.).
gab10jones.figueiredo@tjpe.jus.br
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A Bandeira de Pernambuco foi idealizada pelos revolucio-
nários de 1817. Oficializada pelo decreto nº 459/1917, 
quando das comemorações desse que é considerado um 

dos movimentos mais expressivos para a história de Pernambuco 
e do Brasil, por ser uma antecipação de 1822. O decreto foi assina-
do pelo então governador Manuel Antônio Pereira Borba.

A cor azul do retângulo superior simboliza a grandeza do 
céu pernambucano; a cor branca representa a paz; o arco-íris 
(verde, amarelo, vermelho) representa a união de todos os per-
nambucanos; a estrela caracteriza o Estado de Pernambuco no 
conjunto da Federação, que na bandeira nacional é representado 
por Denebakrab; o Sol é a força e a energia de Pernambuco; final-
mente, a cruz representa a fé na justiça e no entendimento.

BANDEIRA DE PERNAMBUCO
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HINO

O Hino de Pernambuco foi concebido em honra aos bravos 
guerreiros e revolucionários do Estado. Composto em 1908, letra 
de Oscar Brandão e música de Nicolino Milano.

Letra do Hino

“Coração do Brasil! em teu seio
Corre o sangue de heróis - rubro veio
Que há de sempre o valor traduzir
És a fonte da vida e da história
Desse povo coberto de glória,
O primeiro, talvez, no porvir.

Estribilho

Salve! Oh terra dos altos coqueiros!
De belezas soberbo estendal!
Nova Roma de bravos guerreiros
Pernambuco, imortal! Imortal!

Esses montes e vales e rios,
Proclamando o valor de teus brios,
Reproduzem batalhas cruéis.
No presente és a guarda avançada,
Sentinela indormida e sagrada
Que defende da Pátria os lauréis.

Estribilho
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Do futuro és a crença, a esperança,
Desse povo que altivo descansa
Como o atleta depois de lutar.
No passado o teu nome era um mito,
Era o sol a brilhar no infinito
Era a glória na terra a brilhar!

Estribilho

A República é filha de Olinda,
Alva estrela que fulge e não finda
De esplender com seus raios de luz.
Liberdade! Um teu filho proclama!
Dos escravos o peito se inflama
Ante o Sol dessa terra da Cruz!”

Estribilho
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BRASÃO

O brasão de Pernambuco foi oficializado em 1895, pelo 
governador Alexandre José Barbosa Lima (1892-1896). 
O leão representa a bravura do povo pernambucano; os 

ramos de algodão e de cana-de-açúcar simbolizam riquezas do 
Estado; o sol é a luz cintilante do equador; as estrelas são os muni-
cípios. Ainda estão no brasão o mar e o farol de Olinda. Na faixa, 
aparecem as datas históricas mais importantes do Estado: 1710 
(Guerra dos Mascates), 1817 (Revolução Pernambucana), 1824 
(Confederação do Equador) e 1889 (Mudança da forma de gover-
no de Monarquia para República).



Revista da A.P.L.J.  • 17

PODER JUDICIÁRIO DE PERNAMBUCO

O Tribunal de Justiça de Pernambuco foi criado pelo alvará 
de 06 de fevereiro de 1821, de Dom João VI, então Rei 
do Brasil - Reino Unido ao de Portugal, recebendo na 

ocasião o nome de Tribunal da Relação de Pernambuco. Sua ins-
talação ocorreu no dia 13 de agosto do ano seguinte, no imóvel 
do antigo Erário Régio, com algumas salas adaptadas às pressas e 
com móveis ainda improvisados. 

Nos anos seguintes foram registradas constantes mudanças 
de sua sede, passando a funcionar no Consistório do Espírito San-
to, na Cadeia Velha, na Faculdade de Direito do Recife e no Liceu 
de Artes, até a sua transferência definitiva para o prédio do Palá-
cio do Justiça, onde permanece até os dias atuais. 
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Este prédio teve a pedra fundamental lançada solenemente 
no dia 02 de julho de 1924, pelo governador do Estado e juiz fe-
deral, Sérgio Loreto, dentro das comemorações do primeiro cen-
tenário da Confederação do Equador, ressaltando ele na ocasião 
a importância do momento por estar “poupando a Pernambuco a 
vergonha de ter instalados os serviços de seu Fórum num pardiei-
ro indescritível”. 

Para a obra do novo prédio foi escolhido o projeto de autoria 
do arquiteto italiano Giacomo Palumbo, formado pela Escola de 
Belas Artes de Paris, em colaboração com Evaristo de Sá. 

A construção foi iniciada, mas o governador Sérgio Loreto, 
ao terminar o seu governo deixou a obra ainda no pavimento tér-
reo, área denominada de Porão. 

Em 1926, o trabalho foi paralisado, somente sendo retomado 
dois anos depois no governo de Estácio Coimbra, com conclusão 
em 07 de setembro de 1930, quando estava à frente do Tribunal o 
desembargador Belarmino César Gondim. 

O local escolhido para abrigar o Palácio da Justiça, no centro 
do Recife, está intimamente ligado à história do Estado. A área 
onde foi construído pertenceu ao Palácio Vriburgh ou Friburgh, 
que também pode ser grafado Vryburg e que significa “Alcançar 
a Liberdade”, ou seja, era o Palácio dos Despachos de Maurício de 
Nassau, Palácio das Torres, na ilha de Antônio Vaz, nas imedia-
ções do Forte Ernesto. Com a expulsão dos holandeses em 1654 
foi também desativado o Forte Ernesto e restabelecido o Conven-
to de Santo Antônio. Em 1770, a mando do Governador Manoel 
da Cunha Menezes, demolido o Palácio das Torres, foi construí-
do em seu lugar o prédio do Erário Régio, aproveitando parte do 
material da demolição. Em 1840, com a demolição do prédio do 
Erário, o Presidente da Província, Francisco do Rêgo Barros, um 
dos grandes construtores do Recife, mandou edificar o Palácio do 
Governo, como também o Teatro Santa Isabel, este iniciado em 1º 
de abril de 1841 e inaugurado em 18 de maio de 1850. 
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Para completar o quadro paisagístico, emoldurando a Praça 
da República, construiu-se o nosso Palácio da Justiça. Nele se acha 
manifestado o talento artístico de vários e dedicados homens, en-
tre eles o alemão Heinrich Moser, criador dos vitrais e do quadro 
alegórico à Justiça que embelezam o Palácio da Justiça. 

Os vitrais situados na entrada principal do TJ representam a 
primeira Assembléia Legislativa em terras americanas convocada 
pelo Príncipe Maurício de Nassau. O quadro de Moser pode ser 
visto no salão onde funcionou por muito anos o Tribunal do Júri 
do Recife e que atualmente abriga a sala das sessões do Tribunal 
Pleno. O majestoso edifício do Palácio da Justiça, em estilo neo-
clássico, marca a paisagem do Recife por sua importância arqui-
tetônica. Em seus cinco pavimentos, é possível constatar a impo-
nência e o extremo bom gosto da obra. 

Destacamos o Salão Nobre, no segundo pavimento do pré-
dio, de rico acabamento, e precedido de vestíbulo pavimentado de 
mármore, enriquecido por forro decorado, tocheiros, arandelas e 
lustres do mais fino baccarat. O luxuoso mobiliário foi projetado 
pelo arquiteto M. Noziéres. O escultor pernambucano Bibiano, 
sob a supervisão de Freyhoffer, executou na fachada, em frente à 
cúpula, dois grupos monumentais de esculturas alegóricas à Jus-
tiça e à Lei e, na chamada Sala dos Passos Perdidos, esculpiu os 
bustos de Paula Batista e de Gervásio Pires, dois grandes nomes 
da história jurídica pernambucana. 

Temos, ainda, a sala privativa de reunião dos desembargado-
res, onde fica a galeria dos retratos dos ex-presidentes. Os móveis, 
com destaque para as cadeiras, são artisticamente entalhados e 
rememoram o antigo Tribunal da Relação. 

Por tudo isto, temos um verdadeiro acervo de arte, que tor-
na obrigatória a visita ao Palácio da Justiça, como um dos pontos 
importantes do guia turístico de Pernambuco.
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A.P.L.J. - HISTÓRICO

Rosana Grinberg

A A.P.L.J. - Academia Pernambucana de Le-
tras Jurídicas foi fundada às 20h do dia 03 
de maio de 1976, no Salão Nobre da Fa-

culdade de Direito do Recife, por dezesseis maio-
res juristas do Estado de Pernambuco, à época, 
todos integrantes da sua primeira Diretoria, pre-
sidida pelo eminente e saudoso Professor Torquato de Castro.

Ao seu lado, os professores Mário Neves Baptista, na 1ª Vice-
-Presidência, Hilton Guedes Alcoforado, na 2ª Vice-Presidência, 
Brás de Andrade, na Secretaria Geral, Ernesto Queiroz, na 1ª Se-
cretaria, Rodolfo Araújo, na 2ª Secretaria, Luiz Pandolfi, como 1º 
Tesoureiro, Rosa e Silva, como 2º Tesoureiro, Pinto Ferreira, Dire-
tor Cultural e Wilson Lustosa, Diretor de Relações Públicas.

No Conselho Fiscal, participaram José Soriano Neto, Má-
rio Pessoa e Antiógenes de Castro Chaves, tendo como suplentes, 
Aloísio Xavier, Everaldo Luna e José Souto Maior Borges.

Posteriormente, passaram a integrar o quadro da Academia 
Pernambucana de Letras Jurídicas, outros dos maiores expoentes 
da cultura jurídica pernambucana - a professora Maria Bernadet-
te Neves Pedrosa e os professores José Lopes de Oliveira, Nilzar-
do Carneiro Leão, Lourival Faustino Vilanova, Gabriel de Lucena 
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Cavalcante, Inácio de Barros Melo, Murilo Humberto de Barros 
Guimarães, Homero Freire, Rui Antunes, Albérico Glasner da 
Rocha, Antônio de Britto Alves, Adalberto Tabosa de Almeida, 
José Guedes Correia Gondim Filho, Nilo Pereira e Padre Aloísio 
Mosca de Carvalho.

A partir de 28 de agosto de 1979, a Academia Pernambucana 
de Letras Jurídicas ficou inativa, retomando seus trabalhos quase 
vinte anos depois, mais precisamente, no dia 26 de fevereiro de 
1999, sob a presidência do professor Luiz Pinto Ferreira. Nesse 
mesmo ano, veio a ter a existência legal, após o seu registro como 
pessoa jurídica de direito privado. 

Está agora agasalhada na Faculdade de Ciências Humanas 
de Pernambuco, até obter a sua sede própria. Ambas podem ser 
consideradas como templos ecumênicos, buscando o cultivo do 
direito, a prática da legalidade, o culto da Constituição e o forta-
lecimento do estado social de direito, como metas ideais a atingir.

Sendo ainda uma casa científico-jurídico-cultural, mas tam-
bém de convivência espiritual e humana, que respeita a liberdade 
de expressão, assegura a livre reflexão e crítica, congrega diferen-
tes pensadores e ideologias, sem perder de vista a dinâmica das 
mudanças, os grandes temas do nosso tempo, num mundo de re-
articulação política, econômica e social.

Possuindo esta casa patronos e titulares fundadores da mais 
alta estirpe e com relevantes serviços prestados à sociedade e à 
causa do Direito em Pernambuco. Enfim, encontram-se, aqui, 
pessoas comprometidas com o humano, o social e o desenvolvi-
mento de uma sociedade mais justa e equânime.

Rosana Grinberg, professora, advogada, Procuradora de Justiça 
de Pernambuco aposentada, diretora Cultural da A.P.L.J., presi-
dente do FNECDC e coordenadora Executiva da ADECCON  - 
Associação de Defesa da Cidadania e do Consumidor
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REINÍCIO DA ACADEMIA

Fundada em três de maio de 1976, 
a Academia Pernambucana de Letras 
Jurídicas entrou  em inatividade, pou-
co tempo depois,  diante dos inúmeros 
falecimentos dos seus fundadores. A 
retomada de suas atividades ocorreu 
em agosto de 1996, por iniciativa do 
associado-fundador, professor Pinto 
Ferreira. Para tanto, fez publicar edital 
nos grandes jornais do Recife.

A sessão de reabertura da A.P.L.J. 
foi realizada na sede da SOPECE, av. 
João de Barros, 561, sob a presidência 

do professor Luiz Pinto Ferreira, a quem coube explanar os obje-
tivos daquela convocação.

Presentes  estavam os acadêmicos Luiz Pinto Ferreira, Luiz 
Dário da Silva, Maria da Conceição Cavalcanti de Albuquerque,  
Jakson Borges de Araújo, Manoel Neto Teixeira, Maria Regina 
Davina Pinto Ferreira, Jonas Ângelo Ferreira Lima e Manoel Ca-
valcanti de Albuquerque Sá Netto.

Na oportunidade, após a leitura das  atas  e declarações  dos 
objetivos daquela convocação, o professor Pinto teve o apoio unâ-
nime dos acadêmicos presentes,  para reiniciar as atividades da 
A.P.L.J. Inclusive com o concurso de novos  associados.

Prof. Dr. Luiz Pinto Ferreira
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ACADEMIA PERNAMBUCANA 
DE LETRAS JURÍDICAS – A.P.L.J.

ESTATUTOS REFORMADOS EM 13.09.2012

Art. 1º - A ACADEMIA PERNAMBUCANA DE LETRAS JURÍ-
DICAS - A.P.L.J., fundada em 03 de maio de 1976, com sede e 
foro na Av. João de Barros, n° 561, Boa Vista, CEP 50050-180, 
nesta cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, inscri-
ta no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica-CNPJ sob o número 
08.141.582/0001-38 é uma associação civil, com prazo de dura-
ção ilimitado, sem finalidade lucrativa, constituída por brasileiros 
aqui radicados, bacharéis em Direito, de reconhecido saber jurídi-
co e ilibada idoneidade. Tendo sido fundada pelas seguintes pes-
soas: Aloísio de Melo Xavier; Antiógenes de Castro Chaves; Braz 
Florentino Paes de Andrade; Ernesto Queiroz Júnior; Everardo 
da Cunha Luna; Francisco de Assis Rosa e Silva Sobrinho; Hilton 
Guedes Alcoforado; José Soriano Neto; José Souto Maior Borges; 
Luiz Pandolfi; Luiz Pinto Ferreira; Mário Neves Baptista; Mário 
Pessoa de Oliveira; Rodolfo de Albuquerque Araújo; Torquato da 
Silva Castro e Wilson Lustosa Cabral.

§ Único – A A.P.L.J. poderá filiar-se à Academia Brasileira de 
Letras Jurídicas, com sede no Rio de Janeiro, entidade de cará-
ter federativo e que visa a congregação de instituições congêneres 
estaduais.

Art. 2º - A Academia tem, por finalidade, o estudo do Direito em 
todos os seus ramos e o aperfeiçoamento e difusão das letras ju-
rídicas, funcionando de acordo com as leis aplicáveis e as normas 
estabelecidas nestes Estatutos. 
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DOS ACADÊMICOS

Art. 3º - A Academia Pernambucana de Letras Jurídicas é com-
posta de 50 (cinquenta) Membros Efetivos e número ilimitado de 
Membros Honorários, Beneméritos e Correspondentes.

Art. 4º - São Membros Efetivos, após devidamente empossados, 
os eleitos em um só escrutínio, por maioria de votos, mediante 
pedido de inscrição do candidato, que contenha o seu curriculum, 
ou proposta assinada por três acadêmicos, com a qual o candidato 
deve, expressamente, concordar.

Art. 5º - São prerrogativas dos Acadêmicos, além das que decor-
rem de sua condição:
I – votar e ser votado para cargos de direção;
II – usar as insígnias e o título acadêmico;
III – afastar-se da entidade, mediante expediente à Presidência da 
A.P.L.J.  comunicando expressamente a renúncia voluntária ao tí-
tulo acadêmico em caráter irrevogável e irretratável. 

Art. 6º - São deveres do Acadêmico:
I – votar nas eleições e deliberações;
II – desempenhar com zelo mandatos ou encargos que lhes forem 
confiados por eleição ou designação;
III – zelar pelo bom nome da Academia e pela dignidade da inves-
tidura acadêmica;
IV – comparecer, sempre que possível, às sessões da Academia;
V – pagar os valores relativos à anuidade, rateios de despesas de 
investimentos e de manutenção da Academia.

Art. 7º - Os Membros Correspondentes, nacionais ou estrangei-
ros, devem ser juristas ou advogados de reconhecido mérito; os 
Honorários, pessoas que tenham prestado notórios serviços à 
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cultura jurídica ou a sua difusão; os Beneméritos, aqueles que te-
nham auxiliado de forma relevante à Academia. Todos esses Aca-
dêmicos serão eleitos por maioria de votos e propostos por três 
acadêmicos ou pela Diretoria.
§ Único – Todos esses membros deverão fornecer à Academia 
seus dados biográficos essenciais.

DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 8º - A Assembleia Geral é o órgão soberano da Academia, 
sendo constituída pela totalidade dos seus membros efetivos. 

Art. 9º - A Assembleia Geral terá reuniões ordinárias e extraordi-
nárias.
§ 1º - A Assembleia Geral Ordinária se reúne anualmente, por 
convocação da Diretoria para apreciar as atividades do ano em 
curso e o plano de trabalho para o ano posterior, além dos parece-
res do Conselho Fiscal;
§ 2º - A convocação da Assembleia Geral Ordinária se dará por 
correspondência enviada aos membros efetivos, postada com, no 
mínimo, 05 (cinco) dias úteis de antecedência;
§ 3º - A Assembleia Geral Extraordinária reunir-se-á por convo-
cação da Diretoria, do Conselho Fiscal ou por número mínimo 
de 05 (cinco) membros efetivos em pleno gozo de seus direitos e 
deveres, devendo ser convocada com antecedência mínima de 03 
(três) dias úteis, através de correspondências enviadas pelo Presi-
dente ou quem suas vezes fizer;
§ 4º - A Assembleia Geral, seja de caráter ordinário ou extraor-
dinário, funcionará e deliberará em primeira convocação com a 
maioria dos membros efetivos ou em segunda e última convoca-
ção, meia hora depois, com qualquer número e as deliberações 
serão tomadas com a maioria simples dos presentes.
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Art. 10 - É competência da Assembleia Geral Extraordinária:
a)  aprovar ou alterar os Estatutos da Academia, quando convoca-

da exclusivamente para esse fim, conforme os respectivos dis-
positivos;

b)  destituir a Diretoria e/ou o Conselho Fiscal, quando convocada 
exclusivamente para esse fim, se considerar que estejam ocor-
rendo desvios dos objetivos da Academia, elegendo na mesma 
ocasião nova Diretoria e/ou Conselho Fiscal;

c)  decidir sobre a extinção ou transformação da Academia;
d)  julgar os recursos dos membros efetivos, afastados pela Dire-

toria, sendo neste caso a deliberação tomada por maioria dos 
membros efetivos da Academia, respeitando o direito de defesa 
e o devido processo legal;

e)  decidir sobre o patrimônio, em caso de extinção da entidade;
f)  eleger os membros da diretoria.
§ Único – No caso de proposta de extinção ou transformação da 
Academia, esta somente será decidida por unanimidade dos seus 
membros.

DA DIRETORIA

Art. 11 - A Diretoria da Academia compõe-se de 1 (um) Presiden-
te, um Vice-Presidente, um Secretário Geral, um Tesoureiro e um 
Diretor Cultural e de Relações Públicas, eleitos de dois em dois 
anos e reelegíveis.

Art. 12 - A Diretoria é responsável pela administração da Acade-
mia e de seus bens.
§ Único – Os membros da Academia não respondem subsidiária 
ou individualmente pelas obrigações contraídas, expressa ou taci-
tamente, em nome desta.

Art. 13 - A Diretoria se reunirá, sempre que necessário, convoca-
da pelo Presidente ou pela maioria dos Diretores.
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Art. 14 - A renúncia coletiva impõe a renovação de toda a Dire-
toria.
§ 1º - Nessa hipótese, assumirá a Presidência o Acadêmico mais 
antigo, que nomeará auxiliares e convocará a Academia para, na 
sessão ordinária seguinte, eleger a nova Diretoria, que completará 
o mandato;
§ 2º - Se todos os acadêmicos tiverem a mesma antiguidade, assu-
mirá a presidência o mais idoso;
§ 3º - Na hipótese de a renúncia ocorrer nos últimos dois meses 
do mandato, não haverá eleição e o Presidente nomeará os demais 
membros da Diretoria, para completar o período.

DO PRESIDENTE

Art. 15 – Compete ao PRESIDENTE:
a)  dirigir os trabalhos da Academia e representá-la judicial ou 

extra-judicialmente;
b)  fazer observar os preceitos estatutários e regimentais;
c)  rubricar os livros da Academia, assinar com o Secretário Geral 

as atas aprovadas e despachar o expediente;
d)  assinar com o Secretário Geral os diplomas;
e)  nomear comissões e dissolvê-las, ouvida a Diretoria;
f)  designar acadêmicos para representar a Academia em soleni-

dades e para a recepção dos membros eleitos;
g)  autorizar despesas, visando com o Tesoureiro os respectivos 

documentos;
h)  apresentar relatório anual de sua gestão.
§ Único – Ao Presidente, além do direito de sufrágio como
acadêmico, lhe compete o voto de qualidade nas deliberações co-
muns.
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DO VICE-PRESIDENTE

Art. 16 – Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente em 
suas faltas ou impedimentos.

DO SECRETÁRIO GERAL

Art. 17 – Compete ao Secretário Geral:
a)  superintender os trabalhos da Secretaria;
b)  nomear, suspender, demitir, movimentar os membros e fun-

cionários da Academia, com a devida aprovação da Diretoria, 
obedecidos nos procedimentos de apuração de faltas éticas, 
administrativas, disciplinares e penais os princípios de ampla 
defesa e do devido processo legal;

c)  auxiliar o Presidente na direção da Academia.

DO TESOUREIRO

Art. 18 – Compete ao Tesoureiro:
a)  proceder ao recebimento de quaisquer valores pecuniários que 

couberem à Academia, depositando-os em estabelecimentos 
idôneos;

b)  efetuar os pagamentos autorizados pelo Presidente;
c)  providenciar para que sejam mantidos em dia os serviços con-

tábeis;
d)  organizar, se possível, no começo de cada exercício, a respecti-

va proposta orçamentária;
e)  apresentar ao Presidente, no fim de cada exercício, uma expo-

sição sobre o movimento da Tesouraria;
f)  registrar em livro especial as doações e compras efetuadas.
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DO DIRETOR CULTURAL E DE RELAÇÕES PÚBLICAS

Art. 19 – Ao Diretor Cultural e de Relações Públicas compete:
a)  superintender os serviços da Biblioteca e do Arquivo, zelando 

pela catalogação, conservação e enriquecimento do acervo de 
livros e documentos;

b)  propor à Diretoria a difusão ou publicação de trabalhos e obras 
dos acadêmicos de reconhecido valor;

c)  apresentar anualmente informes relativos ao seu setor;
d)  recolher e relacionar o material para divulgação da Academia;
e)  promover o relacionamento da instituição com outras congê-

neres afins;
f)  propor à Diretoria as medidas que julgar convenientes para um 

completo e cabal desempenho de suas atividades.

DO CONSELHO FISCAL

Art. 20 – O Conselho Fiscal da Academia, composto de três Con-
selheiros e respectivos suplentes, eleitos conjuntamente com os 
membros da Diretoria e com igual período de mandato, incum-
be dar parecer sobre as contas apresentadas pelo Tesoureiro, bem 
como fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros e o estado dos 
bens da Academia, não podendo dele fazer parte, os membros da 
Diretoria.
§ 1º – O Presidente do Conselho Fiscal será eleito pelos Conse-
lheiros;
§ 2º - Os suplentes do Conselho Fiscal serão eleitos juntamente 
com os titulares.

DAS SESSÕES

Art. 21 – As Sessões da Academia funcionarão com 05 (cinco) 
membros, podendo os acadêmicos fazer-se representar por pro-
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curação, estando presentes, pelo menos, 03 (três) membros para 
as deliberações.

Art. 22 – A Academia realizará sessões ordinárias bimensalmente 
na segunda quinta-feira de cada mês e públicas ou extraordiná-
rias, no dia e hora que forem determinados.
§ 1º - O dia e hora das sessões ordinárias poderão ser alterados 
por voto da maioria dos membros efetivos;
§ 2º - Quando o dia da sessão ordinária cair em feriado, ela se re-
alizará no segundo dia útil subsequente;
§ 3º - As sessões ordinárias terão caráter privado, mas dela pode-
rão participar membros de outras Academias e outros visitantes, 
que também, poderão usar da palavra dando contribuições acadê-
micas ou em área específica;
§ 4º - As sessões ordinárias poderão ser de publicidade restrita, 
por deliberação do Presidente ou da maioria dos acadêmicos pre-
sentes, devendo permanecer no recinto, somente os acadêmicos e 
funcionários necessários;
§ 5º - Matéria decidida só poderá ser reexaminada no mesmo ano 
por decisão do Plenário;
§ 6º - A Academia poderá reunir-se, extraordinariamente, por 
convocação do Presidente ou a requerimento de três acadêmicos, 
no mínimo.

Art. 23 – A Academia reunir-se-á solenemente para a recepção 
dos membros efetivos.
§ 1º - Quando presentes em qualquer solenidade serão convida-
dos para a Mesa os membros de outras Academias, as autoridades 
públicas legalmente constituídas, os membros dos Tribunais e ou-
tras pessoas gradas, de acordo com o protocolo usual;
§ 2º - Nas sessões de recepção, o novo Acadêmico será introduzi-
do no recinto por um confrade, nomeado pelo Presidente e fará 
o elogio do seu antecessor, referindo-se ao Patrono e demais ocu-
pantes da Cadeira;
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§ 3º - Findo o discurso o recipiendário assinará o termo de posse 
e o Presidente proclama-lo-á empossado, entregando-lhe o diplo-
ma e impondo-lhe as insígnias respectivas ou designando
um outro acadêmico para que o faça;
§ 4º - O acadêmico incumbido de saudar o recipiendário falará 
por último, sobre a vida e a obra do novo Acadêmico;
§ 5º - Serão, ainda, solenes as sessões de Posse da Diretoria e ou-
tras a juízo dela.

Art. 24 – Se em duas sessões consecutivas não houver o quorum 
previsto no art. 21 destes Estatutos, as deliberações serão tomadas 
com qualquer número de acadêmicos presentes.

DAS ELEIÇÕES PARA A DIRETORIA E CONSELHO FISCAL

Art. 25 – As eleições para a renovação da Diretoria serão realiza-
das na penúltima sessão do mandato, dando-se a posse na primei-
ra sessão após o término deste.
§ 1º - Se qualquer membro da Diretoria não puder tomar posse na 
data mencionada, os outros o farão e se nenhum puder fazê-lo, a 
posse se dará na Secretaria Geral, individualmente ou não, dando-
-se preferência ao Presidente.
§ 2º - Serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem 
maioria simples de votos;
§ 3º - Os acadêmicos impedidos de comparecer poderão dar pro-
curação e enviar seu voto em sobrecarta fechada, com declaração 
de seus nomes em envelope dirigido ao Presidente;
§ 4º - O Conselho Fiscal e respectivos suplentes serão eleitos jun-
tamente com a Diretoria e pela mesma forma, sendo empossados 
no mesmo dia daquela.
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DA INSCRIÇÃO PARA MEMBROS EFETIVOS

Art. 26 – A inscrição à vaga de membro efetivo será declarada 
aberta por sessenta dias, na primeira sessão da Academia, após a 
morte do acadêmico:
§ 1º - Terminado o prazo de inscrição e havendo candidatos ins-
critos, o Presidente marcará a eleição para a segunda sessão sub-
sequente, dando ciência aos acadêmicos;
§ 2º - Não havendo candidato, será prorrogado o prazo para ins-
crições, a critério da diretoria;
§ 3º - Só a posse confere o status ao acadêmico e o prazo para a 
sua posse não excederá de seis meses, contados da eleição, salvo 
motivo de força maior;
§ 4º - Terminada a prorrogação concedida, e não apresentada jus-
tificativa convincente para o não cumprimento do prazo previsto 
no parágrafo anterior o Presidente, ouvido o Plenário, declarará 
vaga a Cadeira;
§ 5º - O candidato eleito que perder a Cadeira não poderá, em 
novo prazo de inscrição, concorrer a essa vaga;
§ 6º - O acadêmico ainda não empossado poderá tomar parte nas 
sessões da Academia.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 27 – Cada Cadeira tem um Patrono que foi escolhido pelo seu 
primeiro ocupante.

§ Único – Os membros que já tinham completado setenta anos de 
idade na data da aprovação da fundação da Academia Pernam-
bucana de Letras Jurídicas puderam dar seus nomes às próprias 
Cadeiras.

Art. 28 – Tem caráter de perpetuidade o título de Acadêmico, ob-
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tido com a posse. Excepcionalmente, por manifestação da maioria 
dos acadêmicos, será permitida a troca ou permuta da Cadeira.

Art. 29 – A Academia, a exemplo da Brasileira, terá por distintivo 
a balança circundada por dois ramos de louro e encimada pela 
inscrição latina RECTA RATIO e tendo embaixo o nome ACADE-
MIA PERNAMBUCANA DE LETRAS JURÍDICAS.

Art. 30 – O Colar Acadêmico, que obedecerá ao modelo apro-
vado, será usado pelos membros efetivos em sessões acadêmicas 
solenes.

Art. 31 – A Academia aceitará ofertas, doações ou outro qualquer 
auxílio de seus membros ou de outras pessoas físicas e jurídicas, 
estabelecendo para seus membros uma contribuição a ser paga 
em forma de anuidade, em moeda nacional, para a sua manuten-
ção, investimentos, despesas com pessoal, serviços e outros.

Art. 32 – A Academia aceitará encargos que tenham por fim o 
progresso e o aprimoramento do Direito em geral e das letras ju-
rídicas nacionais.

Art. 33 – A Academia estará em recesso nos meses de julho, ja-
neiro e fevereiro, mas seus órgãos administrativos funcionarão 
normalmente.

Art. 34 – No caso de extinção da Academia, o que só ocorrerá com 
o voto unânime de seus membros efetivos, será o seu patrimônio 
transferido ao Estado de Pernambuco ou à associação pernambu-
cana por ela designada.

Art. 35 – Os casos omissos serão regulados pelas disposições le-
gais cabíveis.
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Art. 36 – Os Estatutos originais da Academia entraram em vigor 
na data de sua aprovação, em 03 de maio de 1976, e a sua reforma 
poderá ser feita por proposta de, pelo menos, três membros efeti-
vos, submetida à aprovação da Assembléia Geral.

Art. 37 – A reforma destes Estatutos uma vez aprovada em As-
sembléia Geral passará a vigorar de imediato obrigando a todos 
os seus membros.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 38 – Para completar o número de vagas da Academia, o Pre-
sidente tomará as providências necessárias ao preenchimento das 
50 (cinquenta) cadeiras, em caráter excepcional, visando a ocupa-
ção das vagas deixadas pelos acadêmicos falecidos.

Art. 39 – Preenchidas todas as cadeiras, o Presidente marcará uma 
sessão para que sejam empossados todos os novos membros.

Art. 40 – A posse festiva dos acadêmicos poderá ser coletiva ou 
individual a critério da Presidência.

A atual Diretoria da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas 
– A.P.L.J. cujo mandato termina em 10 de agosto de 2014, mesmo 
após a aprovação da presente reforma dos Estatutos Sociais, está 
assim composta:

Presidente: Luiz Andrade Oliveira, brasileiro, casado, professor e 
advogado, residente e domiciliado nesta cidade;

1º Vice-Presidente: Roque de Britto Alves, brasileiro, solteiro, pro-
fessor e advogado, residente e domiciliado nesta cidade;
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2º Vice-Presidente: Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto, 
brasileiro, casado, desembargador, residente e domiciliado nesta 
cidade;

Secretário-Geral: Fernando Jose Pereira de Araújo, brasileiro, ca-
sado, professor e advogado, residente e domiciliado nesta cidade;

1º Secretário: Jackson Borges de Araújo, brasileiro, casado, pro-
fessor e juiz de direito aposentado, residente e domiciliado nesta 
cidade;

2º Secretário: Luiz Alfredo Moraes Pinto Ferreira, brasileiro, ca-
sado, professor e advogado, residente e domiciliado nesta cidade;

1º Tesoureiro: Manoel Cavalcanti de Albuquerque Sá Netto, brasi-
leiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta cidade;

2º Tesoureiro: Marcos de Almeida Cardoso, brasileiro, casado, 
professor e advogado, residente e domiciliado nesta cidade;

Diretora Cultural: Rosana Grinberg, brasileira, professora e advo-
gada, residente e domiciliada nesta cidade;

Diretor de Relações Públicas: Arthur Eduardo de Oliveira Car-
valho, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta 
cidade;

Conselheiros Fiscais os doutores: Nildo Nery dos Santos, Nilzardo 
Carneiro Leão, José Soares Filho e Suplentes os Doutores: Nelson 
Nogueira Saldanha, Ademar Rigueira Neto, e Brasilio Antônio 
Guerra.
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Integram, ainda, a A.P.L.J. os seguintes acadêmicos: Aluisio José 
de Vasconcelos Xavier, Ivânia Maria de Barros Melo dos Anjos 
Dias, Carlos Alberto Berriel Peçanha, Marupiraja Ramos Ribas, 
José Souto Maior Borges, Francisco Ivo Dantas Cavalcanti, Clau-
dio Fernando da Silva Souto, José Guedes Corrêa Gondim Filho, 
Everaldo Gaspar Lopes de Andrade, Maria Bernadete Neves Pe-
drosa, Arthur Pio dos Santos Neto, Etério Ramos  Galvão, João 
Maurício Leitão Adeodato, José Antônio Macedo Malta, José 
Cavalcanti Neves, José Napoleão Tavares de Oliveira, José Paulo 
Cavalcanti Filho, Manoel Neto Teixeira, Marcelo da Costa Pin-
to Neves, Maria Regina Davina Pinto Ferreira e Zamir Machado 
Fernandes.

A primeira reforma dos Estatutos originais da A.P.L.J. foi proce-
dida em obediência às disposições do novo Código Civil, Lei n° 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 e aprovada em Assembleia Geral 
realizada em 03 de dezembro de 2004 sob a presidência do Profes-
sor Dr. Luiz Pinto Ferreira.

A presente reforma estatutária da Academia Pernambucana de 
Letras Jurídicas foi procedida e aprovada em Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em Recife – Pernambuco, na data de 13 
de setembro de 2012, sob a presidência de Luiz Andrade Oliveira.
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POSSE DOS NOVOS ACADÊMICOS DA A.P.L.J.

Para preencher as 50 cadeiras da Academia Pernambucana 
de Letras Jurídicas - A.P.L.J., a atual diretoria promoveu a 
eleição por aclamação em assembleia geral de 13 de agosto 

de 2012 dos 13 novos associados, cuja posse ocorreu no dia 27 
de novembro de 2012, no Salão do Pleno do Tribunal de Justiça 
de Pernambuco, em sessão coordenada pelo então presidente da 
entidade, professor Luiz Andrade Oliveira.

Foi uma das mais concorridas cerimônias da recente história 
da A.P.L.J., tendo em vista a amplitude e importância da carreira 
técnico-científica de cada um dos novos membros empossados.

A mesa dos trabalhos foi composta, além do professor Luiz 
Andrade Oliveira, pelos desembargadores estaduais Jovaldo Nu-
nes Gomes, presidente do TJPE, Fernando Ferreira, presidente em 

Mesa coordenadora dos trabalhos
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exercício do TJPE, desembargador federal Rogério Fialho, repre-
sentando o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Dr. Henrique 
Neves  Mariano, presidente da OAB-PE, professores Fernando 
José Pereira de Araújo, secretário geral da A.P.L.J. e Luiz Alfredo 
Moraes Pinto Ferreira, presidente da SOPECE - Sociedade Per-
nambucana de Cultura e Ensino, mantenedora da Faculdade de 
Ciências Humanas de Pernambuco. Registramos ainda as pre-
senças ilustres dos doutores: Marta de Britto Alves Freire, defen-
sora geral do Estado, Fernando de Vasconcelos Coelho, coorde-
nador geral da Comissão Estadual da Memória e Verdade Dom 
Helder Câmara, Mardônio Quintas, representando a Academia 
Pernambucana de Letras, Antônio Carlos Palhares Moreira Reis, 
representando a Academia Brasileira de Letras Jurídicas, Manoel 
Neto Teixeira, presidente da Academia Olindense de Letras, Nair 
Andrade dos Santos, presidente do Clube dos Advogados de Per-
nambuco e José Vladimir da Silva Acioli presidente da Associação 
do Ministério Público de Pernambuco. 

Composta a mesa, o presidente solicitou a introdução no Sa-

Plateia superlotou a sala do Pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco
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lão do Pleno, dos novos acadêmicos; seguiram-se a execução do 
Hino Nacional e apresentação de números musicais por jovens 
integrantes do Quinteto de Cordas da Orquestra Criança Cidadã.

O professor Luiz Andrade Oliveira fez a saudação de praxe, 
como presidente da A.P.L.J.: 

Saúdo a todos ao tempo em que agradeço a generosidade das 
respectivas presenças; 

Saúdo os atuais membros efetivos da Academia Pernambu-
cana de Letras Jurídicas na pessoa do Dr. Fernando José Pereira 
de Araújo; 

Saúdo os Novos acadêmicos que ora serão empossados na 
pessoa de Dr. Henrique Neves Mariano; 

Saúdo na pessoa de Professor Luiz Alfredo Moraes Pinto 
Ferreira membro da Diretoria da A.P.L.J. e Presidente da SOPE-
CE, eminente filho dos saudosos Professores Luiz Pinto Ferreira e 
Dra. Osita Moraes Pinto Ferreira e todos os integrantes dos cor-
pos docente, discente e técnico-administrativo da SOPECE-Fa-
culdade de Ciências Humanas de Pernambuco, onde está desde 

Mesa coordenadora dos trabalhos
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sua fundação agasalhada a Academia Pernambucana de Letras Ju-
rídicas, saúdo todos os componentes do Poder Judiciário na pes-
soa de seu Presidente Dr. Jovaldo Nunes Gomes, ao tempo em que 
a A.P.L.J. desde já agradece o espaço cedido para esta solenidade 
de grande significado, tenho certeza, para a comunidade jurídica 
de Pernambuco; 

Saúdo o Ministério Público na pessoa de Sueli Gonçalves de 
Almeida, Procuradora de Justiça de Pernambuco, instituição que 
tive a grata satisfação de integrar e que  a trarei sempre no meu 
coração; 

Saúdo os advogados presentes na pessoa de Misael de Albu-
querque Montenegro Filho;

Saúdo os defensores públicos presentes na pessoa da Defen-
sora Pública Geral, Dra. Marta de Britto Alves Freire; 

Demais autoridades policiais, civis e militares presentes, mi-
nhas senhoras e meus senhores.

A Academia Pernambucana de Letras Jurídicas foi criada no 
dia 03 de maio de 1976, no Salão Nobre da Faculdade de Direito 
do Recife, ora integrada à Universidade Federal de Pernambuco 
– UFPE, por dezesseis notáveis juristas do nosso Estado, à épo-
ca, todos integrantes da sua primeira Diretoria e Conselho Fiscal, 
respectivamente. 

Presidida inicialmente pelo eminente e saudoso Professor 
Torquato de Castro, seguido pelos professores: Mário Neves Bap-
tista,  Hilton Guedes Alcoforado, Brás de Andrade, Ernesto Quei-
roz, Rodolfo Araújo, Luiz Pandolfi, Francisco de Assis da Rosa e 
Silva Sobrinho, Luiz Pinto Ferreira, Wilson Lustosa, José Soriano 
Neto, Mário Pessoa, Antiógenes de Castro Chaves, Aloísio Xavier, 
Everaldo da Cunha Luna e José Souto Maior Borges (sendo esse 
último o único hoje sobrevivente aos fundadores).

A Academia Pernambucana de Letras Jurídicas tem as se-
guintes missões:  

• Na área Científica: cultivar, incentivar e sistematizar a pro-
dução de peças literárias no campo do Direito; 
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• Na área Jurídica: culto à Constituição Brasileira e efetivo 
cumprimento de seus preceitos básicos. Empenho pela formação 
e atuação de profissionais de Direito competentes e éticos e o res-
peito, bem como o fortalecimento das instituições jurídicas no 
nosso Estado de Pernambuco.

• Na área Cultural: promover eventos, jornadas, palestras, 
artigos, livros e obras produzidos pela entidade diretamente e ou 
através de seus membros efetivos, hoje totalizando seus cinquenta 
componentes, pois o Direito é também cultura, civismo e cidada-
nia.    

Durante algum tempo a Academia Pernambucana de Letras 
Jurídicas ficou adormecida. Não em seus sonhos, mas em seu di-
namismo, em face da grave doença que se abateu sobre seu mestre 
e fundador Luiz Pinto Ferreira, anteriormente tendo soerguido e 
presidindo a Academia Pernambucana de Letras Jurídicas. Sobre-
veio logo após sua morte a doença de sua esposa Dra. Osita Mora-

Convidados e familiares dos novos acadêmicos
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es Pinto Ferreira, levando Deus ambos para o seu seio. O professor 
Luiz Pinto Ferreira deixou conosco a saudade, seus ensinamentos, 
capacidade de trabalho, exemplos e sua fé na humanidade. 

Fé na Democracia, no Estado Democrático Social de Direito 
e na vida política de seu país. Pois nos momentos mais difíceis ele 
não desanimou, não desertou ou mudou de lado, trabalhou como 
a formiga pacientemente, como educador insigne, jurista, soció-
logo e político. Fundou o Movimento Democrático Brasileiro e o 
trouxe para sua residência, enfrentando o Regime Militar à época.

Encabeçou o movimento das diretas já, sendo aqui no re-
cém emancipado município de Abreu e Lima, neste Estado de 
Pernambuco que teve início o movimento de redemocratização 
que tomou conta do país com a primeira manifestação pública a 
favor de eleições diretas, no dia 31 de março de 1983. Organizada 
por membros do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB) no município, a manifestação foi noticiada pelos jornais 
do Estado. Foi seguida por manifestações em Goiânia, em 15 de 
junho de 1983 e em Curitiba em novembro do mesmo ano.

Pernambuco, que vem do tupi Paranã-Buca, que significa 
“onde o mar se arrebenta”, traz em si a força e bravura do povo 
pernambucano que lutou até a vitória contra a invasão holande-
sa, que tem em seu território a primeira instalação da Escola de 
Direito. Pernambuco de Joaquim Nabuco, Demócrito de Souza 
Filho, Tobias Barreto, Clóvis Bevilacqua, Castro Alves, Anibal 
Bruno, e de tantos outros  que aqui  nasceram ou não, mas que 
fizeram de  Pernambuco a própria terra de trabalho e realizações.  

Pernambuco da Academia Pernambucana de letras Jurídi-
cas que não pode ficar adormecida simplesmente rememorando 
as lutas libertárias do nosso povo. Ou mesmo refletindo sobre o 
seu lema da recta ratio. Devemos assumir hoje o compromisso 
de inquietar o mundo jurídico e político através de nossa atua-
ção firme, destemida e independente para além das paredes de 
nossa Sede. Não nos cingindo às reuniões ordinárias de nossos 



Revista da A.P.L.J.  • 43

membros, contudo, assumindo com artigos e demais obras que 
se farão publicar por si e ou pelos seus membros, ou mesmo atra-
vés de  tantas outras ações, na busca de uma Democracia como a 
bem definiu o mestre Pinto Ferreira no seu legado aos posteriores 
no seu credo político-jurídico, declarando em vida conforme foi 
divulgado na Revista ADVOCATUS da OAB-PE – Ano 2 – Outu-
bro 2009-Número 3, às folhas 15 e 16: 

“Deixo como herança espiritual o meu credo político-jurídi-
co, como legado às novas gerações.

Creio na Democracia, que é um regime constitucional das 
maiorias que, com base na Liberdade, permite às minorias o di-
reito de representação e crítica no parlamento e a alternância do 
poder.

Creio na Liberdade, como o poder de desenvolver a ativi-
dade física, moral e intelectual ou econômica sem outras restri-
ções senão aquelas que o Estado impõe para defender a liberdade 
dos demais, estimulando as energias psíquicas da pessoa humana, 
mas uma liberdade disciplinada pelo direito, para permitir a paz 
social, que é a liberdade tranquila.

Creio no Direito, que é a disciplina coativa da vida social, 
com base na consciência moral e no ideal da justiça, promovendo 
a garantia das atividades da pessoa humana e garantindo a sua 
coexistência. O Direito é a força que domina a força, diminuindo 
a energia do quantum despótico, para convalidar a força da lei e 
da justiça.

Creio na autoridade, que é a forma legítima do poder, esta-
belecendo a ordem da convivência humana, porque a Democracia 
não deve permitir uma tolerância desabusada ao irrompimento 
das ideologias agressivas e imperialistas que destruam a Liberda-
de e esmagam a pessoa humana.

Creio na moral que aperfeiçoa o espírito, ilumina o caráter, 
desenvolve a bondade, fundamenta o compromisso à palavra em-
penhada nas relações entre os homens.
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Creio na justiça social, porque a justiça é o ideal do Direito, 
permitindo a constante e progressiva eliminação do desnível de 
classes entre os homens, o constante desenvolvimento da vida so-
cial, dessa justiça que não distingue entre ricos e pobres em face 
do Direito, dessa justiça que é o único escudo dos pequenos con-
tra os grandes e o anteparo protetor do povo humilde e simples.

Creio no socialismo aperfeiçoado pelo pluralismo ideológi-
co e pela Liberdade, que é o estigma perene do ideário da De-
mocracia, pois só é livre o povo que elege diretamente líderes ca-
rismáticos que comungam com os anseios populares, conforme a 
ordem político-jurídica votada por uma Assembleia Constituinte 
em eleições livres, quando a legitimidade fundamenta a legalida-
de.

Creio na Liberdade dentro da ordem, a Igualdade em face da 
lei, a justiça social garantindo a ordem, a Liberdade, a Igualdade 
e a Democracia, como uma eterna primavera para a civilização, 
irradiando os verdes policrômicos das ideologias invencíveis e ir-
rendidas, como uma força imbatível, que ao povo dá alento, ao 
governo ilumina para alcançar o bem comum, aos descrentes dá 
esperança, aos humildes e deserdados a fé, remédio aos enfermos, 
teto aos desabrigados, pão aos famintos, educação aos ignorantes, 
liberdade aos oprimidos, para fazer do Brasil uma nação livre e 
soberana.”    

Senhores novos acadêmicos que hoje são empossados. Devo 
lhes dizer que a alegria deste momento vem acompanhada de uma 
enorme responsabilidade. Pois para sermos imortais, devemos 
imortalizar nossos pensamentos, ações e obras através da união, 
força e coragem com que empreenderemos  nossa missão e as nos-
sas vidas até o seu término.

Para finalizar tomo por empréstimo o estribilho de nosso 
hino de Pernambuco:

“Salve, ó terra dos altos coqueiros, de belezas soberbo es-
tendal. Nova Roma de bravos guerreiros, Pernambuco imortal! 
Imortal!”
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Quero agradecer o esforço de todos que fazem o Tribunal 
de Justiça de Pernambuco, através do Chefe do Cerimonial Silas 
Costa e Silva  à OAB/PE, cuja secretária Maria Pompéia Farias nos 
ajudaram bastante na realização deste evento. Agradeço cordial-
mente aos que fazem a SOPECE - Faculdade de Ciências Huma-
nas de Pernambuco-Pinto Ferreira com Sérgio Murilo Ferreira de 
Siqueira, Maria do Carmo da Silva, Karynna Souza Maciel, Thaisa 
Batista de Oliveira, Leonardo Rodrigues Ferreira e demais colegas 
da Secretaria. A coordenadora Telma Cristiani do Amaral Santos, 
Maria de Fátima Silva Robespierre de Sá a bibliotecária e sua equi-
pe. Às alunas de Direito Allana Sandes da Silva e Jacy Cavalcanti 
de Oliveira, e ao grande colega e amigo Manoel Cavalcanti de Al-
buquerque Sá Netto. Minha dileta esposa Sueli Gonçalves de Al-
meida e tantos outros cujos nomes não consigo declinar por falta 
de tempo e memória, pois sem o espírito de equipe e colaboração 
de todos estes momentos não teria todo este brilho.

Colares Acadêmicos
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A ACADEMIA PERNAMBUCANA DE LETRAS 
JURÍDICAS E O SEU PAPEL NA ORDEM 

JURÍDICA DEMOCRÁTICA

Fernando José Pereira de Araújo

Presidente Luiz Andrade Oliveira, de-
sembargador Jovaldo Nunes Gomes, 
presidente do TJPE, desembargador 

Fernando Ferreira, presidente em exercício 
do TJPE, desembargador federal Rogério 
Fialho, representando o Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, Dr. Henrique Neves 
Mariano, presidente da OAB-PE, Dr. Luiz 
Alfredo Moraes Pinto Ferreira, presidente da 
SOPECE - Sociedade Pernambucana de Cultura e Ensino, man-
tenedora da Faculdade de Ciências Humanas de Pernambuco; 
Dra. Marta de Britto Alves Freire, defensora geral do Estado de 
Pernambuco, Dr. Fernando de Vasconcelos Coelho, coordenador 
geral da Comissão Estadual da Memória e Verdade Dom Helder 
Câmara, Dr. Mardônio Quintas, representando a Academia Per-
nambucana de Letras, Dr. Antônio Carlos Palhares Moreira Reis, 
representando a Academia Brasileira de Letras Jurídicas, Dr. Ma-
noel Neto Teixeira, presidente da Academia Olindense de Letras, 
Dra. Nair Andrade dos Santos, presidente do Clube dos Advoga-
dos de Pernambuco e José Vladimir da Silva Acioli, presidente da 
Associação do Ministério Público de Pernambuco. 

Minhas senhoras e meus senhores,
São as minhas primeiras palavras de agradecimento à dire-

ção da Academia por me ter conferido a suprema honra de saudar 
os novos acadêmicos. Não usarei de linguagem bordada, nem do 
espartilho retórico, porque não é do meu estilo. Mas também não 
farei discurso em “mangas de camisa”, na medida em que o mo-
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mento exige solenidade. Procurarei ser conciso, sem ser herméti-
co e o quanto possível matemático no uso das palavras, para evitar 
a prolixidade. 

A escolha tanto mais comove quando se percebe que a Ins-
tituição está a receber em seus quadros nomes dos mais significa-
tivos das letras jurídicas pernambucana e brasileira da atualidade. 
Cito-os em ordem alfabética:

1 – Antônio Ernando Correa Novais, Defensor Público e 
Professor de Direito;

2 – Gustavo Augusto Rodrigues de Lima, Magistrado e Pro-
fessor de Direito;

3 – Hebe de Souza Campos Silveira, Procuradora Federal e 
Professora de Direito;

4 – Helena Caúla Reis, Magistrada e Professora de Medicina 
Legal no Curso de Direito, 

5 – Henrique Neves Mariano, Advogado e atual Presiden-
te da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Pernambuco, 
Membro da Comissão Estadual da Memória e da Verdade Dom 
Helder Câmara - CEMVDHC;

Mesa coordenadora com os novos Acadêmicos
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6 – Jones Figuerêdo Alves, Magistrado, Ex-Presidente do 
TJPE, Escritor com diversos livros jurídicos publicados;

7 – Jovaldo Nunes Gomes, Magistrado, atual Presidente do 
TJPE, professor de Direito;

8 – Manoel de Oliveira Erhardt, Magistrado Federal e Pro-
fessor de Direito, ex-Juiz de Direito e ex-Procurador da República;

9 – Maurício Rands Coelho Barros, Advogado e Professor de 
Direito, autor de livros jurídicos, ex-deputado federal e ex-Secre-
tário de Estado e do Município do Recife;

10 – Misael Montenegro Filho, Advogado, Professor de Di-
reito e autor de livros jurídicos;

11 – Silvio Albuquerque Santos, Professor de Direito, Dire-
tor da Faculdade de Direito da SOPECE, ex-Assessor do TJPE. 

12 – Tarcísio Leão da Silva, Advogado, Economista e Con-
sultor;

13 – Walber de Moura Agra, Advogado, Procurador do Esta-
do de Pernambuco, Professor de Direito e autor de livros jurídicos;

Como é bem de ver, são nomes que dispensam apresenta-
ções. Conhecidos da Sociedade. São juristas de primeira grande-
za, que brilham em suas respectivas atividades e confirmam as 
melhores tradições do nosso Estado, como advogados, magistra-
dos, professores, defensores públicos, membros do ministério pú-
blico e escritores. 

Ademais, atendem as exigências estatutárias de notável saber 
jurídico e ilibada idoneidade. Por isso, ao assumirem, solenemen-
te, as denominadas cadeiras acadêmicas, o fazem com o compro-
misso de darem continuidade à produção jurídica dos grandes 
vultos que os antecederam. É, pois, grande a responsabilidade.

Para que os senhores familiares e jovens estudantes de direi-
to aqui presentes tenham uma ideia da magnitude do momento 
presente, as cadeiras desta Academia têm como patronos nomes 
como Anibal Bruno, Afonso Arinos de Melo Franco, Teixeira de 
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Freitas, Frei Caneca, Martins Júnior, Cirne Lima, Silvio Romero, 
Clóvis Bevilacqua, Evaristo de Moraes, Hermes Lima, Gilberto 
Amado, Martins Junior, Pontes de Miranda, Tobias Barreto, para 
mencionar apenas alguns, já que todos são importantes.

Fundada em 3 de maio de 1976, já lá se vão quase 40 anos, 
tem ela entre os fundadores nomes do mais alto quilate da tradi-
ção jurídica nacional, nomes que ocupam, sem favor, a mais im-
portante galeria de juristas do mundo. Cito alguns desses nomes, 
amantes das letras jurídicas, que um dia já bem distante, em torno 
de uma mesa de reunião, concretizaram o sonho de todo intelec-
tual do Direito e fundaram esta Academia: Everardo da Cunha 
Luna, José Souto Maior Borges, José Soriano Neto, Luiz Pinto Fer-
reira, Lourival Faustino Vilanova, Mario Neves Baptista, Rodolfo 
de Albuquerque Araújo, Torquato da Silva Castro.

Portanto, ingressar nesta Casa do Saber, cujo lema bem ilu-
minista está assinalado em sua logomarca e no boton fixado em 
nossas lapelas – Recta Ratio - transcende este instante solene em 
que colocamos o colar acadêmico, e em que recebemos o Diploma 
Acadêmico. Somos herdeiros da “Escola do Recife”, que segundo 
o mestre Pinto Ferreira, foi muito mais do que uma Escola, senão 
uma atitude espiritual crítica de reflexão sobre o mundo, buscan-
do verdades que não são feitas e impostas, porém com apreciação 
livre do mundo. Nenhum outro Estado da Federação tem esse pri-
vilégio. É nosso dever, pois, manter viva essa chama de luz ardente 
e civilizatória. Com efeito, devemos estar atentos para a circuns-
tância de que, as cerimônias passam. Também passa a emoção que 
momentaneamente toma conta de nós. É uma noite memorável. 
Única, que a retina e a lembrança guardarão para sempre. Mas 
não para por aí. Sabemos que somente elevaremos ainda mais o 
nome desta Casa se formos capazes de dar a ela o que ela espera de 
cada um de nós: produção jurídica de boa qualidade, inovadora, 
excepcional. 

Ela é o ambiente próprio para estendermos o Direito além 
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do Direito, adentrando a literatura, a poesia, e todos os âmbitos 
das chamadas belas-artes. Ajudar a transformar o próprio Direito, 
porque, sem engajamento dos sujeitos, não acontece nada, não há 
progresso algum. Por isso continuo concordando com Alain Ba-
diou quando sustenta que a ideia de progresso natural é falsa. De 
fato, na história, nada é garantido: tudo é, sempre, conquistado.  
A perspectiva desse Direito humanizado, holístico, vinha sendo 
dada pelo agora ex-ministro-presidente do STF, Ayres Britto: os 
votos mais dramáticos de sua carreira de magistrado eram entre-
meados de citações literárias, poesias. E tudo se encaixava perfei-
tamente. Era tudo pertinente. 

Senhores, Carl Jung dizia que “Quem olha para fora, sonha; 
quem olha para dentro desperta. Esse é o papel que nos cabe, fazer 
com que os jovem despertem para os valores mais caros de nossa 
milenar profissão de jurista. Do Direito culto, da ética que aponta 
para o respeito e a não violação dos direitos humanos. Enfim, va-
lores da democracia e do Estado de Direito Democrático. É uma 

Base superior do Pleno do Tribunal de Justiça
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atitude que também representa cuidado, no sentido descrito pelo 
filósofo Leonardo Boff, como “atitude de relação amorosa, suave, 
amigável, harmoniosa e protetora para com a realidade, pessoal, 
social e ambiental”. Na real verdade, são balizas para um seguro 
conceito de desenvolvimento sustentável e humano. 

Entrei nesta Academia estimulado pelo mestre Pinto Ferrei-
ra, de saudosa memória, ao me entregar o prefácio do meu livro 
sobre a História do Direito. Livro que na sua origem havia sido 
minha tese de doutoramento. Assumi naquele instante o compro-
misso de continuar produzindo. E assim venho fazendo e adicio-
nando ao meu curriculum vitae que pertenço honrosamente a esta 
Academia. Recordo, por oportuno, que o meu último trabalho 
acadêmico foi entregue ao Prof. Luiz Alfredo Moraes Pinto Fer-
reira, Diretor da SOPECE, e publicado na Revista da Faculdade de 
Direito da Instituição. Trata-se de homenagem ao grande jurista 
brasileiro Miguel de Seabra Fagundes por ocasião do seu centená-
rio – A Moralidade Administrativa Segundo os Ensinamentos de 
Seabra Fagundes.

Acadêmicos ouvindo atentamente os pronunciamentos
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Todos serão igualmente cobrados e terão a oportunidade de 
dar a sua contribuição. É isso que a Academia quer. É disso que ela 
se alimenta, para alimentar as novas gerações de juristas. Jovens 
estudantes, muitas vezes confusos com as enormes transforma-
ções dessa nossa desafiadora ciência.

Temos de fato desafios. Precisamos enfrentar com inteligên-
cia as novas questões postas pela Filosofia do Direito. Por exem-
plo, a hermenêutica na sua velha concepção está superada. Com 
efeito, o julgamento não pode mais se reduzir a um exercício da 
vontade do interprete, porque o mundo lá fora não está reduzido à 
sua interpretação subjetiva. Interpretar é compreender. É ter per-
feito domínio da linguagem. Estamos vivendo o que os filósofos 
do direito chamam de giro ontológico linguístico ou virada her-
menêutica. É a chamada superação de antigos paradigmas. 

Nesse contexto, o ex-presidente do STF, Ministro Ayres Bri-
to, sintetizou o problema em recente pronunciamento: “O juiz tem 
de conhecer a realidade das pessoas. Até para se perguntar se, no 
lugar delas, especialmente em matéria penal, se ele se comportaria 
de outro modo”. E continua: “Isso não significa que ele deva ser 
refém da sociedade, vassalo da opinião pública ou publicada”. Fi-
naliza: “Quando isso acontece, o juiz concilia a Justiça com a vida”.

De fato, a messe é grande, faltam os operários. Os que pos-
sam fazer as boas críticas nessa quadra da vida nacional onde o 
Legislativo se nega a exercer na plenitude a sua nobre tarefa de 
legislar. Cautelosos, parlamentares deixam de enfrentar temas 
decisivos, principalmente com receio de perderem apoio de seg-
mentos populares em futuras eleições. Nesse vazio, o Judiciário é 
obrigado a atuar e a partir disso vêm, por vezes, injustas acusações 
de protagonismo político. Falem por nós as questões relativas ao 
exercício do direito de greve dos servidores públicos, das relações 
homoafetivas, das pesquisas com células tronco e embrionárias, 
dos fetos anencéfalos etc.

Neste momento, quando o STF julga a Ação Penal nº 470, 
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uma verdadeira revolução no Direito Penal vai se processando. 
Suas Excelências os Ministros da Suprema Corte acabam de ado-
tar a chamada teoria do domínio do fato como fundamento para 
ensejar a condenação de réus em crimes de “colarinho branco”.   A 
Teoria do Domínio do Fato, criada por Welzel e desenvolvida pos-
teriormente por Roxin, surge em contraponto às teorias objetivas 
da autoria, na tentativa de melhor explicar alguns pontos relativos 
ao concurso de pessoas, como a autoria mediata (na qual o autor 
mediato não realiza o verbo núcleo do tipo nem concretiza mate-
rialmente a realização do fato, porque se serve de terceira pessoa 
para isso). Em breve síntese, domínio do fato é o domínio que o 
agente tem sobre o resultado típico.

E quantas outras questões de nomeada teremos que nos de-
bruçar sobre elas, podendo enumerar algumas à guisa de exemplo, 
tais como: a efetivação dos direitos fundamentais relacionados à 
saúde, notadamente os limites da obrigatoriedade de fornecimen-
to de medicamentos e a realização de cirurgias pelo Estado; a am-

Piso inferior do salão do Pleno TJPE
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plitude da liberdade de imprensa; o direito à memória e à verdade 
na chamada Justiça de Transição, atualmente em destaque depois 
da criação das Comissões da Verdade; as cotas sociais e raciais; a 
prescrição de crimes cometidos durante a vigência da Ditadura; 
controle jurisdicional do orçamento público; os contornos da alie-
nação parental, entre outros. 

Destarte, são temas assim, Senhores Acadêmicos, que pre-
cisamos levar à discussão, de modo a favorecer às novas gerações 
de estudantes. Esse é o nosso papel, será a nossa contribuição ao 
Estado de Direito Democrático. E assim, desestimularemos que 
prosperem cada vez mais os métodos simplificados e estéreis de 
ensino do Direito, em ambiente de faculdades que se multiplicam. 
Crescem geometricamente sem cuidarem da qualidade do ensino, 
senão apenas dos números de alunos. Recordo aqui, por oportu-
no, amigo meu, professor e doutrinador imensamente revoltado 
com o que anda sendo impresso por aí. Disse-me que outro dia 
encontrou duas pequenas brochuras com os seguintes títulos, pas-

Sociedade pernambucana presentes na posse dos novos Acadêmicos
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mem: “direito penal já mastigado” e, outra, “ direito civil em dez 
minutos”. Quase enfarta. Pensou em largar tudo. Deixar de ensi-
nar e escrever, de fazer doutrina. 

Também devemos combater com os nossos trabalhos esse 
descompromisso, essa mercantilização do ensino. Mercantilismo 
que acaba dominando a sociedade. O mercado passa a não ser 
parte da sociedade, pois a sociedade vira, ela toda, um autêntico 
mercado, onde tudo se vende e tudo se compra, inclusive diplo-
mas escolares. Recordo neste momento a dicotomia de posição 
entre dois filósofos americanos, trazida à luz pela mídia nacional 
dias atrás. Para o primeiro, Richard Posner, tudo é susceptível de 
alienação, de ser vendido ou comprado, desde que haja um com-
prador, um vendedor e o negócio não prejudique terceiros. Para 
o segundo, Michel Sandel, da Universidade de Havard, nem tudo 
pode ser alvo do comércio. Isto porque, segundo ele: “Há uma 
viga mestra de retidão nos seres humanos, e essa força elementar 
repudia a precificação de valores fundamentais da civilização”. E, 
por isso, conclui ele: “Quem acha que pode comprar tudo, não 
valoriza nada”.
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Daí que também é preciso o gosto acadêmico para o Direi-
to Econômico. Ou seja, o debruçar do Direito sobre a economia, 
meditando, sobretudo acerca dos limites éticos da economia, o 
que é tarefa do Direito, a partir da crítica a ser feita pela Filoso-
fia do Direito Econômico. Como Sandel, ainda continuo achando 
que falar de bens materiais é uma coisa, sapato, sabonete, imóvel 
etc, outra é lidar com bens imateriais, como as relações familiares, 
amizades, cidadania, justiça, saúde, procriação e educação. Esses 
valores não têm preço. 

Diante de tanta responsabilidade atribuída a partir da posse 
solene a cada um dos senhores, penso que não seria exagero dizer 
também a cada um como o vemos: Vós sois o sal da Terra. Sim, 
porque se há os que lá fora querem as facilidades, o aprendizado 
rápido, em dez minutos, há, também, os que querem o estudo pro-
fundo, as boas doutrinas, as boas conversas e os bons convívios. 
É nesse sentido que vós sois a luz do mundo. É nessa dimensão 

Vista panorâmica do participantes da cerimônia de posse
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que vai luzir a vossa luz. E neste instante, faço minhas as palavras 
de um ilustre mestre desta Academia, José Souto Maior Borges, 
no seu magnífico livro Ciência Feliz, quando afirma que o pensar 
indigente deve ser evitado em matéria jurídica. São suas palavras 
textuais: “... se publicam entre nós tantas obras de oportunidade, 
quando não de puro oportunismo. E se recomenda a superficiali-
dade como virtude dos livros de iniciação teórica...”. E completa: 
“A ousadia intelectual é uma virtude que nada tem a ver com a 
modéstia do estudioso...”. 

É dessa forma que vamos contribuir para o aperfeiçoamen-
to de nosso Direito Democrático. E como dizia Ortega Y Gasset, 
“democracia, não se diz, se faz, se ajuda a fazer”. Se assim agirmos, 
poderemos chegar ao final de nossa existência dizendo, como 
Dom Helder Câmara: “Não devemos temer a utopia [...], ao so-
nharmos sozinhos, limitamo-nos ao sonho. Quando sonhamos 
em grupo, alcançamos imediatamente a realidade. A utopia com-
partilhada com milhares é o esteio da História”. Ou, ainda, como 
falou o poeta:

“Tudo o que realizei ficou gravado,
E o tempo irá dizer quanto valeu:
O que foi feito o tempo não apaga
E o que não foi: foi sonho e se perdeu”.

Discurso recepcionando os novos 13 acadêmicos, em cerimônia 
ocorrida no Salão do Pleno do TJPE, em 27 de novembro de 2012.

Fernando José Pereira de Araújo, advogado e ex-Procurador 
Federal aposentado, é mestre e doutor em Direito pela UFPE. 
Publicou, entre outros livros, “Aspectos da História do Direito 
no Brasil”. É professor de História do Direito e Direito Adminis-
trativo no Recife.
fernandojparaujo@uol.com.br
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ORAÇÃO EM NOME DOS 
NOVOS ACADÊMICOS

Henrique Neves Mariano

Em face da magnitude do momento, cabe-nos registrar o 
breve histórico da nobre Academia Pernambucana de Le-
tras Jurídicas – A.P.L.J. - fundada às 20 horas do dia 03 de 

maio de 1976, no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Recife, 
pelos 16 (dezesseis) maiores juristas do Estado de Pernambuco, à 
época, todos integrantes da sua primeira Diretoria, presidida pelo 
eminente e saudoso Professor Torquato de Castro.      

A partir de 28 de agosto de 1979, a Academia Pernambu-
cana de Letras Jurídicas ficou inativa, retomando seus trabalhos 
20 (vinte) anos depois, mais precisamente, em 26 de fevereiro de 
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1999, sob a presidência do Professor Dr. Luiz Pinto Ferreira. No 
mesmo ano a A.P.L.J. foi formalmente constituída como pessoa 
jurídica de direito privado. 

 A partir de então até hoje, está a A.P.L.J. sob o manto da SO-
PECE - Faculdade de Ciências Humanas de Pernambuco. Ambas 
instituições SOPECE e A.P.L.J.  praticamente geminadas, podem 
ser consideradas como “templos ecumênicos”, como bem reitera-
vam os acadêmicos originários  e o erudito mestre Luiz Pinto Fer-
reira, falecido em 07 de abril de 2009. 

À família Pinto Ferreira, aqui representada pelo filho, Pro-
fessor Luiz Alfredo Moraes Pinto Ferreira, nossa reconhecida ho-
menagem. 

A A.P.L.J. tem por objetivo maior respeitar a Constituição, 
formar profissionais capazes e éticos, pugnar pelo fortalecimento 
das instituições jurídicas, visando contribuir para o aperfeiçoa-
mento do Estado Democrático Social de Direito.

Sendo ainda a A.P.L.J., por sua vez, não apenas um centro de 
estudos jurídicos, porém um lugar onde a livre expressão do pen-
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samento se manifesta, tendo sempre como foco a dinâmica social, 
as transformações por que passa a sociedade brasileira. 

A.P.L.J. possui como patronos e membros efetivos, juristas 
da mais alta estirpe e com relevantes serviços prestados à socie-
dade e à causa do Direito em Pernambuco, em épocas anteriores 
e presentes.  Busca a Academia transmitir, à posteridade, o denso 
legado recebido dos antepassados.

Nesta oportunidade saudamos todos os Acadêmicos de hoje 
e de ontem, os quais tiveram uma trajetória marcada pela dedi-
cação ao estudo e à pesquisa do Direito nas pessoas dos atuais 
Diretores: Luiz Andrade Oliveira - Presidente; Roque de Brito Al-
ves - 1° Vice Presidente; 2° Vice Presidente: Francisco Eduardo 
Gonçalves Sertório Canto; Secretário Geral Fernando José Pereira 
de Araújo; 1° Secretário Jackson Borges de Araújo; 2° Secretário 
Luiz Alfredo Moraes Pinto Ferreira; 1° Tesoureiro Manoel Caval-
canti de Albuquerque Sá Netto; 2° Tesoureiro Marcos de Almeida 
Cardoso; Diretora Cultural Rosana Grinberg; Diretor de Relações 
Públicas Arthur Eduardo de Oliveira Carvalho; Conselheiros Fis-
cais: Nildo Nery dos Santos; Nilzardo Carneiro Leão e José Soa-
res Filho; Suplentes Nelson Nogueira Saldanha, Ademar Rigueira 
Neto e Brasílio Antônio Guerra. 

Inobstante termos ressaltado que ao longo do tempo juristas 
desta Academia deram importante contribuição ao ensino do Di-
reito, não poderíamos deixar de mencionar que o ensino jurídico 
no Brasil, mercê da desmedida proliferação de instituições de en-
sino e consequente mercantilização, está em crise.

Nesse contexto de crise do ensino jurídico, de desprestígio 
de valores éticos e humanos e da violência urbana desmedida, 
sobreleva-se a relevância social e política da Academia, tornan-
do sua contribuição mais destacada e relevante. Essa nova gera-
ção de estudantes precisa sair um pouco da internet e das salas de 
“bate papo” (chats), para ao menos ouvir e conhecer os valorosos 
e enigmáticos exemplos de vida de vários exponentes da ciência 
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jurídica pernambucana, que para nosso orgulho não são poucos. 
A atual geração de estudantes não pode olvidar que PE é o berço 
da ciência jurídica do Brasil, instituída há 185 anos, no dia 11 de 
agosto de 1827, por decreto assinado pelo Imperador Dom Pe-
dro I, criando simultaneamente, o curso de ciências jurídicas em 
Olinda, no Mosteiro de São Bento e o outro no Convento de São 
Francisco, em São Paulo. Portanto, este solo, o nosso estado de 
PE, é responsável pela formação dos primeiros bacharéis genui-
namente brasileiros. A partir de então, através dos acadêmicos e 
bacharéis pernambucanos, foi sendo formada uma justiça menos 
portuguesa, menos subjugada aos interesses dos colonizadores, e, 
portanto, mais brasileira, com o foco voltado para a realidade do 
nosso país.

Nos idos 1951, o poeta e educador cearense Filgueiras Lima, 
também formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculda-
de de Direito do Ceará, em conferência sobre a Função Social e 
Política das Academias, pontificou: “Academia que não é foco de 
cultura, que não acende ideais de elevação mental na alma de um 
povo ou de uma nação, que não aprimora e opulenta os recursos 
da língua nacional, assegurando-lhe o resguardo e patrocínio das 
formas e modos expressionais de maior beleza e pureza idiomá-
tica - é academia que não tem consciência de si mesma, do seu 
papel, da sua função, da sua autoridade, do seu ministério, da sua 
força. Se não exerce influência na difusão das letras e na formação 
da sensibilidade ética do povo em geral, deixa de representar um 
órgão de vital importância no desenvolvimento histórico e cultu-
ral do país. 

Academias como grêmios literários, para o só e monóto-
no declamar de versos e discursos, vazios de conteúdo humano 
e social, desligados da realidade viva da época e do meio, nada 
constroem, nada significam, nada deixam: são anarcronismos in-
compatíveis com as necessidades e problemas culturais do nosso 
tempo.”
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Desse modo, torna-se oportuna a parceria entre a A.P.L.J. e a 
instituição de ensino jurídico SOPECE, porque produz um víncu-
lo cultural de grande importância para a vindoura vida profissio-
nal dos estudantes, porquanto poderão se tornar futuros artífices 
do aprimoramento da ordem jurídica.

Senhor Presidente desta Sessão. Ser eleito e, posteriormente, 
indicado para nesta solenidade representar todos os novos Aca-
dêmicos deste sodalício é para mim um momento singular de 
emoção e de gratidão, porquanto recebo essa comovente honraria 
cônscio de que minha indicação representa uma homenagem aos 
advogados pernambucanos.

Assumo a cadeira 34 cujo patrono é o jurista Orlando Go-
mes, em substituição ao professor João Pinheiro Lins, falecido 
neste ano de 2012.

Cumpre-me o dever de homenagear o anterior ocupante da 
cadeira de nº 34, o Mestre João Pinheiro Lins, formado pela tra-
dicional Faculdade de Direito do Recife, em 1944. Eleito 25 vezes 
conselheiro de nossa Seccional da OAB, sua última participação se 
deu no triênio 2004/2006. Além de membro da OAB se destacou 
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como Presidente e Vice-Presidente do Instituto dos Advogados de 
Pernambuco. O Prof. Pinheiro Lins ao lado da proficiente militân-
cia advocatícia foi professor de Direito Comercial na Faculdade 
de Direito da UFPE, tendo, ainda, ocupado cargos em entidades 
públicas.

Aos novos Acadêmicos Antonio Ernando Corrêa Novaes, 
Gustavo Augusto Rodrigues de Lima, Hebe de Souza Campos 
Silveira, Helena Caúla Reis, Jones Figueiredo Alves, Jovaldo Nu-
nes Gomes, Manoel de Oliveira Erhardt, Maurício Rands Coelho 
Barros, Misael de Albuquerque Montenegro Filho, Silvio de Albu-
querque Santos, Tarcísio Leão da Silva e Walber de Moura Agra, 
os quais tenho a honra de representar nesta solenidade, por dele-
gação do professor Luiz Andrade Oliveira, Presidente  da A.P.L.J., 
apresento minhas congratulações. 

Ao concluir, quero agradecer, em meu nome pessoal e em 
nome dos meus representados, a indicação e escolha por aclama-
ção para integrar o corpo acadêmico desta instituição.

Um especial agradecimento à Acadêmica e amiga Rosana 
Grinberg, responsável por minha indicação para integrar essa 
Academia.

Presidente Luiz Andrade Oliveira e o saudante Fernando 
José Pereira de Araújo, agradecemos sinceramente  a nossa aco-
lhida. Fiquem certos de que cada um de nós, a partir de agora, será 
um entusiasta colaborador da A.P.L.J., uma Instituição que busca 
sempre o aperfeiçoamento científico e cultural  do Direito.

Muito obrigado!
Discurso representando os 13 novos acadêmicos, em cerimônia 
ocorrida no Salão do Pleno do TJPE, em Recife, 27 de novembro 
de 2012.

Henrique Neves Mariano, advogado, ex-presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil – Seção de Pernambuco, membro da 
Comissão Estadual da Memória e da Verdade Dom Helder Câ-
mara - CEMVDHC e ocupante da Cadeira 34 da A.P.L.J.
hmariano@hotlink.com.br
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Treze novos acadêmicos foram solenemente empossados, 
recebendo os diplomas das mãos do presidente Luiz Andrade  
Oliveira.

OS NOVOS ACADÊMICOS

Acadêmico 
Antonio 
Ernando 
Corrêa 
Novais

Acadêmico 
Gustavo 
Augusto 

Rodrigues de 
Lima
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Acadêmica 
Hebe de 
Souza 
Campos 
Silveira

Acadêmica
Helena
Caúla Reis
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Acadêmico 
Henrique 
Neves 
Mariano

Acadêmico 
Jones 
Figueiredo 
Alves
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Acadêmico 
Jovaldo 

Nunes 
Gomes

Acadêmico 
Manoel de 
Oliveira 
Erhardt
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Acadêmico 
Maurício 
Rands 
Coelho 
Barros

Acadêmico 
Misael de 
Albuquerque
Montenegro 
Filho
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Acadêmico 
Sílvio de 

Albuquerque 
Santos

Acadêmico 
Tarcísio 
Leão da 
Silva
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Acadêmico 
Walber 
de Moura 
Agra

ENCERRAMENTO

Professor Luiz Andrade Oliveira, depois de agradecer a pre-
sença de todos novos acadêmicos, familiares e convidados, bem 
como às autoridades representativas de vários segmentos, convi-
dou a todos para um pequeno coquetel de congraçamento.
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Após a cerimônia de diplomação, foi servido o coquetel, 
nas dependências do próprio Tribunal, com os novos acadêmicos 
confraternizando com familiares, amigos e convidados.

CONFRATERNIZAÇÃO

Alunos e ex-alunos da SOPECE prestigiaram o evento

Autoridades, magistrados e advogados presentes
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Acadêmicos Manoel Cavalcanti Netto, Hebe Silveira e familiares

Doutores Alfredo Sérgio Magalhães Jambo, Manoel Cavalcanti Netto, 
Luiz Andrade, Gustavo Lima e Pedro Henrique Reynaldo
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Luiz Andrade e Sueli Gonçalves com familiares

Palhares Moreira Reis, Fernando Araújo e Gustavo Lima
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Jones Figueiredo e familiares

Manoel de Oliveira Erhardt comemorando com familiares
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ATRIBUIÇÃO INVESTIGATÓRIA 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO-REFLEXÕES 

SOBRE A PEC 37-2011

Luiz Andrade Oliveira

Acho importante salientar que não é 
um “poder” que o Ministério Públi-
co possui para investigar todos os 

crimes de ação pública incondicionada. É 
um dever não só do Ministério Público, mas 
até de todo cidadão que constatando alguém 
praticando um crime previsto na legislação 
penal como carecedor de denúncia ministe-
rial, deve até efetuar a prisão em flagrante.

É bom ressaltar que se o Promotor toma conhecimento de 
fato delituoso passível de ação pública e se omite, comete crime de 
omissão e até peculato, porque se trata de ato vinculado. O Pro-
motor de Justiça tomou conhecimento, tem que investigar acom-
panhando a polícia e denunciando ao juízo competente.

Por isso, muito bem conceituou a Promotora de Justiça que 
enceta esta reação pela rejeição da PEC 37/2011, sempre tratando 
como atribuição do Ministério Público, no sentido complementar 
supervisionando e até substituindo em certos casos especiais, a 
investigação policial, promovendo aí até in dubio pro societate, a 
competente ação penal.

É uma atribuição depositada na Constituição Federal pela 
Soberania Popular Brasileira que presidiu a Constituinte conclu-
ída em 5 de outubro de 1988, deixando as funções essenciais à 
Justiça no Capítulo IV, nos seus artigos 127 a 135, ficando os Po-
deres Legislativo, Executivo e Judiciário nos Capítulos I ao III, res-
pectivamente da nossa Carta Magna. A função essencial à Justiça 



76  • Revista da A.P.L.J.

do Ministério Público está transcrita nos artigos 127 a 130-A da 
nossa Constituição vigente. A função essencial à Justiça da Advo-
cacia Pública está nos artigos 131 e 132 e a Advocacia para quem 
pode pagar as custas e honorários advocatícios, está no artigo 133, 
quando assegura que “o advogado é indispensável à administra-
ção da Justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no 
exercício da profissão, nos limites da lei.”

Já a Defensoria Pública, para complementar os polos do de-
vido processo legal, mesmo que alguém não possua recursos para 
custear um advogado e ou até não pagar as custas para não com-
prometer o sustento e educação dos seus; aí o Estado é obrigado 
também a patrocinar a defesa do réu carente de recursos através 
do defensor público, pois ninguém pode ser julgado sem defesa e 
aí estão as atribuições da Defensoria Pública nos artigos 133 a 135 
da nossa Constituição Cidadã.

Portanto, alguns podem até pretender que essa medida seja 
implementada, passando às atribuições exclusivas das polícias. 
Outros poderiam até gostar por diminuir os afazeres ministeriais. 
Mas é uma cilada. É querer castrar as funções essenciais do Minis-
tério Público em favor da fragilidade dos inquéritos.

Através da investigação é a única forma de combater a im-
punidade e universalizar a justiça como costumeira, reprimindo a 
criminalidade até preventivamente. E os que rejeitam a investiga-
ção têm receio da mesma e quem não deve não teme. Estes muitas 
vezes querem é poder tudo e que ninguém promova a justiça hoje 
reclamada mundialmente e as leis sejam “só para inglês vê”, como 
se faziam no tempo do Império Brasileiro sobre as medidas que 
reduziam a escravidão.

Vamos mobilizar a sociedade mais uma vez, para que não 
passe no Congresso essa malfadada PEC 37/2011, que também 
quer amordaçar o Ministério Público, tornando-o apenas decora-
tivo, bem como outros órgãos investigatórios.

Essa forma de dizer que é um poder do Ministério Público 
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já é uma forma velada de reduzir a autêntica atribuição outorgada 
soberanamente pelo Poder Constituinte originário de investigar 
e denunciar os ilícitos e crimes praticados até mesmo pelos que 
exercem os poderes e funções públicas nas três esferas da Repú-
blica Federativa do Brasil.

Luiz Andrade Oliveira – Professor do Curso de Direito e Promo-
tor de Justiça Aposentado, atual presidente da A.P.L.J.

A Orquestra Criança Cidadã prestigiou o evento
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DIA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Ricardo Coelho

O Ministério Público é uma institui-
ção fundamental para a consolida-
ção do Estado Democrático de Di-

reito, nada mais justo do que homenageá-lo 
neste 14 de dezembro, seu dia. A democracia 
impõe uma forma de Justiça mais abrangen-
te, preventiva de todas as injustiças, a justiça 
social. O compromisso primordial do Minis-
tério Público é a transformação, com justiça, 
da realidade social, lutando pelo Brasil mais justo, solidário e fra-
terno que a Constituição de 1988 prometeu.

O ser humano não é só realização prática, mas sonho; não é 
só cautela racional, mas coragem, invenção e ousadia. O Ministé-
rio Público é o espaço, por excelência, no qual floresce o espírito 
indômito da liberdade. Quando alguém ingressa na carreira não 
é mais tão somente um cidadão. Ele se torna integrante de uma 
instituição que é os olhos, os ouvidos e a voz da sociedade. Ele 
não tem apenas um cargo. Ele tem uma missão de vida: A luta pela 
justiça social.

Não existe um Ministério Público pronto e acabado, somos 
jovens e rebeldes, estamos em construção. O Ministério Público 
que estamos edificando não é acomodado à sombra das estruturas 
dominantes, acovardado, dócil e complacente com os poderosos, 
almejamos uma instituição vibrante e moderna, plena de compro-
misso social, liberdade política e criatividade. Um Ministério Pú-
blico subserviente a governos, governantes ou partidos políticos 
não serve a sociedade.

O momento é de luta, a frase de Ihering em seu “A luta pelo 
Direito” é oportuna para definir nossa realidade: “O fim do Di-
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reito é a paz, o meio de que se serve para consegui-lo é a luta. 
Enquanto o direito estiver sujeito às ameaças da injustiça – e isso 
perdurará enquanto o mundo for mundo –, ele não poderá pres-
cindir da luta. A vida do direito é a luta: a luta dos povos, dos 
governos, das classes sociais, dos indivíduos”. Seguimos numa luta 
interminável contra as estruturas dominantes de exclusão social e 
negação da cidadania.

Somos guardiões da Constituição cidadã que nos outorgou 
imensas responsabilidades. Lembremos do ensinamento cristão 
“a quem muito foi dado, muito será cobrado”. Os membros do Mi-
nistério Público não são melhores. Nem piores. São iguais. Melho-
res são as causas que defendemos. No mais, é aguçar os sentidos, a 
coragem, aumentar a dedicação, acurar a inteligência e desdobrar 
as horas e as forças, no intuito único de contribuir à aspiração 
geral por um Ministério Público melhor, mais justo, humano e 
fraterno. Salve, salve o bravo Ministério Público!

Ricardo Van der Linden de Vasconcelos Coelho é Promotor de 
Justiça no Estado de Pernambuco, Mestre e PHD em Direito Pú-
blico pela Universidade de Louvain, na Bélgica, autor do Projeto 
do Código Estadual do Meio Ambiente de Pernambuco. Profes-
sor de Direito.
rvdvcoelho@yahoo.com
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A RÉPLICA INTOLERANTE

Jones Figueirêdo Alves

As acusações impostas a Maria Ma-
dalena e o amor impossível de Ro-
meu e Julieta são exemplos clássi-

cos de intolerância. 
A pergunta ácida e entediada de Caim: 

“non custos fratis mei sum ego?” (“tenho eu a 
custódia de meu irmão?”), é a réplica into-
lerante e dramática que o Gênesis registra, 
como símbolo de uma cultura de incom-
preensão que todos os filhos de Caim herdariam para todas as 
gerações.

Caim, o primogênito, replica Deus, o Criador, grafando na 
resposta uma pretendida fixação de domínio de sua arrogância, 
em enunciado que contraria a própria razão e espírito do essen-
cial, quando consabido, segundo a Torá, o termo “guarda” (“scha-
mar”) referir ao dever fraterno de vigília (e também dever jurídi-
co) na proteção mútua, vínculo maior da família humana. 

Em verdade, ele pretendia ocultar o que fizera, no delito con-
tra Abel - inocente de toda culpa - em violação da guarda vigilante 
e mais que isso, ao dever de velar a vida do próximo. 

Tem-se na intolerância da resposta do assassino, o símbolo 
que busca ocultar todas as violências do mundo. 

Do crime-gênese insuportável de todos os crimes, extrai-se 
a intolerância do irmão mais velho, fraticida por intolerar as ações 
de Abel, que rendiam os bons frutos das graças divinas.

E a tolerância tem o seu ápice de ilicitude, quando Caim, 
ainda questiona: É tão grande o meu delito de não se poder su-
portar?”.
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A história e o direito assumem, em seus sítios próprios de 
experimentação científica, a condução testemunhal repleta de 
ocorrências e de fatos juridicamente relevantes que colocam a in-
tolerância como um fenômeno cultural, político e jurídico, capaz 
de exigir o desenvolvimento de novas reflexões e estudos mais 
verticalizados.

No ponto, o direito de ser tolerado impõe, na ordem jurídica, 
um direito fundamental, no sentido mais direto de uma proteção 
de tutela, despontando, daí, uma obrigação de meios por parte do 
Estado em eficacização de tal direito. Lado outro, uma insuficiên-
cia de resultados úteis significaria implicar uma responsabilidade 
estatal objetiva pela intolerância não reprimida satisfatoriamente. 

A temática posta a exame deve ser trabalhada ao tratamento 
das múltiplas questões que a intolerância envolve e, sobremodo, 
em análise do enfrentamento jurídico e jurisdicional que a ilici-
tude representa, de sorte a contribuir para soluções de políticas 
legislativas e judiciárias.

Segue-se também admitir, para fins de direito, o fato de a 
violação da obrigação de tolerância ser, em casos que tais, ilícita, 
como conseqüência, por óbvio, da existência de uma obrigação 
civil de tolerância.

Pois bem. 
A intolerância é o triunfo do extremo, no ininteligível do agir 

humano, em pantomima de ritos de encenações desagregadoras. 
No essencial, a intolerância é um abandono da razão, de realida-
de inversa, em desproveito da humanidade (ou do ciclo familiar), 
intermitente, guardando com ela uma flagrante desaproximação.

A responsabilidade por tolerância (ser tolerante) faz susci-
tar comportamento compatível com o standard jurídico de quem 
espera ser tolerado, figurando-se a intolerância como ilícito civil, 
por violação de uma conduta básica ao tráfico de compreensão 
que celebra harmonia e pacificação social (e familiar, no particu-
lar).
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A intolerância ilegítima, portanto, é o desvalor fundamental 
que decorre da ruptura de tolerância adequada que se impõe no 
trato social ou familiar.

Logo, a intolerância é delitual, quando relacionada a uma 
incompreensão significante, admitindo-se sua existência jurídica 
(e não apenas ontológica), como decisiva à teoria do ato ilícito e 
à teoria dos danos, dela decorrentes. Dita incompreensão, para 
os devidos fins da intolerância delitiva, é aquela de quem não se 
dispõe a tender ao outro (em acepção semântica do “entender”) e 
ao recusar essa flexão comportamental, termina por atuar contra 
a verdade ou a vontade alheia, com o traço firme da superação do 
razoável, ou seja, desarrazoadamente,

A tolerância, ao contrário, é sempre objetivada pelo com-
portamento mínimo de valores de cooperação ou de respeito de 
autonomia, a minorar os conflitos, exorciza-los ou impedi-los. 
Tolerância é abertura desmedida de espírito, a intolerância é o fe-
chamento também desmedido e dominante de nulificação convi-
vencial. 

Por certo, então, que determinantes do direito, como idéia 
do justo, boa-fé e os bons costumes, confiança, ordem social, so-
lidariedade social, entre outros, colocam-se afeitos a categorizar 
juridicamente a intolerância como ilícito civil e, em outro passo, 
tendo-se a alocação da intolerância ilícita com adequação nas re-
lações de família. 

No tecido familiar, o ano 2013 começa com episódios mar-
cantes e graves que tornam mais visíveis as intolerâncias odiosas, 
ao extremo de ações homicidas e de outros atos desconstrutivos 
que evidenciam as ilicitudes manifestas:

(I) A violência doméstica aumentou significativamente, 
quando 28,9% das mulheres brasileiras, nas grandes cidades, são 
vitimas de violência familiar e no restante do país, esse percen-
tual aumenta para 36,9%. A propósito, agora está sendo criado 
o Fundo Nacional de Amparo às Mulheres Agredidas (Fnama). 



Revista da A.P.L.J.  • 83

As mulheres que forem vitimas de violência doméstica, uma vez 
separadas de seus cônjuges ou parceiros, poderão ter ajuda finan-
ceira mensal de R$ 622,00 por um período anual, conforme o pro-
jeto de lei nº 1089/2012, recentemente aprovado pelo Senado (em 
18.12.12);

(II) Oitenta por cento (80%) dos filhos de pais divorcia-
dos continuam sendo vítimas (também diretas) da Síndrome de 
Alienação Parental (SAP), consabido que motivados também 
por intolerâncias odiosas um dos pais separados adotam postu-
ras de denegrimento da imagem do ex-parceiro, para a ruptu-
ra dos laços afetivos do filho com o outro genitor. Cuida-se de 
intolerância ilícita, constituindo ilícito civil, na forma da Lei nº 
12.318/2910. Agora, no Estado de Minas Gerais, foi sancionada a 
Lei nº 20.584/2012, estabelecendo políticas públicas para a cons-
cientização da prática nociva da alienação parental, com progra-
mas educativos, palestras e esclarecimentos.

Afinal, devem ser reservadas aos protagonistas da cena fami-
liar, a exortação lapidar de William Shakespeare:

“Por mais que minhas palavras transbordem em desacatos, 
não permita, meu coração, que eu as transforme em atos”

Jones Figueirêdo Alves - O autor do artigo é desembargador de-
cano do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Defende tese, no 
curso de Mestrado, da Universidade Clássica de Lisboa, sobre 
o tema, com o título “A Recusa da Tolerância como Ato Ilícito 
e a Ilicitude da Intolerância nas Relações de Família. Aplicação 
tópica e significante à teoria dos danos.”
Diretor nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família 
(IBDFAM), coordena a Comissão de Magistratura de Família. 
Autor de obras jurídicas de Direito Civil e Processo Civil. Mem-
bro da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas (A.P.L.J.).
gab10jones.figueiredo@tjpe.jus.br
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COMENTÁRIOS DIFERENTES 

Roque de Britto Alves

1 - Informa a imprensa local que por 
estatística oficial da Secretaria de Desenvol-
vimento Social e Direitos Humanos do Recife 
existem em nossa cidade 138.722 pessoas em 
situação de pobreza extrema, o que significa 
na realidade miséria, o que ofende a dignida-
de da pessoa humana que é o princípio fun-
damental do Estado Democrático de Direito 
e uma verdadeira ofensa a Deus. Tal miséria 
é indiferentemente considerada pela maioria da população pois a 
sociedade contemporânea é desumana e egoísta, ninguém se pre-
ocupa com o próximo, sequer pensa em ajudá-lo, em atenuar o seu 
sofrimento. Sociedade baseada no ter, denominada pelo dinheiro, 
de consumo e materialista não se preocupa com o outro, não tem 
caridade alguma em relação ao mesmo assim julga-se “civiliza-
da” pois tem o desenvolvimento puramente material em termos 
econômicos ou financeiros, e não pelos valores maiores éticos, 
religiosos ou culturais. É “o ninguém conhece ninguém”, a indi-
ferença e o egoísmo predominam pois ninguém vai interessar-se 
pelos problemas ou sofrimentos do outro e assim realisticamente 
as doações que muitas vezes são solicitadas através da imprensa 
são insignificantes enquanto as colunas sociais dos jornais infor-
mam festas em que milhares de reais são gastos, despesas com 
supérfluos porém para a caridade o dinheiro e as verbas muito 
menos.

2 -  Mal o Papa Francisco foi eleito e já começaram as crí-
ticas na mídia sobre a sua personalidade, umas pejorativamente 
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considerando-o “conservador”  em questões da doutrina católica 
(e qualquer Papa sob tal aspecto será sempre “conservador” pois 
irá seguir o que está na Biblia, as palavras de Jesus Cristo no Evan-
gelho) e outras seria “autoritário”, que não teria reagido contra di-
tadura militar na Argentina. Críticas inúteis porque os inimigos 
ou detratores da Igreja não se conformam que a mesma continua 
a existir – e continuará sempre – através dos tempos enquanto 
muitos impérios já desapareceram no pó da História...

3 - Embora em nosso entendimento o projeto 236 de um 
novo Código Penal atualmente em tramitação no Senado tenha 
mais virtudes que defeitos, não pode como uma obra humana ser 
absolutamente inatacável e assim apresenta alguns absurdos, mui-
ta coisa inaceitável como por exemplo uma pena maior a quem 
causa maus tratos a um animal em relação a quem omite socorro 
a uma criança ou uma pessoa inválida, também uma pena maior 
a quem “molesta” um cetáceo em relação a quem feriu ou lesionou 
um ser humano...

4 -  Muitas vezes as tragédias que a vida realmente apresenta 
são maiores que as antigas tragédias das ficções literárias (como as 
tragédias gregas de Ésquilo, Sófocles e Eurípedes), o que ocorreu 
recentemente no Recife com a brutal morte de alguém que de ma-
drugada saía catando restos de comida para alimentar a mulher 
e 5 (cinco) filhos e que foi morto por alguém que queria que tais 
restos fossem para alimentar porcos.

Transcrito do  Diario de Pernambuco fl.B7, de 20.3.2013 

Roque de Britto Alves, Doutor em Direito pela Faculdade de Di-
reito da UFPE, professor de Direito Penal no Recife, advogado, 
membro de várias instituições culturais, autor de livros sobre Di-
reito Penal, atual vice-presidente da A.P.L.J.
dudabrito@hotmail.com
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GUARARAPES, FATOR DE 
INTEGRAÇÃO NACIONAL

Luiz Alfredo Moraes Pinto Ferreira

A Holanda constituía no século XVII 
uma grande potência naval. Com-
primida na Europa entre Estados 

bem organizados buscou a sua expansão 
econômica e política no novo mundo e no 
Oriente lendário, onde procurou consoli-
dar o domínio batavo.

O novo mundo fascinava a inteligên-
cia européia, com as suas riquezas, o seu 
colorido tropical, impérios nativos de ascendente civilização, as 
suas fabulosas riquezas de minas de prata e de ouro.

Relatórios apresentados para a sua deliberada política de ex-
pansão comercial, como o de VERDONK, mostravam a prospe-
ridade de Pernambuco em 1630, iniciada com êxito a penetração 
na mata do Brasil. Olinda era a sede da administração da próspera 
capitania, já um vigoroso centro urbano, um pólo de crescimento 
econômico e mercantil de toda uma região que se estendia em 
verdes canaviais e engenhos com uma atividade açucareira absor-
vente.

Na próspera e enriquecida capitania, para o norte dominava 
a monocultura canavieira nos vales do Jaboatão e do Capibaribe, a 
policultura no Cabo de Santo Agostinho, nas vertentes do Ipojuca 
e do Serinhaém, enquanto do Una ao São Francisco senhoreavam 
a pesca e a pecuária.

Esta rica região foi o cenário mais importante do domínio 
holandês no Brasil durante grande parte do século XVII.
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Fundaram-se as companhias comerciais. A Companhia das 
índias Orientais foi organizada em 1602. Os mercadores de Ams-
terdã e Roterdã acolheram com entusiasmo o plano da Compa-
nhia das Índias Ocidentais, reconhecida em 3 de junho de 1621 
pelos Estados-Gerais, com o capital de 6.000 ações totalizando 
7.108.161 florins, moeda holandesa de poética ressonância, e a 
que se atribuiu o privilégio do tráfico na América e na África du-
rante 24 anos.  

O conselho esperto dos seus organizadores permitiu que 
os olhos se voltassem para o Brasil. O novo mundo fascinava a 
Europa e sua imaginação, do mesmo modo que hoje as viagens 
interplanetárias nos espaços sidéreos com foguetes de propelen-
tes extremamente ativos nos encouraçados estelares evocam outra 
epopéia humana.

A riqueza do Brasil, especialmente de Pernambuco açuca-
reiro, do Brasil dos canaviais à beira-mar, dos grandes engenhos 
com suas casas-grandes quase semelhantes a aldeias, com vilas 
fortificadas em 14 capitanias, das quais oito pertenciam à coroa e 
seis a senhores particulares semi-feudais, eis a meta buscada pela 
Holanda.

O número de engenhos, fábricas de açúcar, se multiplicava 
assustadoramente. Havia por volta de 1580 cerca de 117 enge-
nhos; que subiu para 235 em 1618 – 1620, segundo o cálculo de 
FREI LUÍS DE SOUZA. Em 1623 os engenhos assim se distribu-
íam: Pernambuco, 150; Bahia, 80; Rio de Janeiro, 60; Paraíba, 24; 
Itamaracá, 18; São Vicente, 14; Ilhéus, 4; Rio Grande e Sergipe, 2. 
Mais de 350 engenhos, a maioria em Pernambuco, em próspera 
capitania. Os holandeses conheciam tal situação, diante do arguto 
folheto de JAN ANDRIES MOORBEECK, folheto decisivo que 
decidiu a ideologia da expedição.

O valor do comércio era enorme em 1620: 2.500.000 escudos 
em Pernambuco; 2.000.000 na Bahia, seguindo-se a Paraíba (600 
mil), Itamaracá (300 mil), Rio de Janeiro (200 mil), Espírito Santo 
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(60 mil). O porto do Recife se desenvolvia perto da florescente 
Olinda: anualmente carregavam no Recife 120 navios. Os navios 
eram de pequeno porte nas dimensões atuais, mais gigantescos 
para a época, navios de 120 toneladas. O comércio da Bahia era 
inferior, com 80 navios anualmente, somando as duas capitanias 
4.500.000 escudos.

O Conselho dos Dezenove, Diretor da Companhia das Ín-
dias Ocidentais, em 1623 escolheu a Bahia para a conquista e 
pilhagem, em um ataque de surpresa, mas foi então efêmero o 
domínio holandês na Bahia, logo expulso da região conquistada.

A segunda investida flamenga foi preparada em 1629 pela 
mesma Companhia das Índias Ocidentais. A capitania de Per-
nambuco “mais rica de quantas ultramarinas o reino de Portugal 
tem”, nas palavras de FREI MANUEL CALADO em O Valeroso 
Lucideno, bem mais próxima da Europa numa época de navega-
ção com navios de vela singrando o vasto Atlântico, foi o objeto 
imediato.

A armada holandesa era então poderosa. Partiu para a con-
quista com 35 naus, 15 iates, 13 chalupas, 2 embarcações apresa-
das, com 3.780 marinheiros e 3.500 soldados. Apareceu em Olin-
da no dia 13 de fevereiro de 1630, sob o comando de HENDRICK 
CORNELISZOON LONCH, cabendo A JONKHEER HEMDE-
RICK VAN WAERDERBUCH  a chefia da força de desembarque.

O desembarque de 3.000 homens foi realizado com sucesso 
em 15 de fevereiro pela praia, a praia de Pau Amarelo, os invasores 
se dirigiram para o sul, apoderando-se de Olinda. A população 
buscou refúgio nos engenhos, os holandeses conquistaram ainda 
o porto do Recife, mas foram sitiados por MATIAS DE ALBU-
QUERQUE,  que fundou o Arraial a que se deu o nome “do Bom 
Jesus”, equidistante de Olinda e do Recife, como foco de resistên-
cia.

A sorte das armas foi a princípio adversa aos holandeses, 
doentes de avitaminose, na velha capital duartina, cercados pelas 
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tocaias e guerrilhas. Mas o mameluco DOMINGOS FERNAN-
DES DE CALABAR, arguto conhecedor do território pernambu-
cano, em 1632, passou-se para o lado dos invasores, senhoreando 
a trilha desconhecida dos engenhos, caindo então sucessivamente 
em poder dos holandeses: Igarassu, Rio Formoso, Rio Grande do 
Norte, Cabedelo, Itamaracá, Stº Agostinho, e outras localidades. 
MATIAS DE ALBUQUERQUE viu-se obrigado a abandonar o 
seu arraial, mas na sua caminhada para o sul, passando por Porto 
Calvo, sabendo que CALABAR ali se encontrava, atacou a vila, 
aprisionou o chefe mameluco e o mandou enforcar.

Vem agora o resplendor do domínio holandês no Brasil, com 
NASSAU. Procurava-se a pacificação.

Foi indicado o jovem Conde JOÃO MAURÍCIO DE NAS-
SAU, nascido em 17 de julho de 1604 em Siegen, sobrinho de 
GUILHERME, o TACITURNO, soldado que lutara contra os es-
panhóis em Flandres, porém educado e instruído nas Universida-
des de Basiléia e Genebra, soldado, artista e administrador a um 
tempo só.

Em 23 de agosto de 1636 NASSAU teve o seu governo, con-
vidando figuras notáveis para a sua comitiva, como PIET DE 
GROOT, filho de HUGO GROTIUS que não aceitou o convite; 
o pintor FRANZ POST de Haarlem, o capelão, teólogo e poeta 
FRANCISCO PANTE, o militar e humanista ELIAS HERCK-
MANN, o médico WILLEN VAN MILLAEM, mais tarde o mé-
dico e naturalista WILLEM PISO, chegando ao Recife em 23 de 
janeiro de 1637. A inteligente figura de NASSSAU se encontra 
retratada no livro de BARLAEUS, era um estadista, um organiza-
dor, a sua mente deixou-se fascinar pelo alumbramento da funda-
ção de um novo Estado com a aventura bátava ultramarina.

O resplendor do domínio holandês no Brasil se manteve 
com o governo de NASSAU (1637-1644), pois a política nassovia-
na era de aproximação e confraternização entre holandeses e luso-
-brasileiros, de tolerância da religião católica diante do calvinismo 
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flamengo, de contemporização com os senhores de engenhos nas 
suas dívidas para com a companhia, de embelezamento urbano e 
artístico do Recife, que transformou em capital, como uma verda-
deira corte tropical, pois o Recife se prestava mais do que Olinda 
ao gênio mercantil holandês, habituado ao embalo e ao combate 
das águas. NASSAU  confraternizou com portugueses e brasilei-
ros, deu esplêndidas festas nos salões festonados do seu Palácio 
da Boa Vista, ligou as ilhas com pontes, construiu um maravilho-
so parque com árvores exóticas da terra, privou da amizade com 
FERNANDES VIEIRA e ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS, fixou 
holandeses à terra, como GASPAR VAN DER LEY, tornando-os 
senhores de engenhos, trouxe mais intelectuais e artistas da Eu-
ropa.

A retirada brusca de Nassau, que desgostava à companhia, 
querendo esta mais sugar e drenar a riqueza do açúcar do que lhe 
permitiu a genial obra do estadista, que previa o futuro do domí-
nio imperial holandês, foi o estopim que deflagrou a insurreição 
pernambucana.

VIDAL DE NEGREIROS e JOÃO FERNANDES VIEIRA – 
Senhor de engenhos da Várzea - , o próprio VAN DER LEY, os 
senhores de engenho endividados, chegando-se ao confisco dos 
bens dos devedores insolváveis, aliaram-se na luta contra a inva-
são. Os rebeldes determinaram que todos que lutassem contra os 
holandeses ficariam livres das dívidas. A grande população rural 
aderiu à rebelião. CAMARÃO e HENRIQUE DIAS reforçaram 
aguerridamente os combates, com suas façanhas e valentia.

Em 3 de agosto de 1645, perto da cidade de Vitória de Santo 
Antão, travou-se a batalha do Monte das Tabocas, em que o exér-
cito formado por portugueses e brasileiros chefiados por JOÃO 
FERNANDES VIEIRA, vence os holandeses, que se retiraram 
apressadamente para o Recife.

Olinda é conquistada, instalou-se o Arraial Novo do Bom 
Jesus, o Recife é sitiado. O abastecimento do Recife tem de vir 
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pelo mar, os gêneros escasseiam, os holandeses tentam romper o 
cerco, mas são fragarosamente derrotados em 19 de abril de 1648 
nos montes Guararapes e nova tentativa é destroçada na segunda 
batalha ainda dos Guararapes, em 19 de fevereiro de 1649.

As vitórias dos Guararapes representam uma rica simbolo-
gia: a preservação da unidade brasileira ameaçada pela invasão 
holandesa, além do fortalecimento da idéia da pátria e de brasili-
dade, na irmanação das raças que constituiriam o povo brasileiro.

Os luso-brasileiros conseguem sitiar os holandeses por terra. 
A fim de suavizar o assédio, em 18 de março de 1648, chega ao Re-
cife a frota flamenga de reforço, com 9 navios de guerra, 4 iates, 28 
navios com suprimentos e 6.000 soldados e assim os flamengos se 
sentem encorajados a romper o cerco e à reconquista do interior.

O tenente-general SEGISMUNDO VON SCHOKOPPE saiu 
do Recife com toda a pompa militar, ruflando tambores, fazendo 
disparar canhões nos Afogados, os seus soldados pensavam que 
se tratava de uma simples expedição compensadora até o Cabo. 
Marchavam os flamengos garbosamente, armas reluzentes ao sol 
tropical, em tambores na frente, em colunas com vistosos pendões 
arvorados em 61 bandeiras, confiantes na vitória fácil e imediata 
sobre os insurretos aparentemente desordenados e sem o necessá-
rio preparo militar.

A batalha feriu-se nos Montes Guararapes. A palavra Gua-
rarapes, na linguagem indígena, significa “estrépito de golpe” e 
“tambores”, por causa do arruído próprio das águas caindo nas 
suas ravinas na época das grandes chuvas.

Os Montes Guararapes são três, que eram chamados na épo-
ca de Outeiro (nome atual da Igreja dos Prazeres), monte do Oiti-
zeiro porque na então abundava este vegetal na região e o monte 
de Barreiras.

No Monte do Oitizeiro se encontrava o famoso Boquierão, 
ponto obrigatório de passagem para quem saísse do Recife em di-
reção a Muribeca, ao Cabo, Alagoas, Bahia. Na época das batalhas 
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constituía uma estreita passagem circundada a leste por alagados, 
no sul existia uma restinga de mato e a oeste pelo sopé do monte 
Oitizeiro, recamado de árvores esparsas. Presume-se que o Bo-
queirão resultou inicialmente de uma picada feita nas matas.

A passagem do Boqueirão era bem estreita, com cerca de 
100 pés de largo, uma nesga de passagem permitindo o livre mo-
vimento, uma faixa bem estreita entre o tremendal de uma lagoa 
e o sopé ou garupa do monte Oitizeiro. Dentro do ponto de vista 
militar, o Boqueirão tinha as seguintes dimensões: largura = 100 
passos, ou cerca de 60 metros; cumprimento de  = 400 metros, 
área de cerca de 2.400 m2 = quase 2,5 hectares.

Neste cenário histórico, trava-se a 1ª batalha dos Guararapes 
em 19 de abril de 1648.

Qual a composição das forças em choque ?
Os holandeses somavam 4.500 homens, segundo as infor-

mações de NETSCHER e WATJEN, ou 6.300 homens segundo 
o cálculo de BARRETO DE MENEZES e CLAÚDIO MOREIRA 
BENTO. A organização do exército holandês se baseava nos ensi-
namentos das lutas de GUSTAVO ADOLFO, rei da Suécia duran-
te a época da guerra de 30 anos (1618-1648). As tropas se forma-
vam de regimentos, como unidades táticas, que se dividiam em 
batalhões, estes em companhias. NASSAU projetou e concretizou 
algumas reformas, com o princípio da continuidade de esforços, 
com três escalões de combate, o último como reserva para inter-
venção em horas decisivas, seja para decidir a batalha ou cobrir 
a retirada em caso de derrota. No Brasil, os holandeses deram o 
nome de regimento aos batalhões da reforma de NASSAU.

Na ocasião da 1a batalha dos Guararapes, o exército formou 
com 9 regimentos (9 x 500 = 4.500 soldados), afora um contin-
gente de forças auxiliares de 1.800 homens (500 marinheiros, 700 
tapuias e cerca de 400 índios).

A tropas brasileiras eram comandadas pelo General FRAN-
CISCO BARRETO, organizando-se em terços como grande uni-
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dade tática de combate com base na infantaria, cada terço pos-
suindo de 300 a 1.200 homens comandados por um Mestre de 
Campo (equivalente a Coronel), os terços abrangendo vários tro-
ços, cada troço com um efetivo de 100 homens comandados por 
um capitão.

As forças de combate luso-brasileiras somavam 13.000 ho-
mens (segundo o relatório de VON SCHOKOPPE), 2.200 de acor-
do com VIDAL DE NEGREIROS e MOREIRA BENTO, 2.400 nos 
cálculos de NETSCHER E WATJEN. Nas forças se agrupavam os 
índios do Capitão-Mor CAMARÃO em número de 350 homens, 
os pretos de HENRIQUE DIAS totalizando 300 homens, afora 80 
mulatos. Era a confraternização das raças lutando contra o inva-
sor flamengo. 

Qual o armamento dominante?
Os holandeses utilizavam-se de arcabuzes, mosquetes, pisto-

las, clavinas, piques, lanças, espadas e chuços como armas individu-
ais. O mosquete mais aperfeiçoado da época pesava 5 kg, carregava 
pela boca e alcançava de 150 a 200 metros de distância. Os suecos 
eram os atiradores mais perfeitos, podendo disparar cerca de 7 tiros 
em 8 horas. É curioso o tempo perdido nos disparos, em contraste 
com a velocidade atual, pois se gastava muito tempo no resfriamen-
to da arma, no seu carregamento e no ajustamento da pontaria. Nas 
duas batalhas dos Guararapes levavam meia dúzia de peças de ar-
tilharia, usada aliás com deficiência na 1a batalha dos Guararapes, 
pois atacou os luso-brasileiros em formações dispensas.

Já as tropas luso-brasileiras dispunham de um deficiente e 
variável armamento de fogo, usando principalmente como ar-
mas individuais os bordões, chuços, paus tostados como chuços, 
e principalmente a espada, que foi a principal responsável pelas 
baixas holandesas. Presume-se que tais forças levaram 7 peças de 
artilharia tracionadas a boi na 1a Batalha, a cavalaria era muito re-
duzida, FERNANDES VIEIRA combateu montado em um cavalo.

O exército holandês se compunha em grande parte de mer-
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cenários de várias nacionalidades (alemães, polacos, franceses, 
húngaros, ingleses, suecos, etc.), o resto holandês.

As forças nacionais confraternizaram as raças: o luso, o bra-
sileiro, o negro, o mulato, o índio. Era a própria síntese da nacio-
nalidade.

O desenvolvimento da 1ª Batalha dos Guararapes teve uma 
sequência rápida e fulminante.

O comandante do exército holandês de ocupação, VON 
SCHOKOPPE, no dia 18 de abril de 1648, marchou para Muribe-
ca, mas pela tarde estacionou um pouco aquém dos Guararapes. 
O Comandante das tropas luso-brasileiras, general FRANCISCO 
BARRETO, tomando conhecimento da investida, resolveu en-
frentar o inimigo. Com 2.200 homens divididos em quatro terços, 
em manobra rápida alcançou o Boqueirão, a aludida faixa de terra 
por onde deveriam passar os holandeses, situada tal faixa entre 
os montes e o terreno pantanoso que se prolongava até o mar. 
Na manhã do dia seguinte, 19 de abril, os batedores dos exércitos 
já se defrontavam, mas VON SCHOKOPPE viu logo que a sua 
passagem estava bloqueada no Boqueirão, impedindo-lhe a rota 
para o sul. Mas o enérgico tenente-general estava disposto à ba-
talha, espalhou os seus soldados nos montes e encostas, inician-
do a luta com canhões e mosquetes, durante 2 horas. Logo que 
abrandou o fogo, BARRETO ordenou que os terços de FERNAN-
DES VIEIRA e CAMARÃO investissem contra os regimentos de 
VON SCHOKOPPE, VON ELST e CARPENTER na própria bai-
xada, enquanto o terço de HENRIQUE DIAS atacava as tropas 
de BRINCK e HAUTYN em elevações próximas. Os holandeses 
tinham uma evidente superioridade numérica, mas não conse-
guiram superar os terços. Os batalhões holandeses formaram em 
linha de piqueiros e mosqueteiros, sem o proveito das vantagens 
técnicas do armamento por causa do terreno cumprido, pois fi-
caram sem espaço suficiente para o movimento a flexibilidade de 
ação, sendo obrigados a combater em aglomerados. Os patriotas 
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estavam mais acostumados à luta de guerrilha, lutando em grupos 
moveis de guerrilheiros, pelejando com espadas, desalojaram os 
holandeses de suas posições e os arremeteram para os alagadiços 
e o tremendal, onde muitos soldados morreram atolados, sem a 
possibilidade do uso dos mosquetes. A reserva nacional coman-
dada por VIDAL DE NEGREIROS ataca então e dá o golpe final. 
Os holandeses retiraram-se do combate, encastelam-se no alto 
dos montes e pelo norte voltam ao Recife. Sofreram mais de mil 
baixas, incluindo o tenente-general VON SCHOKOPPE, ferido 
com extrema gravidade no início da peleja.

MOREIRA BENTO calculou as seguintes baixas: A) luso-
-brasileiros: mortos =  3,63%, feridos = 18,10% sobre 2.200 ho-
mens, isto é, 21,73%; B) holandeses: mortos = 8,15%, feridos = 
8,30%, isto é, 16,40% sobre 6.300 h. Assim com a seguinte relação 
final: A) relação de mortos: 515/80 = 6,43 x 1 luso-brasileiro; B) 
relação de feridos: 523/400 = 1,30 x 1 luso-brasileiro. Além disso 
foram grandes as presas de guerra.

Quais as causas da derrota flamenga na 1a batalha dos Gua-
rarapes ? Os holandeses tinham todas as condições para a vitória, 
porém foram esmagados. Possuíam a superioridade numérica na 
relação de 2,86 x 1, isto é, quase 3 holandeses contra 1 brasileiro, 
além da superioridade de poder de fogo e de melhor armamento 
ao nível técnico da época. Várias causas conjugadas provocavam a 
derrota, eliminando a dita superioridade flamenga.

As grandes regras decisivas das batalha, usadas pelos ca-
pitães famosos de antigüidade como PELÓPIDAS, EPAMINO-
DAS, FELIPE II, ALEXANDRE MAGNO, ANÍBAL, CIPIÃO, o 
AFRICANO, CÉSAR, ou mais tarde pelos gênios militares como 
NAPOLEÃO, foram intuitivamente e com talento utilizadas pe-
los luso-brasileiros. Consistem elas em manobras rápidas, ataques 
de surpresa, escolha do terreno e concentração de fogos sobre os 
pontos vulneráveis do adversário. Foi assim que os legionários ro-
manos esmagaram as falanges gregas, nas batalhas de Cinocéfalos 
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com o cônsul FLAMÍNIO (197  a.C.) e em Pidna (166 a.C.) com 
o cônsul PAULO EMÍLIO. A flexibilidade da legião romana es-
magou a falange, que só combatia bem em terrenos nivelados e 
em batalha frontal em ordem unida, vulnerável sempre a falange 
pelos flancos, enquanto os legionários romanos podiam combater 
tanto em formação cerrada como individual.

Estes princípios universalmente válidos são a preponde-
rância e a concentração de forças no ponto decisivo da batalha, a 
velocidade ou manobras rápidas, o engano, a surpresa, a escolha 
do terreno no local apropriado. Um dos grandes pensadores mi-
litares de sua época e de todos os tempos, KARL VON CLAU-
SEWITZ (1780-1831), sintetizou os princípios da guerra. Era um 
militar prussiano, autor do livro A Guerra, básico para os estudos 
militares, sintetizando os seus princípios decisivos. O engano, a 
velocidade e a violência do ataque são de extrema importância. 

A logística do exército holandês seria perfeita para o com-
bate nas planícies européias em campo aberto, era perfeita para o 
teatro de operações da Europa. Mas o terreno, condicionando o 
meio foi menosprezado. Os regimentos holandeses exigiam am-
plo espaço para a manobra.

Mas acontece o inverso na 1ª Batalha dos Guararapes. As 
tropas holandesas ficaram sem espaço para as manobras. O Bo-
queirão representava na verdade uma repetição das Termópilas, 
quando LEÔNIDAS defendeu durante longo tempo na estreita 
passagem entre o Monte ETT e o mar a própria Grécia contra o 
orgulho dos monarcas persas.

Como assim? Os holandeses investiram para o ataque no 
Boqueirão com 3 regimentos de 500 homens. A frente normal de 
um regimento seria de 300 metros = 200 piqueteiros, na tática 
clássica. Mas 3 regimentos teriam de ocupar 600 metros, contudo 
foram obrigados a reduzir no Boqueirão a frente normal de 600 
para 60 metros, o que provocou o desequilíbrio e desajuste de sua 
tática.
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É de relembrar ademais a elevada força moral e o patriotis-
mo dos brasileiros lutando pela terra natal, enquanto na tropa fla-
menga era grande o número de mercenários, visando o soldo. A 
guerra transformou-se assim numa guerra patriótica.

Dez meses mais tarde, no dia 19 de fevereiro de 1649, travou-
-se no mesmo local a 2a Batalha dos Guararapes. O Coronel VAN 
DEN BRINK  deixou o Recife na noite de 17 para 18, com 6 regi-
mentos, 2 agrupamentos de marinheiros e negros, num total de 
3.650 homens. Aproveitando a amarga lição da derrota anterior, 
anteciparam-se na ocupação do estratégico Boqueirão. FRAN-
CISCO BARRETO resolveu enfrentar o inimigo, com seus 2.640 
homens, abrangendo 5 terços e duas companhias de cavalaria. O 
Boqueirão e as elevações já se encontravam em poder dos holan-
deses, mas os luso-brasileiros não renunciaram ao intento da luta, 
com as suas tropas escalonadas no sul dos montes, na baixada, à 
espera do inimigo e vigiando os seus passos. Durante todo o dia 
19 os exércitos se observaram mutuamente, sem que nenhum de-
les tomasse a iniciativa, para que não perdessem as suas posições 
vantajosas. Os holandeses se sentiram fatigados pela sede e pelo 
sol, pensando que os luso-brasileiros não queriam combater. Não 
quiseram os holandeses retirar-se pela noite, como seria aconse-
lhável, para não deslustrar a sua nobreza e honras militares, mas 
em plena luz do dia, pela tarde começando a descer os montes. Os 
patriotas os atacaram pela retaguarda e pelos flancos despreveni-
dos. Assim os holandeses, novamente fora de suas posições táti-
cas, atacados violentamente, completaram a retirada para evitar 
o colapso total. O Coronel VAN DEN BRINK morre também. O 
resto das tropas acolhe-se no Recife.

As baixas do combate foram enormes para os flamengos, 
pequenas para os luso-brasileiros: A) holandeses: mortos e pri-
sioneiros = 1.044 homens; feridos = 500; total = 1.544, ou 44% do 
efetivo holandês (sem contar as forças auxiliares); B) luso-brasilei-
ros: mortos = 45; feridos = 245.
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Era o golpe de morte no domínio holandês no Brasil, depois 
das batalhas dos Guararapes, eles não mais ousaram sair do Reci-
fe, aguardando reforços que nunca chegaram, até a rendição final 
ocorrida em 26 de janeiro de 1654.

Qual o espírito dos Guararapes ?
O Marechal MASCARENHAS DE MORAIS disse: “Nesta 

colina sagrada, na batalha vitoriosa contra o invasor, a força arma-
da do Brasil se forjou e alicerçou para sempre a base da nacionali-
dade”. O General FLAMARION BARRETO escreveu: “O Exército 
Brasileiro nasceu nos Guararapes”.

Uma mágica evocação do espírito sagrado dos Guararapes é 
feita pelo Major CLÁUDIO MOREIRA BENTO em seu livro As 
Batalhas dos Guararapes, em síntese eloqüente e expressiva:

“O espírito de Guararapes é o pavilhão invisível da naciona-
lidade.”

“O espírito de Guararapes é a fortíssima liga metálica da uni-
dade nacional, territorial, espiritual e étnica.”

“Espírito de Guararapes é a harmonia e a integração do cal-
deirão de raças brasileiras, que fazem do Brasil uma grande de-
mocracia étnica do mundo”.

A vitória dos Guararapes representou um poderoso fator de 
integração nacional. Foi um elemento decisivo de preservação da 
unidade pátria, ameaçada por uma grande potência européia em 
expansão pelo mundo.

Se não fosse tal vitória o Brasil teria sido possivelmente divi-
dido em um Brasil holandês e em um Brasil lusitano, formando-se 
no futuro países diversos, com língua, religião, mentalidades di-
ferentes, sem transforma-se na nação continental, um continente 
dentro de um continente, como hoje é, com a sua vastidão geo-
gráfica.

NASSAU tinha o espírito do estadista. Baixou a sua filosofia 
política à terra firme. Veio com o propósito de ficar, de enraizar-
-se, com o sonho de criar um Estado com a aventura ultramari-



Revista da A.P.L.J.  • 99

na, que não seria aos seus olhos uma simples conquista, mas o 
florescimento da cultura flamenga nos trópicos. Os seus artista e 
intelectuais o ajudariam na obra imaginada.

O abandono de Olinda e a constante chegada dos holandeses 
ao Recife transformaram o Recife em uma vila inchada. A solu-
ção de NASSAU foi a da técnica holandesa: urbanizar a ilha de 
Martins Vaz, formada entre os rios Capibaribe e Beberibe, entre 
o Recife e o continente, drenou o terreno com canais, traçou o 
conjunto geográfico de cidade. Construiu um parque e ergueu um 
palácio no meio dele, com suas duas torres sobre o antigo pânta-
no surge o Friburgo, o palácio mais suntuoso do Brasil, decorado 
com murais de FRANS POST. No parque e no jardim cercando 
o palácio transplantou 2.000 coqueiros, árvores frutíferas, plan-
tas ornamentais, construiu um zoológico. NASSAU passeava nos 
seus jardins, no meio da avenida dos coqueiros de palmas verde-
jantes, sonhou ali com o seu império. Mas no Recife se agigantava 
a cidade que se chamava Maurícia, entretanto a comunicação com 
o porto era feita com barcos, porém NASSAU logo deu solução 
construindo em 2 meses uma ponte com 259 metros, toda de ma-
deira, no local onde a ponte Maurício de  Nassau hoje  se encontra.

FRANS POST e EKKHOUD foram os primeiros a fixar na 
tela os aspectos brasileiros, as matas cheirosas, os rios, o céu, as 
árvores, os animais, os aspectos de sua vida. O astrônomo MAR-
CGRAVE foi o primeiro a estudar um eclipse solar na América, 
PISO foi um pioneiro no estudo das nossas plantas medicinais.

O sonho de NASSAU foi o de transformar o Recife no centro 
de um império colonial holandês. Guararapes destruiu este so-
nho, sonho de uma noite de verão.

NASSAU deixou o governo em 6 de maio de 1644 para o 
Conselho do Recife, fazendo um discurso que é um testamento 
político, dizendo: “A potência de um governo não se deixa medir 
pela superfície, mas pela fidelidade, devoção e respeito dos indi-
víduos”. Em seguida foi a cavalo até a Paraíba. Só embarcou em 22 



100  • Revista da A.P.L.J.

de maio para Haia. E chorava. Levou para o seu palácio de Haia 
as pinturas e decorações de Friburgo, a sua coleção de quadros e 
telas brasileiras, morrendo em 1679 depois de inúmeros triunfos 
em sua vida. Chorou pelo desmoronamento do seu sonho.

Guararapes assinalou praticamente o fim do domínio holan-
dês no Brasil, acelerado pela guerra entre a Holanda e a Inglaterra 
na disputa da hegemonia comercial entre as duas potências euro-
péias.

O historiador pernambucano JOSÉ GONSALVES DE MELO 
fixou os traços fundamentais da obra holandesa no Brasil em seu 
livro Tempo dos Flamengos.

Mas Guararapes, destruindo o domínio holandês, permitiu a 
futura unidade nacional, a grande nação continental, a grande na-
ção ecumênica, que, segundo o geógrafo alemão FISCHER, pode 
conter uma população de 900 milhões de habitantes.

Guararapes simbolizou ainda a confraternização ainda das 
raças. Brasileiros, portugueses, negros, mulatos, índios, curibocas 
combateram lado a lado e expulsaram os invasores. Era a irmana-
ção de todos, brancos, negros, mulatos, índios.

ANTÔNIO FELIPE CAMARÃO, chamado POTI pelos in-
dígenas, comandou um numeroso troço de sua tribo, a potiguara, 
na luta contra o invasor. Referindo-se à sua ação, disse o Coronel 
ARCICHOFSKY: “aqui um índio só tem poder para nos fazer re-
tirar muitas vezes”. A sua mulher CLARA CAMARÃO, também 
índia, participou bravamente da luta.

HENRIQUE DIAS liderou os negros, era outra raça que 
confraternizava no cadinho de onde surgiria a nacionalidade, a 
nossa grande democracia étnica e racial.

Os brasileiros estão presentes com a liderança de JOÃO 
FERNANDES VIEIRA, líder civil da insurreição, herói de guerra, 
nascido em Funchal, ilha da Madeira (1613), de origem nobre, 
mas que se fixou no Brasil aos 11 anos, onde faleceu em 1681.

Guararapes marcou ainda o nascimento do espírito do exér-
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cito brasileiro, surgindo da doutrina militar brasílica, que venceu 
um grande exército europeu, um dos melhores da época, inspi-
rado nas técnicas e no equipamento do exército da Suécia e da 
França.

Guararapes coloca além disso um ponto final nas invasões 
estrangeiras no Brasil por motivos de conquista, porque nasce vi-
brante e poderosa a consciência nacional, de que o Brasil não é 
uma simples colônia, mas capaz de defender-se sem o auxílio de 
Portugal, como uma nação, em Guararapes se encontra a raiz da 
Independência Nacional, raiz que cresceu, frondejou e floriu em 
1822.

Guararapes mantém a unidade geográfica do Brasil, funda-
mentada na unidade territorial contígua, ameaçada pela brava 
Holanda; porém, mais do que isto, esta unidade nacional cresce 
fortalecida pela religião, preservando-se a unidade religiosa com 
a expulsão do calvinismo, a unidade da língua mantendo a fala 
portuguesa, a unidade da cultura acima de tudo com a unidade 
espiritual.

“A nação é uma alma”, disse o escritor francês RENAN. A 
cultura luso-brasileira foi reafirmada, foi a aventura portuguesa 
nos trópicos, como a chamou GILBERTO FREYRE, e que senho-
reou o novo mundo.  

O irmanamento das raças que se enalteceu em Guararapes, 
significou em suma a nascente raça brasileira, o grande despertar 
de uma nova nação, sublimando-se no heroísmo.

“O espírito dos Guararapes é o mais fino e raro perfume da 
tradição da nacionalidade brasileira”, resumiu CLÁUDIO MO-
REIRA BENTO.

O espírito de Guararapes é o nacionalismo verde-amarelo, 
patriótico, amante da terra, das nossas tradições, e não o nacio-
nalismo estreito das ambições utópicas e imitações estrangeiras, é 
o espírito de brasilidade, do Brasil que se engrandece, que se dig-
nifica, que simboliza perante o mundo uma nova e grande pátria.
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O espírito de Guararapes é o espírito de liberdade, não da 
liberdade suicida, que se aniquila, mas da liberdade exercida com 
responsabilidade, segundo a filosofia do humanismo, de que a li-
berdade de cada um deve respeitar a liberdade alheia.

A lembrança de Guararapes perpetuou-se na história. O 
seu símbolo representa a bravura, a combatividade, a emulação, 
o amor à pátria, a fim de vê-la enriquecida e culta, com respeito 
aos grandes valores da vida. Esta recordação sempre presente é o 
estímulo para novos e grandiosos feitos da cultura brasileira no 
plano militar, material, cultural em todo o Brasil, caracterizando-
-se em Pernambuco em algumas instituições seculares ou de con-
siderável valor histórico, como a Faculdade de Direito, o Jornal 
do Commercio, o Diario de Pernambuco, o Ginásio Pernambu-
cano, os seus institutos históricos, de pesquisa social, a Academia 
Pernambucana de Letras, as suas igrejas, os seus monumentos, a 
beleza da arquitetura de suas cidades, desde Olinda, os seus gran-
des homens de pensamento, poetas, humanistas, jurisconsultos, 
políticos, os seus grandes chefes militares.

Guararapes representa por conseqüência um poderoso fator 
de integração nacional, um motivo de integração tanto material e 
geográfico como espiritual e cultural, a suprema estesia militar e 
de civismo da época. Esta integração cimentou a síntese das raças, 
amuralhou a unidade pátria, fortaleceu o amor à terra e à paisa-
gem, a liberdade religiosa e de consciência, Guararapes é em suma 
a culminância de um momento histórico de brasilidade.

O espírito de Guararapes é afinal o espírito da pátria, porque 
ali floresceu como nunca o sentimento do amor à pátria, de sua 
grandeza, de sua mística, em um país continental de rara beleza 
poética, com seus céus azuis, com suas noites claras e enluaradas, 
onde as estrelas são os pensamentos da noite, como cantou o po-
eta, sentimento iluminado pelo amor à nossa história, para trans-
mitir esta herança intacta e enriquecida às gerações do amanhã, às 
novas gerações amanhecentes.
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LORD KEYNES E A SUA INFLUÊNCIA NA 
ECONOMIA CONTEMPORÂNEA

Luiz Alfredo Moraes Pinto Ferreira 

Palavra-chave: Keynes; Tratado de Versalhes; Grande De-
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RESUMO

O presente trabalho objetiva dar uma visão sintética das 
conseqüências econômicas advindas do Tratado de 1919, imposto 
pelos aliados à economia e ao povo alemão, provocando o repúdio 
de Keynes ao Tratado de Paz. Posteriormente, com a Grande De-
pressão, o governo americano adotou sérias meddas econômicas 
para recuperar a sua economia, com base nas idéias econômicas 
de Keynes. O pensamento econômico de Keynes foi decisivo para 
recuperação da economia Americana e dos principais países ca-
pitalistas afetados pela crise de 1929. Em 1946, na Conferência 
de Bretton Woods, Keynes muda a sua posição, com relação ao 
padrão monetário, dispensando o ouro e adotando o dólar como 
moeda internacional. 

INTRODUÇÃO

Nascido na Inglaterra nos fins do século XIX, Keynes viveu 
em uma época extremamente agitada, tendo o seu pensamento 
econômico influenciado decisivamente os destinos da Economia 
dos grandes países capitalistas, abalados pela depressão e o de-
semprego que os afligiam desde 1929 e se prolongou até o inicio 
da 2ª Guerra Mundial.

Ingresso no serviço público em 1915, representando mais 
tarde o Governo Inglês no Tratado de Versalhes em 1919, onde 
não concordou com as cláusulas econômicas impostas pelos alia-
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dos à Alemanha, renunciando ao posto de conselheiro britânico.
Em 1922, por ocasião da inflação galopante na Republica de 

Weimar, Keynes foi consultado pelo governo alemão para apre-
sentar soluções para debelar a crise econômica, tendo opinado 
pelo equilíbrio do orçamento, mas seu conselho não foi levado 
em consideração, culminando com uma hiperinflação na Repú-
blica Weimariana.

Posteriormente, o novo presidente do Reichbank estabilizou 
a economia, seguindo o que Keynes sugeriu ao seu governo dezoi-
to meses antes, mas politicamente já era tarde. A gigantesca infla-
ção causou grandes prejuízos à população, provocando um gran-
de  rancor de suas vítimas ao governo e a todos os seus dirigentes, 
preparando assim, o ambiente propício para germinar o Nazismo.

Com a Grande Depressão Americana de 1929, o caos econô-
mico se alastrou a vários países do mundo, atingindo severamen-
te a Alemanha, propiciando a subida de Hitler ao Poder, com o 
apoio de milhões de trabalhadores desempregados.

Aconselhado por financistas, Hitler adota remédios econô-
micos de Keynes, absorvendo a massa trabalhadora desemprega-
da, com encomendas pagas pelo Estado à Industria.

No transcorrer da 2ª Guerra, Keynes trabalhou em proble-
mas econômicos que seriam enfrentados pelas nações no pós-
-guerra em 1944, como representante do Tesouro Britânico, parti-
cipou da Conferência de Bretton Woods, onde dois planos seriam 
discutidos na pauta da Conferência: o  de Keynes e o de Harry 
White, saindo vencedor o plano americano de White.

JOHN MAYNARD KEYNES

Keynes nasceu em Cambridge, Inglaterra, em 1883 e veio 
a falecer em Firle, Sussex, Inglaterra, em 1946. Era filho de um 
filósofo e economista, estudou em Cambridge, onde mais tarde 
lecionou economia.  

Escreveu diversas obras como: Indian Currency and Finance 
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(Finanças e Meio Circulante Indiano); The Economic Consequen-
ces of the Peace (As Consequências Economias da Paz); A Tract 
on Monetary Reform (Um Ensaio sobre a Reforma Monetária); 
Economic Consequences of Wiston Churchill (Conseqüências 
Econômicas de Wiston Churchill); A Treatise on Money (Tratado 
sobre a Moeda); The General Theory of Employment, Interest and 
Money (Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda), como 
matemático escreveu A Treatise on Probability (Tratado sobre a 
Probabilidade). 

Na sua primeira obra “Finanças e Meio Circulante Indiano” 
(1913) fez uma analise de funcionamento do padrão ouro. Com 
a deflagração da 1ª Guerra Mundial foi chamado para ser conse-
lheiro junto ao tesouro britânico. Ao término da 1ª Guerra assiste 
à elaboração do Tratado de Versalhes, que não concordou com 
seus termos.

Na realidade o Tratado de Versalhes foram vários tratados 
assinados entre as potências vencidas e as vencedoras. Embora 
tenham denominações diferentes, dá-se em geral, a todos em con-
junto, o nome de Tratado de Versalhes.

As cláusulas punitivas à Alemanha foram as seguintes:
 a)  cláusulas territoriais - a Alemanha cedeu à França o Sarre 

(região carbonífera, entregue temporariamente á explora-
ção francesa), a Alsácia e a Lorena; para a Bélgica, Eupen e 
Malmedy; para a Polônia, a Posnânia (formando o “corre-
dor polonês” para o acesso ao mar através de Dantzig);  

 b) cláusulas coloniais – A Alemanha cedeu suas colônias Togo 
e Camerum à França; Este e Sudeste africano à Inglaterra; 
Ilhas do Pacífico distribuídas entre Bélgica, Austrália, Japão 
e Nova Zelândia.

 c) cláusulas militares – A Alemanha teve de acatar: a) a redu-
ção do exercito para cem mil homens; b) a interdição de 
possuir artilharia pesada e aviões; c) a proibição de fabricar 
armas; d) a desmilitarização da Renânia.

E finalmente, a mais importante das cláusulas punitivas:
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 d)  cláusulas financeiras – A Alemanha teve de aceitar a estipu-
lação de uma dívida de guerra a ser estabelecida pela comis-
são de reparações de guerra; a ocupação pelas tropas aliadas 
da margem esquerda do Reno como garantia de pagamento 
da dívida da guerra. 

A 1ª Guerra Mundial (1914-1918) teve uma grande duração, 
ocasionando a exaustão das reservas monetárias da Alemanha, 
tanto no âmbito externo, com o esgotamento das suas reservas 
internacionais, como na sua capacidade interna de promover ex-
cedentes de exportações.

A Alemanha já vencida e com uma economia arrasada rece-
beu um golpe fatal das nações aliadas, alcançando as indenizações 
de guerra a serem pagas as nações vencedoras o montante de US$ 
33 bilhões (calculados em 1921).

Keynes com uma visão futurista pressentiu no tratado, que 
impondo tamanhos tributos e humilhações ao povo e Estado ger-
mânico provocaria um sentimento revanchista por parte da Ale-
manha.

Daí Keynes na sua obra intitulada “As conseqüências Econô-
micas da Paz” ter criticado veementemente as disposições econô-
micas do Tratado de Versalhes, demitindo-se inclusive, de forma 
ruidosa, em 1919, do cargo de conselheiro do Tesouro britânico 
que ocupou durante toda a 1ª Guerra.

Com o término da 1ª Guerra Mundial, a Economia do mun-
do tentava soerguer-se. A Inglaterra, embora como nação vence-
dora, não escapou da crise financeira, havia um excesso de papel 
moeda em circulação, além de um acentuado desemprego que 
corroia as finanças britânicas. Keynes foi de encontro à política 
econômica governamental e às teorias orientadas nesta deflação, 
o que levou a publicar em 1923 “Um ensaio sobre a Reforma Mo-
netária.”

Em 1930, publicou uma síntese do seu pensamento no Tra-
tado sobre a Moeda, no qual sustenta que a depressão resulta de 
que as inversões não aplicam o volume total das poupanças.
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“Quando foi publicado o Tratado da Moeda de Keynes, em 
fins de 1930, a crise grassava havia mais de um ano nos Estados 
Unidos e começava a fazer sentir os seus efeitos na Europa.

Em face das ameaças de crise, a Grã-Bretanha decidiu-se a 
transformar brutalmente a sua política econômica e adotou, final-
mente um dos remédios preconizados por Keynes; desvalorizou a 
moeda em 1931, e deu-se muito bem com isso. A crise foi menos 
severa na Grã-Bretanha que na maior parte dos outros países ca-
pitalistas.

Contudo, a desvalorização britânica, ao estimular as expor-
tações inglesas, não fazia mais que transferir para os outros paí-
ses exportadores o peso da crise. Esta foi extremamente severa na 
Alemanha, principal concorrente da Grã-Bretanha no mercado 
mundial.

Neste último país, o desemprego feria em 1932 cerca de 
metade da mão-de-obra industrial. Era uma situação verdadei-
ramente insuportável. Contudo, não deu lugar a nenhuma revo-
lução socialista. Ela proporcionou a subida de Adolfo Hitler ao 
Poder, o qual, aconselhado por notáveis financeiros, empreendeu 
reabsorver o desemprego, passando a industria encomendas pa-
gas pelo Estado. Era o método preconizado desde 1924 por Lloyd 
George e por Keynes. (...)” (DENIS, 1987:699-700)

Em 1936, lançou as bases para a teoria Keynesiana em sua 
Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Nesta obra expli-
cou teoricamente o desemprego que assolava a Inglaterra e tam-
bém as bases de uma interpretação do capitalismo e de uma reno-
vação da teoria econômica.

“No referido estudo Keynes elaborou o seu projeto de uma 
Câmara Internacional de Compensação (multilateral), (...),” “(...) 
com três inovações básicas: a) criação de um Banco Internacional 
específico e sui generis para operações de comércio, permitindo o 
equilíbrio automático no balanço de pagamento dos países inte-
grantes; b) criação de uma nova moeda (de natureza escritural), 
chamada de Bancor e creditada como doação nas contas dos Ban-
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cos Centrais dos membros participantes, com quotas diferentes, 
de acordo com o comércio respectivo; c) aplicação de um tributo 
moderado e suave, que pode ser crescente, uma espécie de juro 
negativo sobre o saldo dos países devedores, que ficam assim 
compelidos ao uso dos Bancors no comércio e na compra com-
pulsória dos países credores para reajustado equilíbrio” (PINTO 
FERREIRA, 1991:09).

Na essência a teoria keynesiana prega que o Estado deve in-
tervir na economia apenas em momentos críticos de grande crise, 
pois o Estado dispõe de instrumentos próprios, que podem fazer 
voltar o equilíbrio dos juros e da poupança.

Poderíamos então definir esta teoria, como a que tenta expli-
car as flutuações de curto prazo do nível de renda e do emprego 
pelo jogo de variáveis dependentes e de três variáveis indepen-
dentes: a propensão a consumir, a eficiência marginal do capital e 
a preferência pela liquidez que juntamente com a quantidade de 
moeda determinaram a taxa de juro.

Esta teoria considera que se pode reduzir o desemprego. O 
Estado deve procurar minimizar o desemprego da sua socieda-
de, através de uma política econômica adequada: redução da taxa 
de juro, facilitando o investimento privado; aumento dos investi-
mentos públicos; aumento da propensão de consumir pela redis-
tribuição de renda em benefício da classe menos favorecida e o 
protecionismo aduaneiro eventual.  

Esta política contrária à deflação é essencialmente monetá-
ria, permitindo uma intervenção do Estado sem atingir a empresa 
privada.

As propostas da “revolução Keynesiana” influenciariam ain-
da, em alguns pontos a economia americana no programa “New 
Deal” proposto por Franklin Delano Roosevelt (1933-1939), por 
ocasião da Grande Depressão.

Em 1942, pela sua inestimável contribuição ao império bri-
tânico recebeu o título de Lord.

Representou a Inglaterra na Conferência Monetária e Fi-
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nanceira, reunida em 1944, em Bretton Woods (New Hampshire, 
EUA), que criou o BIRD e o FMI, chegando a presidência do Fun-
do Monetário Internacional em 1946.

Em 1946, após divergência com os membros mais conserva-
dores do FMI fica doente e, pouco depois, no mês de abril, vem a 
falecer, vítima de um ataque cardíaco.

O BRASL E O TRATADO DE VERSALHES

A participação do Brasil na 1ª Guerra Mundial foi, no míni-
mo, discreta, só ocorrendo após o afundamento de três dos seus 
navios mercantes pelos alemães em 1917 (o Paraná, em 3 de abril, 
no canal da Mancha; o Tijuca, em 22 de maio, próximo a Brest, 
na França, ocasionando a quebra da neutralidade brasileira e o 
confisco de todos os navios mercantes alemães ancorados em seus 
portos e o Macau, em águas espanholas, em 25 de outubro). 

Mesmo com o afundamento dos seus navios, o Brasil relutou 
em enviar reforços aos aliados, mas segundo BUENO (2003:288): 
“(...) No fim de 1917, porém, cedendo às pressões internacionais, 
Brasil enviou uma divisão naval, uma missão médica e um contin-
gente de aviadores para a Europa. (...)”

“(...) As jovens equipes médicas brasileiras foram levadas 
para a França, onde tiveram algum trabalho. Os aviadores pra-
ticamente não saíram do chão. A divisão naval, encarregada de 
patrulhar o oceano Atlântico em frente do Senegal, ancorou em 
Dacar, onde a gripe espanhola dizimou quase metade da tripula-
ção. Enviada a Gilbratar, a esquadra brasileira abriu fogo contra 
um cardume de toninhas (espécie de boto), julgando se tratar de 
submarinos alemães”. “(...) Um dia depois de atracar  em Gilbra-
tar, em 10 de novembro de 1917, os brasileiros foram informados 
de que a Alemanha capitulara. (...)”.

Pela sua participação no conflito, o Brasil enviou 10 delega-
dos oficiais, sob o comando de Epitácio Pessoa (1865-1942) para a 
Conferência de Paz de Paris, onde foi assinado o Tratado de Ver-
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salhes e, de acordo com BUENO (2003:292), “(...) dos 440 arti-
gos do tratado dois deles se referiam especificamente a interesses 
brasileiros. No primeiro, a Alemanha era obrigada a pagar 125 
milhões de marcos pelas 1,85 milhão de sacas de café que tinham 
destruído ao atacar navios brasileiros, e a devolver as sacas que 
haviam sido estocadas em Berlim durante a ‘valorização’ de 1906. 
No outro, foi concedido ao Brasil o direito de pagar com preços 
‘antigos’ -  portanto, mais baixos – os 70 navios alemães que o país 
havia confiscado em seus portos”.

O Brasil como nação vencedora também cobrou e recebeu o 
seu tributo resultante da guerra, mas as conseqüências oriundas 
do tratado e a Grande Depressão não demorariam a chegar com a 
crise econômica e social que se abateria pós-guerra na Alemanha 
e no mundo.

Keynes já previa que os aliados ao obrigar a Alemanha a 
cumprir as disposições impostas pelo tratado de 1919, como a 
perda de territórios e as pesadas indenizações impostas aos países 
vencedores, levariam esta nação e o resto do mundo, em um fu-
turo próximo, a uma crise sem precedentes, o que de fato ocorreu 
com a ascensão do nazismo e a deflagração da 2ª Guerra Mundial.

A HIPERINFLAÇÃO NA REPÚBLICA DE WEIMAR

A derrota da Alemanha na guerra faz com que seja procla-
mada a República na cidade de Weimar em 1919 e com as pena-
lidades do Tratado de Versalhes fizeram crescer a dívida, com-
prometendo os investimentos internos, acarretando falências, 
inflação e desemprego em massa.

O Estado alemão não dispunha de ouro ou de grandes in-
vestimentos estrangeiros para pagar as reparações aos aliados, 
conseqüentemente teria de exportar uma grande quantidade de 
mercadorias para saldar as suas dívidas de guerra, sendo esti-
mada em 1920, no valor de “(...) 226 bilhões de marcos ouro, di-
vidido por 42 prestações anuais dentro de 12% das exportações 
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alemãs, além de outras parcelas menores de despesas de ocupação 
e liquidação.

A Alemanha debateu-se tenazmente para não pagar, recor-
rendo a procrastinações, contrapropostas etc. (...)”. (BALEEIRO, 
1994:148)

A inflação dispara em decorrência da emissão de moeda para 
o pagamento das dívidas de guerra, ocasionando uma hiperinfla-
ção e uma grave crise econômica na jovem República de Weimar.

Segundo GOMES (1968:160): “Em toda a história das infla-
ções, ocupa predominantemente lugar a que teve por cenário a 
Alemanha, e que, começando em 4 de agosto de 1914, dia em que 
uma lei suprimiu o reembolso ouro das notas do Reichsbank, só 
terminou em 1923, quando entrou em circulação o marco-renda 
(Rentenmark)”.

De acordo com JOHNSON (1990:109-110): “(...) Em 1913, o 
marco alemão valia 2,38 dólares. Em 1918, caiu para sete centavos 
e, nos meados de 1922, um centavo de dólar podia comprar cem 
marcos. (...)”.

“(...) No outono de 1922, quando Keynes foi chamado para 
consultas, propôs um remédio forte, que uma geração posterior 
chamaria de ‘monetarismo’ – o governo, disse ele, precisa equili-
brar o orçamento a qualquer custo e diminuir a oferta de dinheiro. 
Esse excelente conselho foi rejeitado e as impressoras da Casa da 
Moeda aumentaram a velocidade”.

O colapso final da moeda começou em janeiro de 1923, 
quando os franceses ocuparam Ruhr, a população parou de traba-
lhar, e o governo alemão aceitou a responsabilidade financeira de 
continuar pagando seus salários. No verão de 1923, um represen-
tante do congresso americano, A.P. Andrew, visitando a Alemanha 
registrou o fato de ter trocado quatro bilhões de marcos por sete 
dólares, e que uma refeição para duas pessoas em um restaurante 
custava 1.500 milhões, acrescida de uma gorjeta de quatrocentos 
milhões. Em 30 de novembro, a emissão diária atingiu a cifra de 
quatro mil quintilhões. Os bancos cobravam 35% de juros ao dia 
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sobre empréstimos, enquanto pagavam apenas 18% ao ano aos 
depositantes. Como resultado, uma camponesa que depositasse 
o valor de uma vaca e o retirasse seis meses mais tarde, verificaria 
que esse dinheiro valia menos do que um arenque. (...)”.

Para acompanhar este ritmo inflacionário eram necessários 
em 1923, cerca de 30 fábricas de papel e 133 estabelecimentos grá-
ficos para a fabricação do papel-moeda, além de se empregar 10 
mil operários na impressão de notas na impressa oficial.

No começo do ano de 1923, segundo GOMES (1968:160-
161), “(...) o marco iniciou a sua queda vertiginosa. A dívida flutu-
ante aumenta e atinge cifras fantásticas: em janeiro, 2 trilhões; em 
abril, 8 trilhões; em julho, 57 trilhões; em agosto, 1.200 trilhões. A 
circulação de notas passa de 2 trilhões em janeiro a 3.200 trilhões 
em fins de agosto. No começo do ano as despesas públicas eram 
três vezes maiores do que a receita; em abril, sete vezes maiores e 
em setembro as despesas ultrapassavam 100 vezes a receita!

Em maio o marco valia a décima-milésima parte do seu va-
lor de antes da guerra; em julho, a centésima-milésima parte; em 
agosto, a milionésima, e finalmente a milionésima parte de um 
milionésimo! ...”

Com a circulação do Rentenmark ou marco-renda em 1923, 
inicia-se o fim da mais impressionante das inflações conhecidas, a 
da Alemanha, entre os anos de 1914 e 1923.

Neste período turbulento da economia alemã, com os pre-
juízos causados pela hiperinflação à população, marcaria o ódio 
à República de Weimar e começaria a trajetória do futuro führer 
(guia do povo alemão) Adolf Hitler, que tinha se apercebido deste 
fato.

Em 1919, Hitler filia-se ao Partido Operário Alemão (DAP), 
organização nacionalista anti-semita passando a chefiá-lo em 
1921, transformando-o em Partido Nacional-Socialista dos Tra-
balhadores Alemães (NSDAP).

Em 1923 é preso por nove meses, por tentativa de golpe de 
Estado, conhecida como o putsch de Munique. Na prisão, cercado 



114  • Revista da A.P.L.J.

de regalias, escreveu Mein Kampf (Minha Luta), a futura bíblia 
nazista.

Com a inflação domada, a República de Weimar conheceu 
5 (cinco) anos de estabilidade política, até a Grande Depressão de 
1929. 

O “CRACK” DE 1929

Nos Estados Unidos, o “Crack” de 1929 ou a quebra da bolsa 
de Nova York em 29 de outubro de 1929 levou esta nação a uma 
grande depressão econômica, ocasionando, entre outros efeitos, a 
queda de 85% na cotação das ações entre 1929 e 1932, a falência 
de 9.096 bancos e 85 mil empresas, o desemprego de 13 milhões 
de pessoas, a reduções de salários (chegando a até 60% dos salá-
rios, em 1932).

No auge da crise de 1929, de uma população de 120 milhões 
de habitantes nos Estados Unidos, havia em torno de um milhão 
de especuladores operantes e, aproximadamente, de 29 a 30 mi-
lhões de famílias tinham ligação ativa com o mercado.

“(...) Tradicionalmente, o valor de uma ação correspondia a 
dez vezes o seu dividendo. Com o mercado de margens, os divi-
dendos das ações, somente 1 ou 2% eram muito menores do que 
os juros de 10-12% dos empréstimos feitos para comprá-las. Isto 
significava que quaisquer lucros eram apenas ganhos de capital. 
(...)” “Em 1929, algumas ações estavam sendo vendidas por cin-
qüenta vezes mais do que seus dividendos. Como um técnico ob-
servou, o mercado ‘estava operando não somente no futuro, mas 
também no além’. (...)” (JOHNSON, 1990: 198-199)

O primeiro dia de pânico na Bolsa de Nova York começou 
na Quinta-Feira Negra, em 24 de outubro de 1929, onde 70 mi-
lhões de títulos não encontraram uma contrapartida na demanda.

Os acontecimentos na Bolsa de Valores rapidamente se alas-
tram as outras atividades econômicas e chega à produção, insta-
lando-se uma grande crise econômica. A queda da renda nacional 
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levou a uma retração na demanda, ao aumento dos estoques e à 
vertiginosa queda dos preços. Várias atividades econômicas são 
paralisadas, ocorrem muitas falências e milhões de trabalhadores 
perdem seus empregos.

A crise norte-americana e a imediata retração da sua econo-
mia expandiram-se de imediato a toda a economia mundial (no 
auge da crise, o comércio internacional reduziu-se a um terço) e 
principalmente, para aqueles países que dependiam dos seus in-
vestimentos.

Na Grã-Bretanha, em 1931 e na Alemanha, em 1932, a taxa 
de desemprego chegou a 25% dos trabalhadores.

Em 1933, no ápice da crise, assume a presidência dos Esta-
dos Unidos Franklin Delano Roosevelt e influenciado pelas idéias 
econômicas de Keynes, adota um programa de reformas econô-
micas e sociais, aplicando de forma contundente a intervenção 
do Estado na Economia para superação da crise, conhecido como 
New Deal.

A nova política baseou-se na intervenção do Estado no pro-
cesso produtivo, por meio de um plano de obras públicas para 
atingir o pleno emprego. Cria mecanismos de controle do crédito 
e um banco para financiar as exportações.

Entre outras medidas fixa salários mínimos, limita a jornada 
de trabalho, amplia o sistema de previdência, decretou o embargo 
do ouro, desvalorizou o dólar.

Os resultados do New Deal surgem em 1937, com a redução 
de desempregados a quase a metade, o crescimento da renda na-
cional em 70% e o aumento da produção industrial em 64%.

AS CONSEQUÊNCIAS DA CRISE DE 1929 NA ALEMA-
NHA E NO BRASIL

A crise provocada pela Grande Depressão ofusca a idéia de 
Democracia em vários países, encorajando movimentos extremis-
tas em todo o mundo, como o fascismo na Itália, o nazismo na 
Alemanha e a subida de Vargas ao Poder no Brasil.
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Na Alemanha, as imposições do tratado de Versalhes soma-
do com o “Crack” de 1929 da bolsa de valores de Nova York pro-
piciaram o ambiente ideal para a ascensão nazista ao poder na 
Alemanha.

A Alemanha, entre 1925 a 1929, obteve um grande período 
de prosperidade econômica, conseguindo um renascimento in-
dustrial próximo dos indicadores pré-guerra.

Entretanto, após a crise de 1929, a Alemanha depara-se nova-
mente com uma grave crise econômica e milhões de desemprega-
dos juntam-se aos ideais do Partido Nacional Socialista dos Traba-
lhadores Alemães, o partido nazista, liderado por Adolf Hitler.

Em 1933, Hitler ascende ao poder, sendo nomeado Chan-
celer pelo Presidente Hindenburg e com sua morte instaura uma 
ditadura.

No ano de 1939, Hitler determina a invasão da Polônia e 
inicia-se a 2ª Guerra Mundial (1939 a 1945), cujas conseqüências 
para a Alemanha e à humanidade foram desastrosas, onde as per-
das decorrentes da guerra em vidas humanas são estimadas em 
quase 50 milhões de mortos, na maioria civis, além de seis milhões 
de judeus assassinados em campos de concentração e extermínio. 

O Brasil também não escapou à crise, o então Presidente 
Washington Luís (1926 a 1930), enfrentou uma inflação crescen-
te, o endividamento externo e movimentos revolucionários, que 
aliados a grande depressão de 1929 (que provocou a retração das 
exportações do café no mercado norte-americano), criaram um 
clima propicio para a crise da velha República, culminando com 
a sucessão presidencial de Washington Luís, que indicou como 
candidato e sucessor, Júlio Prestes, mais um político de São Paulo, 
quebrando a “política café-com-leite”.

Os partidos republicanos de Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul e Paraíba, liderados por Getúlio Vargas, Antônio Carlos e João 
Pessoa, se colocam em oposição à candidatura do governo federal, 
fundando a Aliança Liberal. O Governo Federal vence as eleições. 
Morre assassinado, no Recife, João Pessoa. Eclode a revolução em 
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outubro de 1930. Assume o governo uma Junta Militar que entre-
ga a Getúlio Vargas. Este dissolve os partidos políticos e caça os 
direitos políticos de várias pessoas. É o fim da velha República. 

A Revolução de 1930 encerrou uma estrutura republicana 
criada nos fins do século anterior, em razão de conflitos políticos 
e a chegada da crise econômica mundial, em 1929. A Sociedade 
brasileira como um todo, também almejava uma reestruturação 
no sistema político, tendo no seu seio grupos que desejavam mu-
danças constitucionais e outros ansiosos por mudanças sociais e 
econômicas.

A Revolução de 1930 levou a Nação experimentar novos 
caminhos, e como bem afirmou o “brasilianista” SKIDMORE 
(1988:26), (...) “O esforço resultou em sete anos de agitada im-
provisação, incluindo uma revolta regionalista em São Paulo, uma 
nova Constituição, um movimento de frente popular, um movi-
mento fascista e uma tentativa de golpe comunista. Em 1937, um 
Brasil exausto terminou sua experimentação política e iniciou 
oito anos de regime autoritário sob o Estado Novo.”

A CONFERÊNCIA DE BRETTON WOODS E A POSI-
ÇÃO DE KEYNES

Em julho de 1944, houve a Conferência de Bretton Woods, 
em New Hampshire, EUA, para planejar a estabilização da eco-
nomia internacional e das moedas nacionais prejudicadas pela 2ª 
Guerra Mundial.

Nesta  conferência, conforme PINTO FERREIRA (1991: 
26): “Keynes abandonou a sua concepção adotada na Teoria Geral 
que objetiva a estabilidade monetária com pleno emprego, me-
diante um padrão monetário de mercadoria (tabular standard), 
dispensando o ouro.”

Em Bretton Woods, os Estados Unidos indicaram o dólar e 
a Grã-Bretanha, a libra esterlina como padrão de conversão e mo-
edas de reserva, sendo o valor delas vinculado a reserva de ouro 
destes países e é convertido em taxas determinadas pelo Fundo 
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Monetário Internacional (FMI). Após a conferência, o mundo co-
nheceria como moeda veicular internacional o dólar.

A posição de Keynes “(...) levou o seu crítico Roy Harad, 
na biografia sobre o seu amigo, a criticá-lo duramente, dizendo o 
seguinte: ‘Houve também queixas em Bretton Woods de que ele 
abandonou a causa progressista sujando os seus dedos com um 
plano (FMI), que envolvia o ouro’ (by spiling his fingers whith a 
sheme that envolved gold). (...)” PINTO FERREIRA (1991:11).

CONCLUSÃO

No período que a economia mundial sofria com o impacto 
da Grande Depressão, cujos efeitos se prolongou por toda a déca-
da de 30 até o início da 2ª Guerra Mundial, afetando as principais 
economias capitalistas de então. Keynes revolucionou o pensa-
mento econômico da época com a Teoria Geral do Emprego, do 
Juro e da Moeda (1936), demonstrando a possibilidade de que em 
uma economia de mercado pode haver crises prolongadas com 
recessão e desemprego, contestando assim as hipóteses neoclás-
sicas, que as forças do mercado permitiriam o equilíbrio econô-
mico.

Para Keynes, a recessão e o desemprego surgem quando o 
investimento na economia é reduzido, não sendo capaz de absor-
ver o pleno emprego da força de trabalho disponível, sendo neces-
sário o gasto público para garantir a demanda do setor privado.

Foi dentro destes contexto, conturbado da história da hu-
manidade, que Keynes e a sua política econômica de produção 
de empregos influenciaram a maioria dos governos capitalistas e 
suas economias possibilitando que estas nações saíssem de uma 
das suas maiores crises que abalaram suas estruturas econômicas 
e sociais, daí se falar em revolução Keynesiana. 
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PINTO FERREIRA (VIDA E OBRA),
PRÊMIO LITERÁRIO DA APL-2010

O livro Pinto Ferreira (Vida e 
Obra), de autoria do professor e 
acadêmico Manoel Neto Teixei-

ra, publicado em 2005, foi o vencedor do 
Prêmio Literário da Academia Pernam-
bucana de Letras, categoria Ensaio, edi-
ção 2010.

A obra, embora de cunho biográfi-
co, contextualiza o pensamento do mestre 
Pinto Ferreira nas cenas política, socioló-
gica, literária e cultural do Brasil no século XX. Traz passagens re-
levantes da vida do biografado como o seu pensamento inovador 
do constitucionalismo brasileiro, com a tese para catedrático da 
Faculdade de Direito do Recife, em 1950, sob o título Princípios 
Gerais de Direito Constitucional Moderno, entre tantos outros.

Nessa obra por exemplo, reeditada pela editora Saraiva, e 
adotada por universidades brasileiras e de outros países, o autor 
teve numa visão antecipadora, traça as linhas gerais do que ele 
classifica de democracia política, social e econômica.

Manoel Neto Teixeira, que convi-
veu por mais de 20 anos com o profes-
sor Pinto Ferreira, na condição de jor-
nalista e professor, demonstra conhecer 
toda a sua obra, inclusive as de natureza 
literária, como Interpretação da Lite-
ratura Brasileira (Prêmio Silvio Ro-
mero da Academia Brasileira de Letras) 
e História da Literatura Brasileira (3 
volumes).
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Alude ao perfil político de Pinto 
Ferreira como um dos fundadores do 
MDB, partido de resistência ao golpe 
militar de 64, sua passagem como sena-
dor da República, diretor da Faculdade 
de Direito do Recife e, dentre os inúme-
ros títulos e condecorações, o de Dou-
tor Honoris Causa pela Universidade de 
Coimbra.

Pinto Ferreira (Vida e Obra) está 
a merecer nova edição pois as novas ge-
rações de professores e estudantes, principalmente da área jurí-
dica precisam conhecer a contribuição desse notável mestre per-
nambucano, como pensador, filósofo, jurista e educador.

Manoel Neto Teixeira, membro da Academia Pernambucana de 
Letras Jurídicas e da Academia Olindense de Letras, é professor 
da Faculdade de Direito de  Garanhuns. 
polysneto@yahoo.com.br
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