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Apresentação

No dia 3 de maio de 2016 a Academia Pernambucana de Letras 
Jurídicas – APLJ - comemorou solenemente os seus 40 anos de 
existência, no auditório da SOPECE, lotado por professores, alu-

nos, amigos e simpatizantes da causa do Direito, este fabuloso instrumen-
to social que tem com fim último a Justiça. 

Em noite memorável, o Presidente Luiz Andrade Oliveira dirigiu o 
evento, onde todos ouvimos a lúcida e brilhante palestra do professor titu-
lar da UNICAP (aposentado) Fernando de Vasconcellos Coelho sobre “O 
Poder Constituinte e a Tese de Constituinte Exclusiva”, seguido de debate 
com o professor da UFPE Maurício Rands Coelho Barros e este que vos 
escreve. 

Como disse o condutor da sessão, lendo o painel bem a sua frente: 
são 40 anos de Recta Ratio. E complemento agora, de um trabalho nascido 
do esforço e inteligência do grande timoneiro que foi e continua sendo 
Pinto Ferreira, que soube sensibilizar e mobilizar, na velha Casa de Tobias 
Barreto, homens da estirpe de Torquato Castro, Everardo Luna, Francis-
co Rosa e Silva, Mário Neves Baptista, Rodolfo Araújo, José Souto Maior 
Borges e tantos outros. 

E digo que Luiz Pinto Ferreira ainda é presença forte entre nós, por-
que ele continua nos influenciando com a sua obra e as suas ideias, como 
se vivo ainda estivesse.

Incansável que tem sido em sua batuta de presidente, para dar vida 
ao legado do mestre Pinto,  Luiz Andrade Oliveira não se conformou em 
marcar a efeméride apenas com a sessão solene, tendo passado, logo em 
seguida,  a “cobrar” dos senhores acadêmicos artigos para mais um nú-
mero da Revista Acadêmica, sendo esta muito especial, pois a assinalar 
momento histórico fundamental. 

E tem ele total razão, pois como tive a oportunidade de dizer em meu 
discurso de ingresso nesta Casa do Saber: “A posse em uma Academia de 
Letras é acima de tudo a celebração espontânea de um compromisso com 
a dinamização estética desta grande arte: a Literatura”.



E o resultado aí está: trabalhos primorosos, a exceção de um de 
minha autoria. São escritos de pessoas que revelam amor pelos proble-
mas universais da filosofia, da história e da experiência jurídica. No fun-
do, um sentimento grandioso de amor pelo Direito, preocupação com 
a segurança jurídica e principalmente com a Justiça. Justiça, como sen-
timento ou como virtude, pois esse é exatamente o objetivo estatutário 
da APLJ: estudar o Direito é lutar pelo seu aperfeiçoamento, bem como 
difundir o produto de nossas discussões. 

E Pernambuco tem uma responsabilidade maior nas discussões e 
difusões das letras jurídicas, pois aqui se encontra a Sede Jurídica ma-
ter do País, ambiente onde sempre se destacaram filósofos-juristas e 
juristas-filósofos. Por isso não devemos trair a memória dessas figuras 
ilustres, alguns já acima citados. Mas também outros. Homens e mu-
lheres do porte de Paula Batista, Odilon Nestor, Sílvio Romero. Ou mais 
recente: Lourival Vila Nova, Luiz Delgado, Nelson Saldanha, Bernadete 
Pedrosa, para citar alguns.

Tudo que se vai a seguir ler é fruto de uma ação acadêmica com-
prometida com a pessoa humana e com o social. E, de fato, não há 
maneira melhor de demonstrar o nosso apreço pelas novas gerações, 
principalmente os que ainda estão nas faculdades de Direito, senão 
entregando-lhes os nossos trabalhos. Assumindo posição numa hora 
singular que o Brasil atravessa. De crise no Direito e na Justiça, a ponto 
do jurista Oscar Vilhena Vieira dizer que a mais alta Corte de Justiça do 
País pratica autêntico “pugilato argumentativo”. E o nosso amigo, mestre 
e confrade, João Maurício Adeodato ter asseverado que: “...argumentos 
sobre o resultado – não importa o que adversários e defensores achem 
de sua justiça moral, política, religiosa etc. São ignorados pelo direito”.

Esta revista certamente cumprirá o seu papel. O de estimular ain-
da mais a reflexão sobre o Direito que passou; o que agora temos e, 
principalmente, o que queremos construir para o futuro.

Boa leitura a todos!

Fernando José Pereira de Araújo
Secretário Geral da APLJ
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Av. Santos Dumont, 377
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CEP 50.010–340
fredericoricardo@yahoo.com.br

Marupiraja Ramos 
Ribas
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de Fátima, 301
Edifício Soraya - Apto. 201
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Arthur Pio dos 
Santos Neto
Desembargador do TJPE
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Jurista e poeta, nasceu em 1915 
e faleceu em 1988. Foi o primeiro 
presidente da Academia Brasileira de 
Letras Jurídicas, fundador da Acade-
mia Internacional de Jurisprudência 
e Direito Comparado.

Ricardo Tadeu 
Feitosa Bezerra,
presidente da 
Academia
Paraibana de
Letras Jurídicas 
e da Federação 
Nacional das 
Academias de 
Letras Jurídicas 
Brasileiras

José Maria Othon Sidou
Djaci  Falcão
Luiz Rafael Mayer

Paulo Floriano da Silva 

Roberto Carlos 
do Vale Ferreira

Roberta Correia 
de Araújo Monteiro

Antônio Carlos 
Palhares Moreira Reis

Solange Maria de Moura Souto
Maria Regina Montenegro Rosa e Silva
Antônio Corrêa de Oliveira Andrade Filho

GRANDES BENEMÉRITOS

MEMBROS HONORÁRIOS

MEMBROS CORRESPONDENTES

Antônio Seixas

Custódio de 
Azevedo Bouças
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Sessão solene de posse das Acadêmicas 
Margarida de Oliveira Cantarelli e 

Nelma Ramos Maciel Quaiotti - 28.8.2014

Margarida de Oliveira Cantarelli recebe o Título Acadêmico, das mãos de Fernando Araújo

Fernando Araújo entrega Título Acadêmico a Nelma Ramos Maciel Quaiotti
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Sessão Solene realizada no dia 17 de março de 2015, no auditório da Sopece, por ocasião da 
entrega do Título de Membro Honorário da APLJ, ao professor Roberto Carlos do Vale Ferreira.
Ednaldo Regis dos Anjos Dias, Ivania Maria de Barros Melo dos Anjos Dias, Marta Oliveira, 
Nelma Ramos Maciel Quaiotti, Luiz Andrade, Sueli Gonçalves de Almeida, Alexandre Santos, 
Roberto Carlos do Vale Ferreira, Joselma Ferreira dos Santos e Cláudio Lázaro

Jackson Borges de Araújo, Margarida de Oliveira Cantarelli e Sofia Marinho de Araújo - 
28.8.2014
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Luiz Andrade Oliveira *

POSSE NA ACADEMIA

Excelentíssimo Desembargador Jovaldo 
Nunes Gomes, na pessoa de quem saú-
do os membros e servidores do Poder 

Judiciário aqui presentes.
Excelentíssima viúva do nosso inesquecí-

vel Doutor Nelson Nogueira Saldanha a quem 
junto aos familiares transmitimos nosso pesar 
e homenagens póstumas. Autoridades dos Po-
deres Executivo e Legislativo. Doutora Marga-
rida de Oliveira Cantarelli, atual Presidente da 
Academia Pernambucana de Letras e também 
titular efetiva da nossa APLJ, em nome de quem cumprimentamos os 
Coirmãos e coirmãs da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas e 
das entidades congêneres.

Amigo Ricardo Tadeu Feitosa Bezerra, mui digníssimo Presidente 
da Academia Paraibana de Letras Jurídicas e da Federação Nacional das 
Academias de Letras Jurídicas Brasileiras-FENAJUB, à qual também 
é integrante a APLJ. Integrantes do Ministério Público, Advogados e 
advogadas, estudantes, demais autoridades civis e militares presentes.
Senhoras e Senhores que abrilhantam esta solenidade. 

São para nós sempre motivo de orgulho e alegria as reuniões de 
nossa Academia. 

Hoje estamos em festa, pois recebemos novos Membros que temos 
certeza enobrecerão ainda mais a Academia Pernambucana de Letras 
Jurídicas.

Miguel de Cervantes dizia: “A formosura da alma campeia e se 
denuncia na inteligência, na honestidade, no reto procedimento, na li-
beralidade e na boa educação.” Hoje vivemos um momento de certo 
desencanto. Componentes de instituições privadas e públicas parecem 
se terem perdido na busca do poder para o deleite de alguns poucos.
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A honestidade e o reto procedimento nos leva a contemplar um 
horizonte distante.

A falta de ânimo nos quer dominar e nos fazer desistir e quando já 
decididos a partir, voltamos a nos lembrar dos sonhos, lutas e perseve-
rança dos nossos mestres antepassados. Poderia até falar do maior dos 
mestres Jesus Cristo, mas lembramos dos confrades que deixaram o seu 
legado grandioso, nos entregando a missão de seguir, não desistir, não 
temer, pois lá, como agora também, quiseram triunfar os desonestos.

Por isso e para isso estamos aqui, para fazermos a diferença. Re-
cordemos a fundação da Academia Brasileira de Letras Jurídicas no Rio 
de Janeiro, no dia seis de setembro de 1975, por juristas do porte de José 
Maria Othon Sidou, cearense e também jornalista, Doutor em Direito 
pela Faculdade de Direito do Recife, junto com Sérgio de Andréa Fer-
reira e outros juristas de renome, iniciaram uma mobilização nacional, 
objetivando a instalação de instituições similares nos Estados Brasilei-
ros.

Luiz Pinto Ferreira, referência no nosso Estado, e porque não di-
zer, nacional e além-mar, muito contribuiu para a instalação da APLJ, 
participando da sua fundação no dia três de maio de 1976. Assim, este 
ano de 2016 é, portanto, um ano jubilar da APLJ, porque no dia 3 de 
maio próximo ela completará 40 anos de existência.

Seguindo-se no dia 11 de agosto de 1977, a fundação da Acade-
mia Paraibana de Letras Jurídicas, sob a influência e iniciativa do ilustre 
paraibano Afonso Pereira e outros companheiros. Reativada a partir de 
2010, por um pugilo de paraibanos que dinamizaram essas instituições, 
liderados pelo incansável Ricardo Bezerra. Esta foi a ordem cronológi-
ca da fundação das primeiras Academias de Letras Jurídicas no Brasil, 
fazendo surgir no mundo jurídico pessoas comprometidas com o ideal 
da Justiça.

Voltemos então, à nossa Academia Pernambucana de Letras Jurí-
dicas, criada por dezesseis notáveis juristas atuantes no nosso Estado, 
no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Recife, posteriormente inte-
grada à Universidade Federal de Pernambuco. Para o bem da memória 
e gratidão, é sempre bom registrarmos os nomes desses eméritos fun-
dadores da APLJ: Torquato de Castro que ficou como Presidente, Mário 
Neves Baptista, Hilton Guedes Alcoforado, Brás de Andrade, Ernesto 
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Queiroz, 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 o ilustre José Souto Maior Borges. 

Segundo registrou nossa Diretora Cultural, Rosana Grinberg, na 
Revista da APLJ nº 1, publicada em 2013, na folha 13: a APLJ ficou sem 
atividade a partir de 28 de agosto de 1979, voltando, oficialmente, após 
a data de 26 de fevereiro de 1999, quando sob a Presidência do Professor 
Doutor Luiz Pinto Ferreira foi registrada como Pessoa Jurídica de Di-
reito Privado, ficando agasalhada na SOPECE - Faculdade de Ciências 
Humanas de Pernambuco.

O objetivo da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas, como 
diz o seu estatuto no Artigo 2º, é o estudo do Direito em todos os seus 
ramos e o aperfeiçoamento e difusão das letras jurídicas. A nossa mis-
são compreende as seguintes metas: 
	 3  Aperfeiçoar os trabalhos da área jurídica; 
	 3  levar à reflexão da sociedade e dos estudantes, um modelo de 

sociedade justa e igualitária;
	 3  dar exemplo do cumprimento das leis e normas vigentes no 

nosso país, bem como o respeito e atenção à cidadania.
Neste momento grave pelo qual atravessa o nosso país, concla-

mamos a todos os nossos pares da Academia, do mundo jurídico, da 
sociedade em geral a uma vigilância cívica. A nos inquietarmos com a 
corrupção e com o apoderamento e aparelhamento indevido de nossas 
instituições.

Somos aplicadores do Direito em ação e vamos buscar através de 
nossas reuniões da APLJ, no desempenho das nossas funções como 
profissionais conscientes, debatermos e levarmos aos órgãos competen-
tes, propostas concretas no sentido de construirmos a sociedade justa e 
igualitária a que nos propomos.

Objetivando realizar essas metas é que tivemos hoje a posse de 
mais um Membro Efetivo, o ilustre Desembargador Frederico Ricardo 
de Almeida Neves, eleito no dia dez de novembro de dois mil e quinze, 
para preencher a Cadeira 13, que tem como Patrono Clóvis Beviláqua 
e era anteriormente ocupada pelo Professor Doutor Nelson Nogueira 
Saldanha, falecido em Recife no dia 10 de julho de 2015.



24  • Revista da A.P.L.J.

Temos certeza de que o Desembargador Frederico Neves será um 
acadêmico notável e contribuirá com suas peças jurídicas, pedagógicas 
e literárias para o engrandecimento da nossa Academia.

Engrandecendo igualmente a nossa instituição jurídico-literária, 
a Professora Doutora Roberta Corrêa de Araújo Monteiro, destacada 
Juíza do Trabalho da nossa 6ª Região, que enriquece também o Quadro 
de Docentes da SOPECE, bem como o renomado Professor Doutor An-
tônio Carlos Palhares Moreira Reis, grande Mestre e Membro Efetivo 
da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, ambos com farta produção 
jurídico-literária e que agora receberam merecidamente o Título de 
Membros Honorários da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas, 
em virtude de preencherem o disposto no Artigo 7º, dos Estatutos, por 
prestarem, com denodo e capacidade, nas respectivas funções e atua-
ções profissionais, notáveis serviços à cultura jurídica e a sua respectiva 
difusão.

Pelo que parabenizamos aos três novos acadêmicos e se sintam re-
cebidos e integrados fraternalmente a nossa agremiação. Agradecemos 
a cooperação de todos que ajudaram a concretizar este evento cultural, 
à Superior Administração dessa Corte, através do seu Presidente o De-
sembargador Frederico Ricardo de Almeida Neves e do Cerimonial, na 
Pessoa de Silas Costa e Silva, e respectiva equipe, aos que fazem a APLJ 
e a SOPECE.

Em fim, ficamos gratos a todos que contribuíram de qualquer for-
ma e nos prestigiaram com a honrosa presença. Colocamo-nos à dispo-
sição dos membros da APLJ. 

Boa noite e muito obrigado.

* Discurso na Sessão Solene da Academia Pernambucana de Letras Jurídi-
cas, do dia 28 de janeiro de 2016, na Sala Desembargador Antônio de Britto 
Alves, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por ocasião da Posse do De-
sembargador Frederico Ricardo de Almeida Neves, na Cadeira 13, que tem 
como Patrono Clóvis Beviláqua e entrega dos Títulos de Membros Honorá-
rios ao Doutor Antônio Carlos Palhares Moreira Reis e à Doutora Roberta 
Corrêa de Araújo Monteiro.
luizandradeoliveira@hotmail.com
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Solenidade de posse de membros da 
Academia Pernambucana de Letras Jurídicas

Ricardo Tadeu Feitosa Bezerra, Frederico Ricardo de Almeida Neves, Luiz Andrade 
Oliveira e Jones Figueiredo Alves

Frederico Ricardo de Almeida Neves recebe o Colar Acadêmico do presidente da APLJ
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Maria dos Anjos, Frederico Ricardo de Almeida Neves, Ricardo Tadeu Feitosa Bezerra, Otávio 
Duarte, Sueli Gonçalves de Almeida, Luiz Andrade Oliveira e Roque de Britto Alves

Luiz 
Andrade 
Oliveira, 
Sueli 
Gonçalves 
de Almeida, 
Roque de 
Britto Alves, 
Jackson 
Borges de 
Araújo e 
Maria dos 
Anjos

Luiz Andrade Oliveira, Chris Reis, Tereza Sampaio, Ana Paula Calazans e Silas Costa e Silva 
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Discurso por ocasião da Posse e 
entrega de Títulos de Membros da APLJ

Roberta Corrêa de Araújo Monteiro, Ricardo Bezerra e Frederico Ricardo de Al-
meida Neves

Excelentíssimo Senhor Dr. Luiz Andrade Oliveira, Presidente da 
Academia Pernambucana de Letras Jurídicas na pessoa de quem 
saúdo os Exmos Srs. componentes da mesa, Exmas. Autoridades 

presentes, Membros do Poder Judiciário, Executivo e Legislativo e do 
Ministério Público de Pernambuco. Nobres Advogados, Senhores aca-
dêmicos, professores, estudantes. Queridos amigos, alunos e ex-alunos. 
Minha amada família.

É com imenso regozijo que recebo esta homenagem que me é 
conferida nesta noite pela Academia Pernambucana de Letras Jurídicas, 
cuja importância pode ser medida pelos nomes que a integram, for-
mando seu patrimônio intelectual.

Aliar o meu nome e minha trajetória jurídica à estirpe dos sábios 
que compõem o restrito e honroso rol dos 5 membros honorários desta 
academia, tais como o Dr. José Maria Othon Sidou, fundador da Acade-
mia Brasileira de Letras Jurídicas, Roberto Carlos do Vale Ferreira, An-
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tônio Corrêa de Oliveira Andrade Filho e os Exmos. Drs. Djaci Falcão e 
Luiz Rafael Mayer, ex-presidentes do STF, é sobretudo fruto da gentileza 
e generosidade dos nobres acadêmicos. A minha alegria nesta noite é 
ainda maior por esta honrosa homenagem estar sendo conferida a mim 
e ao Professor Antonio Carlos Palhares Moreira Reis.

Recordo-me que desde as bancas da Faculdade do Direito do 
Recife, onde ingressei como aluna aos 16 anos de idade, o nome e a 
trajetória do Prof. Antonio Palhares já nos era apresentado como um 
patrimônio da nossa cultura jurídica. Ele fertilizou mentes e corações 
de discípulos, sempre com alegria, encantamento, bondade e formou 
gerações, como a minha. 

Hoje, na Academia Pernambucana de Letras Jurídicas o passado 
se insere no presente, unindo nesta homenagem em um encontro de 
gerações, um eterno mestre e uma eterna discípula. Isso mostra que 
a trajetória de homens iluminados como o Prof. Palhares e os nobres 
acadêmicos são luz para o nosso caminho, esculpindo exemplos e ensi-
namentos que os alunos, amigos, discípulos e admiradores aprendem a 
guardar para sempre.

E lembrando Shakespeare, que dizia que a gratidão é o único te-
souro dos humildes, quero nesta hora expressar agradecimento por esta 
honraria.

Agradeço antes e sobretudo a Deus por ter me conduzido até aqui. 
Porque tudo que sou e tudo que tenho vem dele e da sua bondade para 
comigo.

E em meu nome e em nome do Prof. Antonio Palhares agradeço 
aos senhores por esta honraria que propicia grande júbilo em nossas 
vidas.

E registro meu especial agradecimento ao Dr. Antônio Ernando 
Corrêa Novaes e ao Dr. Luiz Andrade Oliveira pelo incentivo e apoio 
sempre presentes e empenhados nesta conquista.

É imensurável a importância das letras jurídicas no aperfeiço-
amento do Estado Democrático de Direito e no aprimoramento de 
nossas instituições democráticas, sobretudo em tempos não tão fáceis 
como os que vivenciamos no Brasil de hoje, onde o déficit de legiti-
midade do poder político é crescente e põe em xeque as nossas mais 
lídimas aspirações democráticas.

O Estado Constitucional Democrático encerra em si uma concep-
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ção própria de Estado de Direito. As Democracias se converteram, por 
meio de suas Cartas Constitucionais, em Democracias Constitucionais 
voltadas para a tutela do homem e de sua dignidade, demandando uma 
nova forma de enfocar o papel da Constituição, por parte dos poderes 
públicos e da própria sociedade.

O governo democrático não existe como um fim em si. Serve 
como meio para a consecução das necessidades dos cidadãos, median-
te, sobretudo, a realização e afirmação dos direitos fundamentais.

Em um Estado de direito, a Constituição e as leis a um só tempo 
legitimam e limitam o poder político, de modo que a realização do Es-
tado Constitucional Democrático tem como premissa necessária e inar-
redável o respeito à Constituição, o acato da força  normativa de suas 
regras e princípios e a afirmação e tutela efetiva dos direitos fundamen-
tais, de modo que se impõe a sua inarredável observância e obediência 
pelos particulares e pelo poder público.

Democracia implica em igualdade, em liberdade, em respeito a 
prerrogativas Constitucionais. E neste sentido o direito tem decisivo 
papel na construção da democracia e o Poder Judiciário deve servir de 
escudo e morada da realização da cidadania, ponto de afluência da ética 
mínima do convívio humano, estando a plenificação da cidadania imer-
sa na ideia de que cada direito fundamental deve atravessar a condição 
efetiva de acesso a uma vida digna.

Neste contexto, é imperioso destacar a relevância social dos es-
paços de estudo e reflexão como o é a Academia. Enquanto espaço de 
convivência, reflexão crítica e difusão de ideias e ideais, congregando 
diferentes pensadores e ideologias a Academia tem imensa responsa-
bilidade com a sociedade e com o Ensino Jurídico, tendo em vista o 
caráter conscientizador e transformador do direito e da educação na 
construção de uma sociedade.

O conhecimento produzido, a pesquisa e a reflexão têm o condão 
de construir realidades. E neste sentido o papel da Academia torna-se 
fundamental na contribuição para o desenvolvimento de uma nova re-
alidade possível, em virtude de sua relevância na compreensão e diálogo 
com a sociedade. Para tanto, as academias devem romper os grilhões 
que aprisionam o mero tecnicismo jurídico, fomentando a formação 
ampla e humanista do jurista, despertando-o para o seu compromisso 
com a sociedade e com o exercício da cidadania, de modo a tornar-se 
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um locus privilegiado de difusão de direitos, construção de cidadania 
e comprometimento da sociedade e dos poderes públicos com pautas 
éticas e morais e com os valores republicanos e pluralistas sacralizados 
no nosso pacto constitucional. 

A  Academia não é uma profissão que se escolhe, mas uma  pre-
destinação que se aceita.

O ensino, a formulação de ideias e as aplicações dos ideais de justi-
ça deve desafiar-nos diuturnamente a alargar o cômodo e estreito terri-
tório das verdades formais, dos juízos apriorísticos, das parêmias afon-
sinas para nos  levar a nas bancas acadêmicas lapidar nossos alunos, 
como um ourives que desbasta a pedra bruta, tornando-os em pedra 
polida, que agreguem valor a sociedade em que vivem e dela façam a ra-
zão de seu ofício jurídico, sem  jamais esquecer que por trás de todas as 
figuras jurídicas abstratas, desenrola-se o drama que é a vida humana.

E neste sentido, como operadores do Direito, juristas, magistra-
dos, professores, devemos lembrar sempre o coro de Sófocles em An-
tígona ao proclamar que muitas são as maravilhas, mas nenhuma é mais 
sublime do que o homem.

Mário Moacyr Porto outrora já dizia que a lei não esgota o Direito 
assim como a partitura não exaure a música. E assim o é porque a vida 
é incomparavelmente mais rica que os conceitos e tipos contidos nas 
leis. E assim como de nada vale a excelência da partitura e a genialida-
de do compositor sem o talento do intérprete que lhe dá vida, de nada 
vale a formação acadêmica nas letras jurídicas sem que nossas mentes e 
nossos corações estejam impregnados da crença na missão de fazer do 
direito e da justiça realidades que não sejam diversas e inconciliáveis.

Carlos Drummond em seu desassossego já dizia:
“As leis não bastam. Os lírios não nascem das leis.”
De fato eles não nascem das leis. Os lírios nascem da semeadura 

de pessoas que fazem da vocação para a justiça algo pelo qual se viver e 
partilhar não como uma iguaria de festa, mas como o pão nosso de cada 
dia. Os lírios nascem das sementes germinadas por mentes iluminadas 
como as dos Senhores que compõem esta  Academia, dispondo-se a ser 
construtores de caminhos para a ciência jurídica, semeadores de conhe-
cimento, sabedoria, justiça, honra e altivez.

Registro, assim, o meu reconhecimento e a minha gratidão a esta 
Academia pela honraria a mim tributada nesta noite.
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E sabendo que os agradecimentos jamais são suficientes, para 
além deles, abalizo meu compromisso de honrar esta instituição, bus-
cando diuturnamente  corresponder à titulação que hoje me concedem.

E reafirmo, ainda, meu compromisso com Deus, comigo mesma 
e com a sociedade de prosseguir minha trajetória na magistratura, no 
magistério, na academia e na sociedade, semeando e cultivando a mi-
nha fé na força  invencível do bem e da justiça, mesmo quando não 
estejam ao alcance dos  olhos. Porque, como já dizia Rubem Alves, o 
inexistente é mais poderoso que o existente.

Muito obrigada.
robertacdearaujo@hotmail.com

Discurso proferido pela Juíza do TRT da 6ª Região Roberta Corrêa 
de Araújo Monteiro, na Sala Desembargador Antônio de Britto Al-
ves, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, no dia 28.1.2016, por 
ocasião da Posse do Desembargador Frederico Ricardo de Almeida 
Neves e entrega dos Títulos de Membros Honorários da APLJ ao 
Doutor Antônio Carlos Palhares Moreira Reis e à Doutora Roberta 
Corrêa de Araújo Monteiro.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal do Reci-
fe, Vereador Vicente André Gomes, na pessoa de quem saúdo os 
Exmos. Srs. componentes da mesa, Exmo. Sr. Vereador Edmar 

de Oliveira, na pessoa de quem saúdo os ilustres vereadores desta Casa. 
Exmas. Autoridades presentes, Membros do Poder Judiciário, Executivo 
e Legislativo e do Ministério Público, Nobres Amigos, alunos e ex-alunos. 
Minha amada família:

José Saramago outrora já dizia que há coisas que nunca se poderão 
explicar por palavras. Assim é o sentimento que plenifica a minha alma 
com a alta distinção que me é conferida esta tarde pela Câmara de Ve-
readores do Recife.

Como disse Shakespeare, a gratidão é o único tesouro dos humil-
des. Por isso, quero nesta hora expressar o meu agradecimento por esta 
honraria.

Agradeço antes e sobretudo, a Deus por ter me conduzido até aqui. 
Porque tudo o que sou e tudo que tenho vem Dele e da sua bondade 
para comigo.

Discurso por ocasião de entrega da 
Medalha do Mérito José Mariano

Vereador Edmar de Oliveira, juíza Roberta Monteiro, desembargadora Virgínia Canavarro 
e o vereador Vicente André Gomes
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Agradeço aos meus pais a quem dedico esta comenda,  os quais, 
embora não estejam mais fisicamente presentes entre nós, continuam 
sendo luz para minha vida, fonte inesgotável de amor, integridade, hon-
ra e sabedoria para o meu caminho.

E agradeço a cada um dos Vereadores desta Casa que, sobretudo 
por gentileza e generosidade, aprovaram esta homenagem. Em espe-
cial, agradeço ao ilustre vereador Edmar de Oliveira, autor do Decreto 
Legislativo que me concedeu a Medalha do Mérito José Mariano, me 
distinguindo com tamanha honra.

Porém, como afirmou Roland Barthes ao ser recebido no Colégio 
de França, “a honra pode ser imerecida; a alegria nunca o é”.

E a alegria que me invade neste momento é ainda maior por ser 
esta a mais importante condecoração da Câmara Municipal do Recife e 
por levar o nome de José Mariano, grande abolicionista, bravo e aguer-
rido defensor da liberdade que mesmo chegando a ser preso pelo seu 
brado de rebeldia política, nunca desistiu da sua luta.

A bandeira de luta de José Mariano, creio eu, permanece tremu-
lando na realidade sócio-política brasileira, marcada por novas e multi-
dimensionadas formas de injustiça, opressão e desigualdade com todas 
as derivações sociais dela  decorrentes.

Mas a trajetória desse líder nos deixa a lição e o desafio de jamais 
abrir mão da nossa capacidade de nos indignarmos contra as injustiças 
sociais e nem abrir mão das nossas convicções, ideais e esperanças.

Em tempos tão difíceis e turbulentos como vivemos hoje no Brasil, 
onde a crença e as expectativas da sociedade nas instituições democrá-
ticas tem sido diuturnamente postas em xeque, esse desafio deve nos 
inquietar e nos comprometer, fazendo da nossa vida e trajetória o resso-
ar do verso de Drummond ao proclamar: “À sombra do mundo errado, 
murmuraste um protesto tímido”.

Como jurista, juíza e professora, professo a crença de que o Direito 
e o conhecimento têm o condão de construir realidades.

E não declinarei jamais da minha responsabilidade pessoal e social 
de contribuir para a construção de uma nova realidade possível, na qual 
o discurso da liberdade e da igualdade seja indissociável do compro-
metimento de todos, sociedade e poderes públicos, com pautas éticas 
e morais, com valores republicanos, com a concretização efetiva dos 
direitos fundamentais do homem e com a promoção da dignidade da 
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pessoa humana, tarefa e objetivo nuclear de um Estado Democrático 
de Direito.

A realização do Estado Constitucional Democrático tem como 
premissa necessária que o homem seja o real titular e destinatário de 
todas as manifestações de poder.

Em uma democracia, o poder não existe como um fim em si. Serve 
como meio para a consecução dos fins sociais almejados pela sociedade.

E Democracia não se limita a liberdade de voto e de expressão. De-
mocracia implica em igualdade, em liberdade e em respeito às prerro-
gativas Constitucionais. Uma democracia real é aquela que edifica uma 
sociedade justa, solidária e inclusiva, capaz de absorver as diferenças e 
respeitar as minorias.

No Estado Democrático, poder se legitima quando se coloca a ser-
viço da cidadania, sendo instrumento dela.

E a plenificação da cidadania está imersa na ideia de que cada 
direito fundamental consagrado em nossa ordem constitucional deve 
atravessar a condição efetiva de acesso a uma vida digna para todos.

Como magistrada, lembro que Hannah Arendt afirmava que o 
primeiro direito humano é o direito a ter direitos.

E no desempenho da minha função como juíza tenho aprendido 
diuturnamente que em matéria de direitos do homem de nada vale pre-
ver se não realizar. E de nada vale a lei se não for ela um instrumento 
para a realização da Justiça.

Acredito que a magistratura não é uma profissão que se escolhe, 
mas uma vocação que se abraça.

A mais lídima tarefa do julgador há de ser sempre promover a Jus-
tiça, sem perder de vista a lição de Mário Moacyr Porto ao dizer que a 
lei não esgota o Direito, assim como a partitura não exaure a música.

E assim o é porque a vida é incomparavelmente mais rica que os 
conceitos e  tipos contidos nas leis.

Creio, como juíza, que do Judiciário hoje a sociedade está a exigir 
muito mais que um juiz asséptico, acrítico e mero aplicador da letra fria 
da lei.

Há um forte anseio social por Justiça e as virtudes que hodierna-
mente se exigem do magistrado são outras.

Muito mais do que domínio da técnica jurídica, é curial que o juiz 
moderno vá  além do cômodo e estreito território das verdades for-
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mais, dos juízos apriorísticos e das parêmias afonsinas para dar lugar 
a um juiz comprometido e humanista, sensível aos problemas sociais 
e comprometido com o desafio de realizar as expectativas sociais de 
uma Justiça que interfira positivamente no jogo das forças presentes na 
sociedade, que atue no aperfeiçoamento democrático e na construção 
democrática.

As dores e os dramas das pessoas chegam ao Judiciário a toda hora 
em todos os dias do ano. Daí a importância do juiz se compreender 
como mais do que uma máquina de produzir sentenças ou um opera-
dor de silogismos.

Porque cada processo que lhe chega, problemas da vida humana 
lhe são apresentados e não apenas problemas de técnica jurídica. Cada 
cidadão que busca abrigo no poder Judiciário, ainda que pouco ou nada 
saiba sobre leis e direitos, tem dentro de si a crença naquilo que não se 
consegue enquadrar em esquemas conceituais e nem definir, mas que 
todos nós sabemos sentir e sonhar, que é o valor da Justiça.

O direito é feito pelo homem e para o homem. Desumanizar o 
direito e desconhecer-lhe a origem e a finalidade.

Com esta convicção, me imponho o desafio e compromisso como 
juíza de buscar fazer do Direito um instrumento da Justiça, da constru-
ção da cidadania e da emancipação do homem.

E como jurista, na academia e nas bancas de ensino do direito, 
sonho em semear nas mentes e nos corações dos meus alunos para além 
do conhecimento jurídico lições de vida, que é aquele “saber só de expe-
riência feito” de que fala Camões.

Porque as bancas acadêmicas até podem nos dar conhecimento 
jurídico, mas a vida nunca nos deixará de exigir sabedoria.

E acredito que compaixão, tolerância e retidão levam mais longe 
do que o conhecimento.

Ensinar é, sobretudo, cultivar o espírito. O professor é um constru-
tor de caminhos, de oportunidades. E deve ser um semeador de valores 
e exemplos.

E mesmo ciente de que a minha vida é muito menos excelente 
do que as virtudes que eu busco proclamar, mais do que formar pro-
fissionais da lei sonho em contribuir para uma nova realidade possível 
construída a partir da formação de homens e mulheres que se percebam 
e atuem como instrumentos da Justiça e de transformação social.
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Homens e mulheres que persigam sonhos e vitórias compreen-
dendo que as maiores conquistas dessa vida não se medem pelos resul-
tados mas, sim, pelos princípios e pelos valores que se escolhem.

Porque o mais importante não é a chegada, mas o caminho, e a 
maneira como a gente o percorre.

Tal como a fama, se ganhar dinheiro for o objetivo final de alguém 
na vida, esta será uma vida vazia.

Mais importante do que somar vitórias na vida é dar sentido a 
elas. É que sejamos capazes de ter olhos para o mundo, para o outro e 
não apenas para nós mesmos. Porque nessa vida a gente deve ser janela 
e não espelho.

Precisamos acreditar que é possível ser bom, fazer bem feito e ter 
sucesso sem desprezar, sem trapacear ou ludibriar outros.

Sei que a vida lá fora não está fácil. E, por isso mesmo, é preciso 
criar dentro de nós um espaço próprio de inteireza, de integridade e 
honestidade indevassável ao que vai lá fora.

Pretendo seguir assim a minha caminhada profissional e cidadã, 
no desafio de fazer da vocação para a Justiça algo pelo qual se viver e 
partilhar, não como uma iguaria de festa, mas como o pão nosso de 
cada dia.

Sigo embalada no sonho e na esperança de um mundo melhor, 
mais justo, fraterno e igualitário, onde dignidade e honestidade sejam 
valores cotidianos da vida social e política.

E como cidadã não aceitarei jamais a ideia fatalista de que as coisas 
são assim mesmo, não vão mudar nunca.

Não aceito antes de tudo porque é mentira. E porque finda por 
gerar em nós um espírito de acomodação e passividade, produzindo 
uma sociedade calma, anestesiada e, consequentemente, adormecida.

A trajetória da humanidade mostra que as coisas mudam sim. E as 
pessoas também. Nem nós nem a história nascemos prontos. Estamos 
sendo, e por ser feitos. O mundo não é. O mundo está sendo.

Devemos estar cientes do poder que temos como sujeitos da his-
tória e produtores do futuro. Sim, eu sou uma idealista. Solidariedade, 
afeto, respeito, engajamento e utopia não são para mim coisas de anti-
gamente, mas de “futuramente”, como diria Cortella.

Por isso acredito ser preciso que cultivemos sonhos, sempre. So-
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nhos realizáveis e irrealizáveis. Porque, como já dizia Rubem Alves, o 
inexistente é mais poderoso que o existente.

Precisamos, sim, manter a esperança. Porque só ela produz o fu-
turo ao mesmo tempo em que aniquila a dureza de viver. A esperança 
é como uma aposta de fé. Lembro-me que Michelangelo ao explicar 
como havia conseguido esculpir com tanta perfeição o Davi, disse ter 
sido fácil, bastando ficar a olhar para o mármore por um bom tempo 
até nele enxergar o Davi e daí pegar o martelo e o cinzel e tirar deste 
mármore tudo o que não era Davi.

Precisamos olhar o futuro e enxergar nele a esperança. E quando 
isso for difícil, vamos pegar o martelo e o cinzel e dele tirar tudo o que 
não for esperança.

Mesmo quando penso ser essa realidade ideal um sonho de lon-
gínqua realização e para tantos já desacreditados, um sonho impossível, 
eu trago à memória Dom Quixote de La Mancha, o cavaleiro dos so-
nhos impossíveis, quando nos dizia para sonhar então mais um sonho 
impossível.

E dos versos de Dom Quixote teço eu a minha bandeira procla-
mando:

“Lutar onde é fácil ceder,
Vencer o inimigo invencível,
Negar, quando a regra é vender.
Sofrer a tortura implacável,
Romper a incabível prisão,
Voar num limite improvável,
Tocar o inacessível chão.
É minha lei, é minha questão,
Virar esse mundo,
Cravar esse chão.”

Buscarei assim honrar esta comenda que aqui me é outorgada, 
com o compromisso que abraço com Deus, comigo mesma e com a so-
ciedade em que vivo de que seja o meu desafio, o meu sonho e a minha 
lei:

Lutar pelo bom, lutar pelo justo e pelo melhor do mundo.
Muito obrigada

Recife, 17 de março de 2016
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A comemoração dos 40 anos da Academia Pernambucana de Le-
tras Jurídicas (APLJ) foi marcada solenemente, ontem à noite, 
com um debate sobre a base jurídica da crise política brasilei-

ra e a entrega de doze comendas. O evento foi realizado no auditório 
Ministro Walter Costa Porto, da Faculdade de Ciências Humanas de 
Pernambuco (FCHPE)/Sociedade Pernambucana de Cultura e Ensino 
(Sopece).

Além do presidente da APLJ, Luiz Andrade Oliveira, participaram 
do evento o presidente da Sopece, Luiz Alfredo Pinto Ferreira; o advo-
gado e doutor em Direito Fernando José Pereira de Araújo; o ex-depu-
tado federal e presidente da Comissão Especial da Memória e da Verda-
de Dom Hélder Câmara, Fernando de Vasconcelos Coelho; o advogado, 
ex-deputado federal e vice-presidente institucional do Diário, Maurício 
Rands; o presidente da Academia Paraibana de Letras Jurídicas, Ricardo 
Tadeu Feitosa Bezerra; e o coordenador do curso de Direito da Sopece, 
Sílvio Albuquerque Santos.

“Eventos como esse devem ser realizados mais vezes, em vários 
lugares e em locais nos quais normalmente não ocorreriam”, avaliou 
Fernando de Vasconcelos Coelho. Ele fez referência ao patrocínio da 

Crise política debatida 
em evento da Academia

Sílvio Albuquerque Santos, Luiz Alfredo Moraes Pinto Ferreira, Maurício Rands Coelho Barros, 
Fernando Araújo, Henrique Neves Mariano, Fernando Coelho, Alexandre Luna Freire, Luiz 
Andrade Oliveira, Nelma Ramos Maciel Quaiotti e Hebe de Souza Campos Silveira
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Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e de grupos 
externos do Congresso para alcançar o afastamento da presidente Dil-
ma e pontuou: “Tentem fazer com que o povo desperte e não seja mais 
envolvido em campanhas midiáticas”.

Para Maurício Rands, o contexto da crise evidencia que o sistema 
político está esgotado, o que remete à ideia da realização de um plebis-
cito para obter um posicionamento da sociedade para eleição de uma 
constituinte exclusiva que poderia promover reformas fundamentais 
para o Brasil, a política e a tributária, além de rediscutir a função do 
Estado e o pacto federativo. Tudo alicerçado numa dupla delegação, do 
Congresso e do plebiscito.

O presidente da APLJ destacou que o País vive um momento gra-
víssimo, porque a grande pergunta que se apresenta – se a presidente 
Dilma cometeu crime de responsabilidade necessário à autorização de 
um impeachment – não está respondida. Salientando que a má condu-
ção da política econômica e impopularidade não são motivos para um 
afastamento. Fernando Araújo foi categórico: “Se ela não cometeu (cri-
me de responsabilidade) e sair, terá sido retirada por outro motivo com 
o nome de impeachment”. Ainda segundo ele considerar a possibilidade 
de um impeachment sem que haja a caracterização de crime de respon-
sabilidade levaria a uma situação em que se poderia tirar do poder qual-
quer governante cuja base afrouxar.

Convidados a participarem com perguntas, estudantes da Sopece 
demonstraram inquietação com o que poderá ocorrer a partir da crise. 
Maurício Rands foi aplaudido quando disse que o processo fará  com 
que o eleitorado brasileiro preste mais atenção em quem vota. “O res-
ponsável é o povo brasileiro”, frisou. E emitiu posicionamento seme-
lhante ao de Fernando Araújo, no sentido de que o Brasil precisa da 
esquerda, por ser um País muito desigual.

A entrega de comendas alusivas aos 40 anos da APLJ encerrou a 
comemoração. Foram agraciados, dentre outros, o presidente da Sope-
ce, Luiz Alfredo Pinto Ferreira; Fernando Coelho; Maurício Rands: e 
Sílvio Santos, além da Academia Paraibana de Letras Jurídicas.

(Transcrito do Diario de Pernambuco de 04.05.2016)
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Comemoração aos 40 anos da APLJ - Sílvio Albuquerque Santos, Maurício Rands Coelho Bar-
ros, Luiz Alfredo Moraes Pinto Ferreira e Fernando José Pereira de Araújo

A Orquestra Criança Cidadã recebendo a Comenda Luiz Pin-
to Ferreira das mãos de professor Luiz Andrade Oliveira

Nelma Quaiotti recebe de 
Luiz Andrade a Comenda

Presidente entrega Comenda 
a Sérgio Murilo Siqueira

Luiz Andrade entrega Comen-
da a Antonio Ernando Novais

Patrícia Silva recebe de Luiz 
Andrade a Comenda 

Luiz Alfredo recebe de Luiz 
Andrade Oliveira a Comenda
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Fernando Araújo recebe de Sílvio Santos a 
Comenda Luiz Pinto Ferreira e Certificado

Fernando Coelho recebe de Luiz Andrade a 
Comenda e Certificado da palestra

Luiz Andrade entrega a Comenda Luiz Pin-
to Ferreira a Ricardo Bezerra na presença de 
Luciane Gomes e Alexandre Luna Freire

Luiz Andrade e Luiz Alfredo entregam a 
Maurício Rands Comenda e Certificado

Luiz Andrade entrega a Sílvio Santos a Co-
menda Professor Luiz Pinto Ferreira

Maria de Fátima recebe de Luiz Andrade a 
Comenda Luiz Pinto Ferreira

Luiz Andrade entrega a Car-
los Átila a Comenda

Parte do Auditório Walter Costa Porto, da Sopece, lotada de 
alunos na comemoração dos 40 anos da APLJ
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Breve histórico da Sociologia Jurídica
na Faculdade de Direito do Recife

(A BRIEF HISTORICAL STUDY OF THE SOCIOLOGY
OF LAW IN THE LAW SCHOOL OF RECIFE)

Cláudio Souto*

RESUMO
Lidando com um breve histórico da So-

ciologia do Direito na tradicional Faculdade de 
Direito do Recife, o artigo mostra suas etapas 
evolutivas sucessivas: anos primordiais, influên-
cia indireta da Faculdade de Direito do Recife no 
Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais e 
na Divisão de Ciência do Direito do Instituto de 
Ciências do Homem da Universidade do Reci-
fe (hoje Universidade Federal de Pernambuco); 
consolidação da disciplina Sociologia do Direito na Faculdade de Direi-
to do Recife e no país; tentativa de consolidação científica da Sociologia 
do Direito com origem na Faculdade de Direito do  Recife e na Facul-
dade de Direito da Universidade Católica de Pernambuco, incluindo 
a visão substantiva de seu objeto e a axiomatização da Sociologia do 
Direito Teórica. A metodologia usada neste estudo se baseou na análise 
de material bibliográfico e na participação pessoal do autor no processo 
histórico (observação participante).

Palavras-chave: História, Sociologia, Sociologia do Direito, Teo-
ria Sociológica do Direito.

ABSTRACT
By ealing with a brief historical development of the Sociology of Law 

in the traditional Law School of Recife, the article shows its evolutive sta-
ges: the primordial years; the indirect influence of the Law School of Recife 
on the Joaquim Nabuco Research Institute of Social Sciences and on the 
Science of Law Division at the Sciences of Man Institute of the University 
of Recife (today Federal University of Pernambuco); consolidation of the 
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discipline Sociology of Law in the Law School of Recife and in the coun-
try; attempt of scientific consolidation of the Sociology of Law originated 
from the Law School of Recife and from the Law School of the Catholic 
University of Pernambuco, including the substantive vision of its object 
and axiomatization of the Theoretical Sociology of Law. The methodology 
used in this study was based on the analysis of bibliographic material and 
on the personal participation of the author in the historical process (par-
ticipant observation).

Keywords: History, Sociology, Sociology of Law, Sociological Theory 
of Law.

1. Os primórdios (anos do desbravamento)
O que aqui chamamos anos do desbravamento corresponde ao que 

Faria e Campilongo denominam de etapa heroica da Sociologia Jurídica 
brasileira (FARIA e CAMPILONGO, 1991, pp. 45 e 57).

No princípio era, basicamente, na Faculdade de Direito do Reci-
fe, apenas a  Dogmática Jurídica acompanhada da Filosofia do Direito. 
A Dogmática Jurídica podendo ser vista como saber eminentemente 
lógico-normativo, dirigido à interpretação e à sistematização de normas 
tidas como jurídicas. A Filosofia do Direito como saber profundo, mas 
especulativo, não aferível por métodos e técnicas de pesquisa científica.

No Brasil surgiria contudo, em 1922, um monumental trabalho de 
ciência social do direito: o Sistema de Ciência Positiva do Direito, de 
Pontes de Miranda, trabalho esse que apresenta uma posição racional-
mente de ênfase no papel da ciência quanto ao direito (PONTES DE 
MIRANDA, 1972, passim – 1ª. Ed. 1922). Pena é que sua ideia do di-
reito, fenômeno essencialmente de valor, de dever ser, pareça um tanto 
vaga, por estar envolta em um cientificismo avalorativo.

O notável trabalho de Pontes de Miranda influiria Luiz Pinto Fer-
reira, catedrático de Direito Constitucional da Faculdade de Direito 
do Recife, professor este dedicado também à Sociologia, embora não 
especificamente à Sociologia do Direito (cf. PINTO FERREIRA, 1955, 
passim). Por sua vez Pinto Ferreira haveria de exercer nítida influência 
sobre os estudantes da Faculdade de Direito do Recife, inclusive sobre 
os que se inclinariam para a Sociologia Jurídica.

Em 1935 ocorreu uma movimentação inicial da Faculdade em dire-
ção à Sociologia do Direito através de Curso de Introdução à Sociologia 
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Moderna abordando temas de Sociologia Jurídica, Curso esse minis-
trado por Gilberto Freyre. Mas a posição pessoal de Freyre era de que 
a ciência do direito dos juristas não era propriamente ciência, mas arte, 
técnica, não lhe vendo ele nisso desdouro (FREYRE, 1945, p. 241). Posi-
ção essa – embora cortês – de um visitante da Casa, insuscetível de gerar 
simpatia significativa dos catedráticos da época, detentores do poder 
acadêmico.

Depois, mas já em 1959, Cláudio Souto ministrou breve Curso de 
Sociologia Jurídica, a convite dos estudantes da Faculdade, que se mos-
trariam, a partir daí, sensíveis à nova disciplina e dispostos a apoiá-la.

Ainda em 1959 emerge na Faculdade de Direito do Recife tese de 
doutoramento de Vamireh Chacon de Albuquerque Nascimento, inti-
tulada Introdução ao Problema de uma Sociologia do Direito (NAS-
CIMENTO, 1959, passim). Todavia, este e outros trabalhos brasileiros 
de Sociologia Jurídica da época, embora valiosos, são escritos sob uma 
perspectiva propedêutica ou filosófica, ou sob uma combinação dessas 
perspectivas

Em 1968 Cláudio Souto publica livro especificamente dedicado, 
como indica seu título, aos Fundamentos da Sociologia Jurídica, que 
seria um primeiro livro nacional sistemático da matéria (SOUTO, 1968: 
passim).

Livro de Nelson Saldanha (SALDANHA 1970, passim) já se move 
de uma perspectiva tradicional para uma visualização sociológica, en-
quanto livro de Ivo Dantas é explicitamente relativo à Sociologia do Di-
reito Constitucional (DANTAS, 1978: passim).

No presente escrito, as expressões “Sociologia do Direito” e “Socio-
logia Jurídica” são entendidas em sinonímia, dado um certo verbalismo 
artificial das distinções apresentadas.

Em 1963, Cláudio Souto, então na regência da cátedra Direito Cons-
titucional da Faculdade de Direito do Recife, pensou que não haveria 
problema se ministrasse também, a estudantes de Bacharelado da Casa, 
Curso de Sociologia do Direito com a duração de um semestre escolar. 
Apesar de que esse Curso se devia a convite do Diretório Acadêmico e 
da Direção da Casa, foi informado, contudo, de que não haveria espaço 
para o Curso no currículo acadêmico e nem mesmo no recinto da Fa-
culdade. O Curso foi ministrado então à céu aberto, no Parque Treze de 
Maio, defronte da Faculdade, durante o semestre previsto.
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Esse desinteresse pela Sociologia Jurídica levou a Faculdade de Di-
reito do Recife da hoje Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) a 
perder para a então recém-fundada Faculdade de Direito da Universi-
dade Católica de Pernambuco (UNICAP) a iniciativa da primeira ca-
deira de Sociologia Jurídica do Brasil, a nível de Graduação. Esta cadei-
ra, prevista formalmente em 1962 (cf. COELHO, 2001, p. 22), passou 
a ser lecionada, em caráter nada menos que obrigatório, desde 1964, 
ministrada, sucessivamente, por Cláudio Souto e Mirian de Sá Pereira, 
hoje decana da UNICAP, com a participação de Glória Maria da Costa 
Barros e José Mário Wanderley Gomes Neto (cf. SÁ PEREIRA e GO-
MES NETO, orgs. 2003: passim).

A Faculdade perderia também para a Divisão de Ciência do Direito 
do Instituto de Ciências do Homem da Universidade do Recife (hoje 
UFPE), funcionando em nível de pós-graduação desde 1963, a iniciati-
va, nesse ano, da institucionalização da Sociologia Jurídica como disci-
plina universitária regular. E essa iniciativa de um Instituto de Pesquisas 
a formar pesquisadores em Sociologia do Direito seria a inicial no país.

Entretanto, mesmo nesse período primordial, dois Diretores da 
Faculdade de Direito do Recife, Francisco da Rosa e Silva Sobrinho, e 
sobretudo Mário Neves Baptista, deram franco apoio à ideia de uma 
disciplina Sociologia do Direito para a Faculdade. Debalde, porém: a 
grande maioria dos professores era contrária a essa iniciativa, como se 
não fora o direito um fenômeno social. Mário Baptista chegou a afir-
mar: “querem deixar a Faculdade na ignorância”. E ele tinha mesmo de-
sejado estabelecer um setor de pesquisas sociojurídicas na Faculdade.

Uma terceira e muito recente Diretoria, por dois mandatos, da Fa-
culdade de Direito do Recife, a de Luciana Grassano de Gouvêa Melo, 
haveria de dar decidido apoio aos estudos de Sociologia Jurídica, inclu-
sive concedendo-lhes acesso editorial à Coleção Faculdade de Direito 
do Recife. Luciana Grassano foi antiga estudante de Sociologia Jurídica 
da pós-graduação stricto sensu da Faculdade, depois professora da gra-
duação e pós-graduação em Direito da UFPE, especializada em Direito 
Tributário com nítida abertura para o social (GRASSANO G. MELO, 
Luciana, 2008, passim, 2009, pp. 283-298, 2014, pp. 244-253).

Marília Montenegro Pessoa de Mello, Coordenadora do Curso de 
Direito da UNICAP, penalista e criminóloga pesquisadora, professora 
da Faculdade de Direito do Recife, antiga aluna pós-graduada de Socio-
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logia Jurídica da Faculdade, tem tido grande empenho no prestigiar esta 
disciplina. Linhas básicas de pesquisa de Marília Montenegro são, teste-
munhando sua abertura para o social: Jurisdição e Direitos Humanos, 
Criminologia, Linguagem e Sociedade (MELLO, Marília Montenegro 
Pessoa de, 2003, pp. 251-262, 2015 (a), passim, 2015 (b), passim).

Já se nota que a metodologia usada neste estudo se baseia na análise 
de material bibliográfico e na participação pessoal do autor no processo 
histórico (observação participante) – aliás como sobrevivente da primei-
ra geração da Sociologia do Direito no Brasil (cf. FARIA, 2002, p. 245).

2. Influência indireta da Faculdade de Direito do Recife no então 
Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais e na Divisão de Ciên-
cia do Direito do Instituto de Ciências do Homem da então Univer-
sidade do Recife, hoje UFPE. 

Cláudio Souto, na época jovem professor assistente da Faculdade de 
Direito do Recife, estagiando no Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas 
Sociais, coordenou pesquisa sociojurídica aplicada que tudo indica ter 
sido a primeira a ser realizada no país. Essa pesquisa investiga a recepti-
vidade social a uma lei agrária proposta para o Estado de Pernambuco e 
foi realizada em 1960, sob os auspícios do Instituto Joaquim Nabuco de 
Pesquisas Sociais do Recife (hoje FUNDAJ) e para esse Instituto (SOU-
TO, 1962, pp. 22-44).

Contudo, a primeira instituição brasileira a dedicar-se sistematica-
mente à pesquisa em Sociologia do Direito foi o antigo Instituto de Ci-
ências do Homem da Universidade do Recife (hoje UFPE), fundado em 
1963. Esse Instituto tinha uma de suas Divisões, a Divisão de Ciência 
do Direito, coordenada por Cláudio Souto, dedicada à pesquisa socio-
jurídica empírica e à formação, em nível de pós-graduação (lato sensu), 
de pesquisadores.

A Divisão contou, desde o início, entre seus discentes, com nomes, 
oriundos da Faculdade de Direito do Recife, que eram ou seriam ilus-
tres, a exemplo humilde de Luiz Pandolfi – então já professor da Facul-
dade de Direito do Recife –, de Walter Ramos da Costa Porto, de Marco 
Antônio Maciel. Este último, na presidência da União Estadual de Estu-
dantes, teve uma influência decisiva no estabelecimento da Divisão.  O 
principal objetivo dessa Divisão era preparar, em colaboração com ou-
tras Divisões do mesmo Instituto, bacharéis em Direito do Recife, e de 
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outras Faculdades do país, para serem cientistas sociais, através da sua 
formação em cursos não ordinariamente incluídos no Currículo Jurídi-
co (tais como Sociologia do Direito, Métodos e Técnicas de Pesquisa So-
cial, Estatística, Desenvolvimento Socioeconômico e Direito, Sociologia 
Geral, Sociologia Industrial, Sociologia do Desenvolvimento, Psicologia 
Sociojurídica, Antropologia Jurídica).

As atividades da Divisão de Ciência do Direito estavam também 
abertas a estudantes de pós-graduação de outras ciências sociais além 
das jurídicas (sobre a Divisão e seus resultados, ver MACDONALD, 
1964, passim, SOUTO,1972, pp. 237-251, 1976, passim, SOUTO e SOU-
TO, 1990, passim).

Essa Divisão se dedicava também à teoria sociojurídica geral, na 
tentativa ousada de determinar-se substantivamente o conteúdo de algo 
que pudesse ser chamado de “direito”. A  pesquisa básica exploratória 
“O sentimento e a ideia de justiça” foi realizada por professores da Di-
visão Brasileira na Universidade de Colônia, Alemanha, em 1965 (com 
o apoio da Fundação Alexander von Humboldt e do Instituto de Di-
reito Estrangeiro e Internacional Privado da Universidade de Colônia, 
dirigido pelo Professor Gerhard Kegel). Foram utilizados questionários 
encaminhados a estudantes dessa Universidade. (SOUTO e SOUTO, 
1968, passim, SOUTO, 1972, pp. 245-249).

Ainda sob a perspectiva de uma teoria sociojurídica geral, professo-
res da Divisão realizaram, em 1970, na Universidade de Colônia, Ale-
manha, pesquisa exploratória básica que procurou aferir a composição 
social do direito e sua dinâmica em confronto com a dinâmica social. 
Foram utilizados questionários dirigidos principalmente a estudantes 
estrangeiros daquela universidade alemã (SOUTO e SOUTO, 1975, pp. 
151-178).

Em 1974 Cláudio Souto iniciou o ensino da Sociologia Jurídica 
como disciplina optativa do Programa de Mestrado em Direito da Fa-
culdade de Direito do Recife. Alguns estudantes desse Programa apre-
sentaram suas Dissertações de Mestrado sobre Sociologia do Direito, 
sendo que houve Dissertações baseadas em pesquisa empírica.

3.  O início da consolidação da disciplina Sociologia Jurídica na Fa-
culdade de Direito do Recife. A consolidação no país.

Por consolidação da Sociologia Jurídica se entende aqui somente o 
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reconhecimento universitário e extrauniversitário de sua importância 
como disciplina para o conhecimento do direito e sua prática. Não se 
trata da sua consolidação científica, que não ocorreu ainda em qualquer 
país. De fato, as definições sociojurídicas do direito têm sido tão formais 
que podem abrigar conteúdos claramente contraditórios, afetando-se a 
possibilidade de proposições causais rigorosas.

Entendida a consolidação como o reconhecimento da Sociologia 
Jurídica ser importante para o saber jurídico e sua prática, essa conso-
lidação terá tido início no Brasil a partir dos anos 80, com avanços e 
recuos (cf. JUNQUEIRA, 1993, pp. 181-182).

Em 24 de outubro de 1985 a bacharelanda da Faculdade de Direito 
do Recife Ana Lúcia Bastos Falcão, do setor de pesquisas do Diretório 
Acadêmico, à frente de movimento estudantil, conseguiu que a Socio-
logia Jurídica se tornasse disciplina eletiva da Graduação da Faculdade, 
com o título de “Teoria e Pesquisa em Sociologia Jurídica”. Ana Lúcia 
Falcão resumiu em carta a importância do evento por uma frase emble-
mática alusiva à Sociologia Jurídica: “A única disciplina que me faz crer 
na existência de um ‘Direito Justo’, isto se é possível conceber um que 
não seja ‘justo’”.

Em 13 de novembro de 1989 Elias Dubard de Moura Rocha, estu-
dante pós-graduado da Faculdade de Direito do Recife, teve êxito, mo-
vimentando colegas, em que a disciplina Sociologia Jurídica se tornasse 
obrigatória, em nível de pós-graduação, na Faculdade, disciplina essa 
que, como se viu, era ali optativa, nesse nível, desde 1974.

Completava-se o início da consolidação disciplinar, à qual nunca 
faltou decisivo apoio estudantil, superando-se um dos fatores sociológi-
cos básicos da resistência à mudança: o poder dos interesses investidos, 
no caso investidos no status quo acadêmico.

Será oportuno lembrar que estudantes pós-graduados de Sociologia 
do Direito da Faculdade de Direito do Recife haveriam de conduzir, 
com realce, para seus Estados de origem, a ideia sociojurídica, a exem-
plo de Olga Jubert Gouveia Krell, professora de Sociologia do Direito 
nos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação stricto sensu em Direito 
da Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Olga Krell salienta que já 
“a disciplina ganha contornos de cientificidade e se afasta da mera críti-
ca social, que, muitas vezes, é confundida com a própria Sociologia do 
Direito”. (GOUVEIA KRELL, 2013, pp. 20, 19-24 e passim).
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Especial relevo professoral teve um antigo estudante pós-graduado 
de Sociologia Jurídica da Faculdade de Direito do Recife, Marcelo da 
Costa Pinto Neves, que se tornaria Professor Titular da Faculdade e que 
depois, e atualmente, viria a ser Professor Titular de Direito Público na 
Universidade de Brasília (UnB). Marcelo Neves doutorou-se em Direito 
pela Universidade de Bremen, obteve a livre-docência pela Faculdade 
de Direito da Universidade de Fribourg, foi professor na Universida-
de de Frankfurt am Main, lecionando inclusive Sociologia do Direito. 
Estagiou junto a Niklas Luhmann, nome clássico recente da Sociologia 
teórica e da Sociologia do Direito, de quem recebeu profunda influên-
cia, sem prejuízo de seu espírito crítico. Sua bibliografia pessoal é muito 
vasta. (p. ex. NEVES, 1992, passim, 1993, passim, 2000, passim).

A obrigatoriedade da Sociologia Jurídica para os Cursos Jurídicos 
nacionais haveria de ocorrer pela Portaria 1886, de 30 de dezembro de 
1994, do Ministério da Educação (MEC), devida, pelo que sabemos, so-
bretudo aos esforços de Paulo Luiz Neto Lobo (relator), José Geraldo de 
Sousa Júnior e Silvino Lopes Neto. Consolidava-se, assim, a disciplina, 
no país.

Lembra Luciano Oliveira (OLIVEIRA, 2015, pp. 10-11) que, a par-
tir dessa Portaria,“a disciplina naturalmente proliferou e, no seu encal-
ço, os manuais se multiplicaram”. E embora a Portaria tenha sido subs-
tituída pela Resolução nº 9, de 29 de setembro de 2004, da Câmara de 
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação – que em suas 
diretrizes curriculares para o Curso de Graduação em Direito, se refere 
apenas a Sociologia no “Eixo de Formação Fundamental” –, pode-se 
afirmar que a missão consolidadora daquela avançada Portaria já estava 
concluída.

4. O início da consolidação científica da Sociologia Jurídica na Fa-
culdade de Direito do Recife.

O início da consolidação científica da Sociologia Jurídica na Facul-
dade de Direito do Recife lhe veio com a conscientização de ser ne-
cessário superar, tanto quanto possível, a fase de uma Sociologia do 
Direito “introdutorizada”, “filosofizada”, “ideologizada”. Antigos alu-
nos pós-graduados de Sociologia do Direito, como Luciano Oliveira, 
e, posteriormente, Artur Stamford da Silva, contribuíram nitidamente 
para isso. E também Joaquim Falcão, em seu período de pesquisador na 
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Fundação Joaquim Nabuco do Recife (FALCÃO, 1983, pp.13-22) e de 
magistério sociológico no então Departamento de Ciências Sociais da 
UFPE, onde foram abrigadas as atividades da antiga Divisão de Ciên-
cia do Direito do Instituto de Ciências do Homem, após a lamentável 
extinção desse Instituto pioneiro (SOUTO e FALCÃO, 2005, passim, 
FALCÃO, 2003, pp. 21-32).

Está-se entendendo por ideologia (no grego “teoria das ideias”) sua 
acepção mais corrente: pensamento socialmente condicionado e em 
contraste com a realidade, objetividade ou verdade e, portanto, um des-
vio do rigor científico-social.

Com as aposentadorias da UFPE de Cláudio Souto e, recentemente, 
de Luciano Oliveira, este último tendo-se tornado professor da gradu-
ação e da pós-graduação em Direito da UNICAP (OLIVEIRA, 2004, 
passim, 2015, passim), Artur Stamford, especializado em Sociologia 
Jurídica dos direitos humanos, da decisão jurídica e dos movimentos 
sociais, assumiu sozinho, em esforço heroico, os encargos da disciplina 
Sociologia  Jurídica na graduação e na pós-graduação da Faculdade de 
Direito do Recife.

A  atuação do professor Stamford, inclusive como Coordenador da 
Faculdade de Direito do Recife (julho de 2013 a julho de 2015), tem 
sido extraordinária em seu caráter participativo, organizando a pio-
neira Associação Brasileira de Pesquisadores em Sociologia do Direito 
(ABraSD), e o Laboratório de Pesquisa em Direito da Faculdade (in-
titulado Moinho Jurídico) – voltado à observação social do direito –, 
bem como sendo participante e organizador de Congressos nacionais 
ou internacionais de Sociologia do Direito, e publicando numerosos e 
valiosos trabalhos relativos a esse ramo do saber (p. ex. STAMFORD 
DA SILVA, 2000, passim, 2007, pp.7-14 e 303-346, 2008, passim, 2014, 
pp.66-85). 

A consolidação científica da Sociologia do Direito haveria de ter 
como condição indispensável a sua substantivação: era preciso dar-lhe 
um objeto de conteúdo tanto quanto possível preciso, para que pudesse 
operar de maneira rigorosamente causal. 

Por outro lado, foi necessário o conscientizar da incerteza (inexati-
dão) substantiva da ciência, apenas probabilitária, mesmo em suas pro-
posições determinísticas, estas últimas possuindo apenas um alto grau 
de probabilidade. Notando-se que, nos próprios procedimentos expe-
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rimentais da ciência, por mais rigorosos que sejam, sempre persistem 
influências não controladas.

Sem que caiba porém na ciência sociológica do direito, um pós-mo-
dernismo artístico ou filosófico que enfatize a forma e tudo aceite como 
conteúdo, dispensando a razão e decretando a “morte do geral”. Pois é 
difícil conceber-se uma ciência sem racionalidade e coerência.

Repare-se que irracionalismo similar haveria de ocorrer mesmo 
entre sociólogos do jurídico. Sendo crucial o problema de uma defini-
ção substantiva (por conteúdo) do direito, crucial do ponto de vista da 
teoria científica e de uma prática racional quanto ao direito. Ocorreu 
contudo, em Sociologia Jurídica, a aspiração menor por uma definição 
do direito somente  formal, nominal (não real), apenas “conveniente”, 
não se aspirando a uma definição “verdadeira” (neste sentido RÖHL, 
1987, p. 212, NÖTH, 1993, p. 20).

Daí falar-se usual e ilogicamente de “direitos” opostos e pertinentes 
a uma mesma situação fática. Daí um “retorno atormentado a proble-
mas de definição” (ROBERTS, 1999, p. 230).

Na verdade não pode haver direitos opostos e relativos a uma mes-
ma situação fática. Apenas um será direito, ou nenhum o será. Pois, 
logicamente, uma afirmação e sua negação não podem ser todas duas 
verdadeiras a propósito da mesma situação de fato.

Todavia a noção sociológica corrente do direito é tão formal como 
a estatista, apenas mais abrangente. Substitui o grupo estatal (grupo dos 
homens do poder oficial) por qualquer grupo. Decisivo o que o grupo 
entenda como direito, seja o que for. A forma “aceitação grupal” substi-
tui a forma “aceitação estatal”.

A deficiência teórica é internacional: quase sempre um formalismo 
grupal, de tal sorte que as definições apresentadas, mesmo as definições 
de autores clássicos da Sociologia do Direito, podem abrigar conteúdos 
específicos agudamente contraditórios, em não-cientificidade evidente.

Seria necessário, portanto, em preocupação teórico-substantiva, ten-
tar ir além de meros formalismos e nominalismos estatais ou grupais.

5. Tentativa em curso de consolidação científica da Sociologia Jurí-
dica originada das Faculdades de Direito do Recife e Católica de Per-
nambuco. Mas o que é o direito, cientificamente?

Teremos de nos afastar até mesmo de ilustres definições do jurídico 
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de sociólogos clássicos do direito, as quais convergem em que seria di-
reito o que um grupo social aceita e sanciona como tal, com ausência de 
conteúdo definido. Dada essa carência de substantividade, as definições 
são ilustres, mas indefinidas (para exposição e crítica dessas definições, 
cf. SOUTO e SOUTO, 2003, pp. 72-92 e 98-99).

Em rigor sociológico, a definição será pelo conteúdo do direito e 
não pela forma estatal ou grupal, o que implicaria um conteúdo defi-
nidor vago, insuscetível de uma operacionalização científica rigorosa.

O deslinde do problema da definição científica do direito estará na 
mente humana, que se reduz essencialmente a sentimento, ideia e von-
tade (siv).

O mental seria basicamente o siv e o intersiv (sendo intersiv a intera-
ção entre polos mentais). O social seria o intersiv quando exteriorizado 
no espaço de polos interativos em comunicação siv. Justiça ou justeza 
seria o sentimento de agradabilidade diante do que se acha (ideia) que 
deve ser. Direito e moral seriam esse sentimento informado, respecti-
vamente, de uma ideia acorde com dados de ciência empírica (direito), 
ou da metaciência (moral). Equidade seria o sentimento de justiça ou 
de justeza informado da ideia adequada das circunstâncias particulares 
de um caso concreto.

Joaquim Falcão escreveu oportunamente: “O desafio moderno 
que se coloca a todos, sejam juristas-filósofos, juristas-técnicos ou 
juristas-sociólogos é o de reintroduzir a questão da justiça no âmbito 
da ciência jurídica sem destruir a necessária objetividade científica (...) 
que não se reduza a teoria da justiça ao legalismo, que no fundo é tam-
bém uma tentativa de excluir a questão da justiça do âmbito do conhe-
cimento jurídico positivo.” (FALCÃO, 1983, pp.18 e 19).

Visualizando-se a justiça como sentimento de agradabilidade dian-
te do que se acha (ideia) que deve ser torna-se ela plenamente acessível 
a métodos sociológicos, contrariamente ao que afirmam Röhl e Nöth 
(RÖHL, 1987, p. 212, NÖTH, 1993, p. 20).

Superam-se assim vozes do passado, como a de Kelsen, para quem “a 
justiça é um ideal inacessível à cognição humana” (KELSEN, 1945, p. 13), 
havendo para ele “um terrível segredo da justiça” (KELSEN, 1946, p.15).

Ninguém nega que objetivos fundamentais do direito são justiça e 
segurança. Ora, a justiça foi acima definida de modo pesquisável por 
métodos e técnicas de pesquisa científica.



54  • Revista da A.P.L.J.

E o conhecimento científico-empírico, que é o informativo do direi-
to, é o conhecimento menos inseguro que se conhece.

Torna-se mesmo possível realizar-se cientificamente um velho 
ideal: uma definição do direito que pudesse alcançar qualquer cultura 
(definição “universal” do jurídico). Essa definição seria simplesmente 
a seguinte: em relação a qualquer cultura, “primitiva” ou “civilizada”, é 
direito o sentimento normal de agradabilidade informado de conheci-
mento geral faticamente comprovável (conhecimento científico-empí-
rico, metodologicamente sofisticado, no caso das sociedades “civiliza-
das”).

O direito, como foi entendido, é conteúdo genérico que se expressa 
por qualquer forma, social, estatal, ou mesmo apenas mental.

A Dogmática Jurídica não formula hipóteses científicas, e mesmo 
em nossa época científica e tecnológica, não atua, em extensão dese-
jável, uma abertura sua para o científico-social. Já a ciência social do 
direito, cujo ramo mais desenvolvido é a Sociologia Jurídica, formula 
hipóteses científicas (suposições que são postas à prova mediante méto-
dos e técnicas de pesquisa fática) e, mais que isso, pode alcançar todos 
os níveis crescentes de rigor da atividade científica.

Sabe-se que a atividade científica teórica alcança seu nível máximo 
de rigor na construção axiomática.

Axiomas ou postulados são proposições gerais básicas, necessaria-
mente em pequeno número, obtidas por indução (vai-se do particular 
concreto para o geral), proposições essas comprovadas ou comprová-
veis por pesquisa empírica, das quais se podem deduzir proposições 
menos gerais, os teoremas. Estas proposições menos gerais seriam 
assim explicadas pelos postulados e seriam também comprovadas ou 
comprováveis por pesquisa empírica. Nenhum postulado poderia ser 
deduzido de outros postulados.

É corrente a proposição “Quanto maior a semelhança entre polos 
sociointerativos, tanto menor provavelmente a distância entre eles”. Mas 
com essa proposição não se atinge senão o meramente estocástico (pro-
babilitário), pois pode haver erro na avaliação de semelhança, tendo-se 
como dessemelhante o que é realmente semelhante, ou vice-versa.

Aparece de maneira expressa na proposição a palavra “provavel-
mente” (caráter acentuadamente probabilitário da proposição).

Antigo professor de Sociologia do Direito das Faculdades de Direito 
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da UFPE e UNICAP, tentaria, no interesse do rigor da Teoria Sociológi-
ca Geral e da Teoria Sociológica do Direito, a construção de postulados 
determinísticos, aos quais caberia a palavra “sempre”, implícita ou explí-
cita, significando aqui um alto grau de probabilidade.

Esses postulados determinísticos seriam os seguintes:

 1.  Quanto maior a ideia de semelhança que o ator de uma condu-
ta mental ou social tenha, tanto maior a agradabilidade sentida 
por ele, e tanto maior esta, mais será desejada por ele. Postula-
do subjetivo (baseado na ideia de semelhança) e determinístico 
(“sempre”). Postulado muito geral, basicamente, porém não ex-
clusivamente, psicológico.

 2.  Quanto maior a semelhança entre um polo de interação men-
tal ou social (tal como definida por ele esta semelhança em fun-
ção do que aceita) e outro(s) polo(s) interativo(s), tanto menor 
a distância mental ou social do primeiro polo em relação ao(s) 
outro(s) polo(s). Postulado subjetivo (baseado na ideia de seme-
lhança) e determinístico (“sempre”).

 3.  O sentimento de agradabilidade ou de preponderante agradabi-
lidade diante de algo, causa, respectivamente, aproximação, ou 
uma resultante de aproximação, em direção a esse algo, no espa-
ço mental e no espaço social. Postulado objetivo (porque referi-
do só a sentimento) e determinístico (“sempre”).

São postulados de um modelo teórico unificado mental-social, mo-
delo esse referente a polos de interação mental (intersiv) e a polos de 
interação social (intersiv exteriorizado).

Sendo siv, como se viu, sentimento, ideia e vontade (cf. SOUTO, 
1984, pp. 22 e 28). A redução siv, que seria máxima quanto ao mental e 
ao social, facilitaria um determinismo probabilitário, a exemplo do que 
se expôs. A refutação, ou refutação parcial, se faz por qualquer exceção 
realmente invalidante (teste crucial).

Cumpre ainda notar que, em ciência social, o determinismo alta-
mente provável tende, para ser tal, a se aproximar da evidência – uma 
vez “descoberto” esse determinismo. Mas também na Física isso pode 
ocorrer. Por exemplo, na clássica e elegante lei da gravitação universal 
de Isaac Newton, no fundo se tenderia ao óbvio de que quanto mais 
massa e menos distância mais atração. Não admira, pois, como escre-
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veu o próprio Newton, “a Natureza se contenta com simplicidade e não 
gosta da pompa de causas supérfluas” (NEWTON, 1955, p.).

Essa lição de simplicidade bem se aplicaria às ciências humanas, 
carentes de redução teórica, envoltas ainda em pompa verbal de causas 
supérfluas.

Se não é possível um determinismo de fenômenos sociais particu-
lares, como os econômicos, os políticos e até os de crença (que são mais 
gerais que os primeiros), pode existir um determinismo das categorias 
mais altamente genéricas como ideia, sentimento, vontade, semelhança, 
distância mental, distância social. Categorias essas muitíssimo gerais, 
como energia, matéria, massa, distância física.

Considerado “direito” o composto siv (composto sentimento e ideia 
e vontade) cujo elemento “s” é sentimento de dever ser (= sentimento de 
agradabilidade = sentimento de justiça ou de justeza) e cujo elemento 
“i” é conhecimento de acordo com a ciência empírica (fática), foram, 
até o momento, deduzidos, dos postulados mencionados, 28 teoremas, 
dos quais 18 relativos, mais diretamente ou menos diretamente, a uma 
teoria científica substantiva do direito (cf. SOUTO, 2014, pp. 82-87, 3ª. 
ed. 2015, pp. 65-69).

Desses teoremas pertinentes ao direito, apenas para dar uma rápi-
da ideia de tais teoremas, exemplificaremos aqui somente com os três 
seguintes:
 1.  Se polos interativos, mentais ou sociais têm o seu elemento 

“ideia” padronizado de maneira científico-empírica, (nessa 
medida) há a máxima possibilidade de convicção de que esse 
elemento “ideia” corresponda à realidade e, portanto, a máxi-
ma possibilidade de padronização de tal elemento “ideia”; con-
sequentemente, há a máxima possibilidade de equilíbrio do 
sistema correspondente de interação (=máxima possibilidade 
de paz).

 2.  Se um composto sentimento e ideia e vontade tem seu elemen-
to “ideia” de acordo com a ciência empírica atual (menor pos-
sibilidade de imprecisão e incerteza), é aceito ou tende a ser 
aceito como obrigatório em um sistema de interatos mentais 
ou sociais.

 3.  Se um sistema de interatos mentais ou sociais é considerado 
essencialmente (principalmente) justo por um ou mais polos 
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interativos (e portanto essencialmente semelhante ao que eles 
aceitam), tais polos experimentam uma situação de relativa e 
saudável suavidade afetiva. Caso contrário, as situações osci-
lantes de agradabilidade e desagradabilidade, sobretudo as de 
desagradabilidade, desde que não são situações relativamente 
suaves, favorecem condições patológicas no indivíduo e conse-
quentemente no sistema sociointerativo.

Sendo a construção axiomática uma perspectiva nova e inovadora, 
que parece inédita no âmbito internacional da Sociologia do Direito, é 
preciso conceder também a palavra avaliativa ao futuro.

* Prof. Dr. Titular Emérito de Sociologia do Direito da UFPE, 
antigo Prof. Dr. Titular de Sociologia do Direito da UNICAP.
cfssouto@hotmail.com
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O direito à audição prévia e a impossibilidade 
de decisão surpresa como afloramento do 

princípio do contraditório

(UMA NOTA DE DIREITO COMPARADO)

Frederico Ricardo de Almeida Neves *

O Direito de acesso à Justiça é assegura-
do àquele que pede, e àquele em face 
de quem é pedida uma providência 

jurisdicional. O autor pede, e o réu, chamado 
a intervir, defende-se, podendo, para além dis-
so, desde que haja conexão com a ação princi-
pal ou com o fundamento da defesa, manifes-
tar pretensão própria, em face do autor, o que 
configura o instituto da reconvenção (artigo 
343, do NCPC).

O Direito de Defesa, por seu turno, de-
corre do Direito Natural, já que fere sensibilidades primárias (religiosas, 
racionais, éticas e morais), que alguém possa suportar as consequências 
advenientes de uma decisão judicial, sem que tenha assegurada a opor-
tunidade de se defender previamente.

Dito isso, importa lembrar que a Constituição da República, no 
seu artigo 5º, inciso LV, preceitua que “aos litigantes, em processo judicial 
ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditó-
rio e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”

Mas, se bem se vir, o princípio do contraditório não se limita a 
oportunizar ao réu o oferecimento da sua contrariedade, em face do 
que fora pedido pelo autor; mas mais, numa acepção moderna e mais 
abrangente do princípio do contraditório, sustenta-se que, durante todo 
o iter procedimental, em qualquer fase do processo ou grau de juris-
dição, às partes é assegurado o direito de se pronunciar em defesa dos 
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seus interesses, com espírito de cooperação (artigo 6º), de boa-fé (artigo 
5º), e em igualdade de tratamento (artigo 7º), buscando influenciar a 
decisão.

Destaque-se, nesse passo, que o respeito ao contraditório deve 
ocorrer: (i) no plano dos fatos (as alegações de uma das partes devem 
ser passíveis de contrariedade pela outra); (ii) no plano das provas (a 
proposição, a admissão, a produção e a valoração das provas, devem 
submeter-se ao crivo do contraditório de ambas as partes; e (iii) no pla-
no do direito (às partes deve ser facultada a discussão prévia, ampla 
e efetiva acerca de todos os fundamentos jurídicos em que a decisão 
possa basear-se).1

Pois bem. O Novo Código de Processo Civil consagrou, como 
corolário do princípio do contraditório, no artigo 9º, Caput, o Direito 
à audição prévia ao estabelecer que “não se proferirá decisão contra 
uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”. 

Infere-se daí que repugna ao sistema processual civil de 2015, 
toda e qualquer decisão que venha a ser tomada à revelia dos interes-
sados. Quer isso dizer que, nos moldes da novel legislação, a regra é 

1  José Lebre de Freitas, renomado processualista português, na esteira da doutrina e 
da jurisprudência germânicas, liga ao princípio do contraditório as ideias de partici-
pação e de influência na decisão. Para ele “por princípio do contraditório entendia-
-se tradicionalmente a imposição de que, formulado um pedido ou tomada uma 
posição por outra parte, devia à outra ser dada oportunidade de se pronunciar antes 
de qualquer decisão, tal como, oferecida uma prova por outra parte, a parte contrá-
ria devia ser chamada a contraditá-la e ambas sobre ela tinham o direito de se pro-
nunciar, assim se garantindo o desenvolvimento do processo em discussão dialética, 
com as vantagens decorrentes da fiscalização recíproca das afirmações das partes. 
A esta concepção, válida mas restritiva, substituiu-se hoje uma noção mais lata de 
contraditoriedade, com origem na garantia constitucional do rechtliches Gehör ger-
mânico, entendida como garantia da participação efetiva das partes no desenvolvi-
mento de todo o litígio, mediante a possibilidade de, em plena igualdade, influírem 
em todos os elementos (fatos, provas, questões de direito) que se encontrem em 
ligação com o objeto da causa e que em qualquer fase do processo apareçam como 
potencialmente relevantes para a decisão. O escopo principal do princípio do con-
traditório deixou assim de ser a defesa, no sentido negativo de oposição ou resis-
tência à atuação alheia, para passar a ser a influência, no sentido positivo de direito 
de incidir ativamente no desenvolvimento e no êxito do processo”. (Introdução ao 
Processo Civil - Conceitos e Princípios Gerais à luz do Código Revisto. Coimbra 
Editora. 1996, págs. 96 e 97)
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a do contraditório prévio, antecedente, e não a do contraditório dife-
rido ou postergado. Isso mesmo, antes de decidir qualquer questão, 
seja de mérito ou processual, o intérprete-aplicador da norma deve 
assegurar, sob a sua direção, um amplo e cooperativo diálogo entre 
as partes litigantes, durante todo o curso do processo, em ordem a 
garantir que, uma vez agitada qualquer alegação por uma das partes, 
deve seguir-se o chamamento da outra para, querendo, impugnar ou 
contradizer.

Todavia, há exceções, porquanto dispensa-se a observância do 
princípio da audição prévia, nas hipóteses elencadas no parágrafo 
único, incisos I, II e III, do aludido dispositivo legal. É dizer, permite-
-se a tomada de providências contra uma parte sem que ela seja pre-
viamente ouvida, em casos de tutela provisória, de urgência ou de 
evidência, bem assim para a adoção do pronunciamento judicial mo-
nitório de que trata o artigo 701 do NCPC.

Essas limitações à audição prévia estão fincadas em duas ordens 
de razões. A saber: (1ª) Na tutela provisória de urgência a ouvida pré-
via do réu pode causar dano ou tornar inútil o resultado do processo, 
caso em que, concedida a providência judicial inaudita altera parte, 
o contraditório fica postergado, podendo a parte interessada mane-
jar o recurso cabível contra o ato judicial (artigo 300); (2ª) Na tutela 
provisória da evidência, o que justifica a dispensa do contraditório 
prévio nas hipóteses dos incisos II e III do artigo 311, é a consistência 
dos articulados do autor e a robustez da prova documental produzida 
com a petição inicial, constatações que fazem presumir a fragilidade de 
eventual defesa que vier a ser ofertada pelo réu2. 

Não será demasiado acentuar que a tutela provisória da evidência 
somente será concedida, com dispensa do contraditório prévio, quando, 
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 
resultado útil do processo (a) as alegações de fato puderem ser compro-
vadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento 
de casos repetitivos ou em súmula vinculante; (b) tratar-se de pedido 
reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato 
de depósito; (artigo 311, incisos II e III); e (c) a pretensão de expedição 
2  Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Rodrigo Arenhart. In: Novo Código de 

Processo Civil Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2015, págs. 322 e 323.
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de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de 
obrigação de fazer ou de não fazer, em sede de ação monitória, estiver 
amparada na existência de direito evidente do autor, demonstrado por 
prova escrita desprovida de eficácia executiva (artigos 700 e 701).

Observe-se, por oportuno, que os incisos I e IV do artigo 311, alu-
sivos, respectivamente, ao abuso do direito de defesa e ao manifesto pro-
pósito protelatório da parte, bem assim à exibição de prova documental, 
na petição inicial, dos fatos constitutivos do direito do autor, conquanto 
também permitam a concessão da tutela provisória da evidência, não 
autorizam, contudo, a dispensa da audição prévia da parte contrária. 
Muito ao revés, a análise segura dessas duas situações, com vistas ao 
deferimento da tutela da evidência depende, fundamentalmente, do 
efetivo oferecimento da defesa da parte demandada. Bem por isso, o 
novo código cuidou de assegurar ao interessado a possibilidade de, pre-
viamente, demonstrar ao juiz que não há o abuso do direito de defesa ou 
o manifesto propósito protelatório alegado, ou, ainda, produzir prova 
capaz de gerar dúvida razoável no espírito do julgador, influenciando, 
assim, a formação da convicção judicial a respeito da tutela provisória 
da evidência almejada.

Aqui, uma nota convém aditar. O legislador de 2015, no parágrafo 
único do artigo 311, dispôs que, nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz 
poderá decidir liminarmente, e assim procedeu para manter a coerên-
cia no interior do sistema, harmonizando o citado dispositivo com o 
que está preconizado no inciso II do parágrafo único do artigo 9º. Não 
deve passar despercebido, outrossim, o fato de o legislador ter deixado 
explicitado que “A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente 
ou após justificação prévia” (§ 2º do artigo 300). 

Da análise ordenada desses dispositivos, ressalta com solar clareza 
que, ao falar na possibilidade de o Juiz deferir liminarmente a tutela 
provisória, seja em caso de urgência, seja no da evidência, o legislador 
quis, em boa verdade, explicitar que a decisão pode ser concedida inau-
dita altera parte. 

A decisão judicial perde a natureza de liminar quando for conce-
dida após a manifestação da parte contra a qual se pede a providência. 
Com razão Adroaldo Furtado Fabrício, para quem: 
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  “...liminar é aquilo que se situa no início, na porta, no limiar. Em lin-
guagem processual, a palavra designa o provimento judicial emitido 
in limine litis, no momento mesmo em que o processo se instaura. A 
identificação da categoria não se faz pelo conteúdo, função ou na-
tureza, mas somente pelo momento da prolação. Nada importa se 
a manifestação judicial expressa juízo de conhecimento, executório 
ou cautelar; também não releva indagar se diz ou não com o meri-
tum causae nem se contém alguma forma de antecipação de tutela. 
O critério é exclusivamente topológico. Rigorosamente, liminar é só 
o provimento que se emite inaudita altera parte, antes de qualquer 
manifestação do demandado e até mesmo antes de sua citação. Não 
é outra a constatação que se extrai dos próprios textos legais, que em 
numerosas passagens autorizam o juiz a decidir liminarmente ou 
após justificação. Assim formulada alternativamente, a proposição já 
sugere que, na segunda hipótese, não se trata de liminar, pelo menos 
em estrito sentido” (Breves notas sobre provimentos antecipatórios, 
cautelares e liminares. In: Inovações do Código de Processo Civil. 
Livraria do Advogado editora, segunda tiragem. Porto Alegre, 1997, 
pág. 18). 

Nesse ser assim, para garantir a ausência de imperfeições no in-
terior do novo ordenamento processual civil, talvez seja o caso de se 
promover a adequação do parágrafo único do artigo 564 - que conside-
ra decisão liminar a que concede a reintegração ou manutenção de 
posse, após a realização da audiência de justificação prévia do alega-
do – com o que está disposto no § 2º do artigo 300 do NCPC.

É nessa órbita que se abriga o artigo 332, do NCPC, onde está ex-
presso que “nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, inde-
pendentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente 
o pedido que contrariar: I - enunciado de súmula do Supremo Tribu-
nal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II - acórdão proferido 
pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em 
julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em in-
cidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de com-
petência; IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito 
local”, e, também, quando “verificar, desde logo, a ocorrência de deca-
dência ou de prescrição” (§ 1º do artigo 322, e parágrafo único do artigo 
487).
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A clara determinação legal para o juiz julgar liminarmente 
improcedente o pedido, nas situações que elenca, sugere a ideia de 
dispensabilidade da audição prévia do autor para tal desiderato, ga-
rantindo-se-lhe, todavia, como não poderia deixar de ser, o contra-
ditório postergado, mediante o manejo do recurso de apelação, com 
possibilidade de retratação (§ 3º). De mais a mais, é preciso ter em 
conta que, antes de ajuizar uma ação, cabe ao autor, sem deslembrar 
dos seus deveres de cuidado, assegurar-se de que a sua pretensão tem 
fundamento sério e possibilidades razoáveis de êxito, o que inocorre 
nas situações previstas nos quatro incisos e no § 1º do artigo 322, não 
podendo, em casos que tais, alegar surpresa com o julgamento liminar 
de improcedência do pedido. 

Relembrem-se, ainda, como causas de dispensa da audição pré-
via, as disposições contidas no artigo 932, inciso IV, alíneas a, b e c, 
que autorizam o relator a negar provimento a recurso que for contrá-
rio (i) a súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal; (ii) a acórdão 
proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repeti-
tivos; e (iii) a entendimento firmado em incidente de resolução de 
demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Aliter nas hipóteses de indeferimento da petição inicial (artigo 
330 do NCPC), em razão da expressa necessidade de o autor ser in-
timado para, querendo, em 15 (quinze) dias, providenciar a sanação 
do defeito, indicado com precisão pelo Juiz, ficando o indeferimento 
da inicial condicionado ao não atendimento da diligência (parágrafo 
único). Também em casos de inadmissibilidade do recurso, o relator 
haverá de conceder o prazo de cinco dias ao recorrente para que seja 
sanado o vício ou complementada a documentação exigível (parágra-
fo único do artigo 932).

Outra inovação de relevo é a que está estampada no artigo 10, 
que impede o juiz de decidir com base em fundamento a respeito do 
qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, 
ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Com relação a esse tema, não se deve olvidar, mais uma vez, a 
preocupação que teve o legislador processual com a sistematização 
do novo diploma, ao deixar explicitado que, por ocasião do despa-
cho saneador, o juiz, de entre outras providências indicadas no artigo 
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357, delimitará as questões de direito relevantes para a decisão do 
mérito (inciso IV), o que dará ensanchas à manifestação prévia dos 
interessados sobre eventual qualificação jurídica substancialmente 
inovadora não discutida no processo. Interessa ainda observar que as 
partes, nesse caso, poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, 
no prazo de cinco dias, findo o qual a decisão se tornará estável (§ 1º), 
ou, ainda, apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consen-
sual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, 
a qual, se homologada, vinculará as partes e o juiz (§ 2º). 

Assim, entendendo pela aplicação de diferentes regras de direito 
ao caso concreto, nada impede, antes aconselha, que o novo enqua-
dramento jurídico seja suscitado pelo juiz, por ocasião do despacho 
saneador, abrindo-se ampla possibilidade de discussão.

Como é cediço, o Código de 73 previu o princípio “iura novit 
curia”, em alguma medida inserido no artigo 126, nos termos do qual 
o juiz tem a liberdade de aplicar as regras do direito adequadas ao 
caso concreto, suprindo a omissão das partes litigantes, ou corrigin-
do a inadequada fundamentação jurídica por elas utilizada. Assen-
tou, outrossim, que as matérias de ordem pública são cognoscíveis 
de ofício, ensejando pronunciamento judicial, independentemente da 
manifestação precedente ou antecedente dos interessados envolvidos 
no litígio (§ 4º do artigo 267 do CPC 73). 

Isso ocorria, com alguma frequência, quando o juiz supria a 
omissão ou corrigia o pré-fixado enquadramento jurídico trazido pe-
las partes, e nos casos de inexistência ou nulidade da citação; incom-
petência absoluta, inépcia da inicial, perempção, litispendência, coisa 
julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito de representação ou 
falta de autorização, ausência de qualquer das condições da ação (§ 4º 
do artigo 301 do CPC 73).3

Há, hoje, no novo Código de Processo Civil, elementos sobejos 
para saber-se que o Juiz não está preso, atado, jungido às razões jurí-

3  Para António Santos Abrantes Geraldes “Eram as chamadas decisões-surpresa legiti-
madas pelo regime jurídico-processual anterior, que nenhumas limitações colocava 
ao poder imediato de integração da matéria de facto nas normas aplicáveis” In “Temas 
da Reforma do Processo Civil. 1 - Princípios Fundamentais. 2 - Fase inicial do proces-
so declarativo”. Almedina. 1997, pág 67.
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dicas deduzidas pelas partes; ao contrário, a ele caberá aplicar o orde-
namento jurídico – sem estar limitado às regras jurídicas indicadas 
pelas partes –, em ordem a atender “aos fins sociais e às exigências do 
bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa hu-
mana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, 
a publicidade e a eficiência” (artigo 8º). Também não está impedido de 
conhecer de ofício das matérias de ordem pública (artigo 337, § 5º), 
não sem antes, porém, colher a manifestação dos litigantes, banidas 
que foram as decisões-surpresa da legislação processual civil brasilei-
ra. Afinal, não se pode comprometer a previsibilidade, a segurança e a 
própria Justiça da decisão.

Vê-se, diante do que foi dito, que, em ambos os casos (audição 
prévia e impossibilidade de decisão surpresa), o legislador processual 
civil de 2015 quis impedir que as partes litigantes sejam surpreendidas 
com “soluções jurídicas inesperadas com as quais não poderiam razoa-
velmente contar, por não terem sido objeto de discussão no processo”, e, 
ao mesmo tempo, assegurar aos interessados o direito de tentar persu-
adir o intérprete-aplicador da norma, influenciando a decisão, antes, 
como é de evidência palmar, da prolação do pronunciamento judicial, 
ainda que a questão verse sobre matéria regida por norma que tutele 
interesse público, sobre o qual as partes não têm o poder de dispor. 

Objetar-se-á que, ao exigir o pronunciamento prévio das partes 
sobre soluções jurídicas ainda não debatidas no processo, o juiz esta-
rá antecipando a decisão a ser adotada e, isso, inquinará de nulidade 
o ato judicial. Para que o NCPC possa produzir bons frutos, há que 
poder mudar a mentalidade de todos aqueles que, de qualquer for-
ma, participam do processo. O que o novo regime pretende é evitar a 
surpresa, o inesperado para as partes litigantes, e possibilitar que elas 
participem ativamente do processo visando influenciar a decisão, ain-
da que, para isso, o intérprete-aplicador da norma precise dar algumas 
pistas. Além disso, a partir da audiência prévia das partes, o juiz pode 
ser convencido de que deve proceder de outramente. 

Por derradeiro, cumpre identificar as fontes em que o legislador 
brasileiro buscou inspiração para redigir as novas regras. Sem dúvida 
foi na legislação processual civil portuguesa. O direito à audição prévia 
está assentado e sedimentado no artigo 3º, n.º 1, in fine, do Código de 
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Processo Civil Português, e consiste na impossibilidade de o juiz, res-
salvadas as hipóteses de manifesta desnecessidade (exceções previstas 
no n.º 2 do citado dispositivo legal), “decidir uma questão de facto ou 
de direito, ainda que de conhecimento oficioso, sem que as partes tenham 
tido a oportunidade de se pronunciarem previamente sobre ela”

* Frederico Ricardo de Almeida Neves, Desembargador do 
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco e Professor da 
Universidade Católica de Pernambuco. Mestre em Ciências Ju-
rídicas pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de 
Lisboa e Membro efetivo da Academia Pernambucana de Letras 
Jurídicas.
fredericoricardo@yahoo.com.br
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Ética, sempre

José Soares Filho *

A situação político-social em que se en-
contra nosso país reclama considera-
ção especial para a ética nas relações 

humanas, quer no plano individual, quer no 
espectro coletivo ou institucional. Como todos 
sabemos, nosso país vive, há décadas, uma cri-
se profunda, sob vários aspectos, que penaliza 
seu povo de um modo geral, principalmente os 
menos favorecidos. Trata-se, no fundo, de uma 
crise de ética.

A preocupação com a ética perpassa a 
vida humana desde o início. Na Antiguidade clássica, especialmente 
a Grécia pós-socrática, a ética e a moral tinham como parâmetro a 
cidadania, que era inerente à vida pública. Platão e Aristóteles con-
cebiam a ética unida à filosofia política, visto que, para um e outro, 
“a comunidade social e política é o meio necessário da moral”. (...) “O 
homem enquanto tal só pode viver na cidade ou polis; é, por natureza, 
um animal político, ou seja, social”.

Na Era Moderna e na Era Contemporânea, destaca-se o funda-
mento antropológico da ética, notadamente nas concepções de Kant 
e de Marx. Segundo Kant, as normas éticas devem ser obras da razão 
humana. A voz da razão, segundo ele, é um imperativo categórico, ao 
qual o homem não pode subtrair-se. A vontade é superior à natureza, 
na medida em que o homem é moralmente livre. Marx faz uma pro-
posta ética baseada numa filosofia do homem, mostrado a partir de 
situações concretas, em especial, a partir do trabalho, pois, segundo 
ele, é sobretudo no trabalho que está em jogo a realização do homem.

 Tal a importância da ética para a sociedade humana, que se tor-
nou objeto do pensamento filosófico, especialmente a partir da segun-
da metade do século XX. Trata- se da ética nos múltiplos aspectos da 
vida. A experiência evidencia que a ética é um valor intrínseco ao ser 
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humano, eis que as tentativas de construir um mundo sem ética sem-
pre resultaram em frustração. No tocante ao direito, vale lembrar a 
sentença de Radbruch: “Uma consideração do direito cega aos valores 
é inadmissível”. Nessa linha ideológica, cumpre assinalar que o res-
peito à dignidade humana constitui o fundamento da ordem jurídica, 
como proclamou a Assembleia Geral da ONU, em 1948, com a De-
claração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. É o que enuncia, 
com caráter normativo, a Constituição da Alemanha, em seu artigo 
1º, verbis:

“A dignidade do homem é inviolável”. No mesmo sentido dispõe 
nossa Constituição Federal de 1988 (art. 1º, III), elegendo a dignidade 
da pessoa humana como um dos fundamentos da República.

Esse princípio, aliás, já fora inscrito no Digesto Romano, de Jus-
tiniano: “Hominum causa omne jus constitutum est” (D., 1.5.2) (“Por 
causa do homem é que se constituiu  todo o direito”).

Essas considerações constam de meu discurso de posse na Aca-
demia Brasileira de Direito do Trabalho, ocorrida em 17.6.16, eleito 
que fui para ocupar a cadeira nº 90.

* Desembargador aposentado da Justiça do Trabalho (TRT-19ª Região); 
Mestre e Doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambu-
co; Professor da Universidade Católica de Pernambuco na Graduação 
e Pós-Graduação de Mestrado; e da Escola de Magistratura Trabalhista 
da 6ª Região. Membro efetivo do Instituto Latinoamericano de Derecho 
(RJ); e das Academias Pernambucana e Brasileira do Direito do Traba-
lho e da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas. Especialista em 
Relações Laborais pela Universidad Castilla - La Mancha (Toledo).
jose_soares_filho@hotmail.com



72  • Revista da A.P.L.J.

Noções de Ética Geral

Sueli Gonçalves de Almeida *

Como se observa é urgente que possamos 
reabilitar a ÉTICA na sua conceituação 
mais ampla. A crise a que assistimos tem 

seu esteio na desordem moral. Os caminhos tortu-
osos trilhados por nossa sociedade, em desalinho, 
refletindo a violência, a exclusão, o egoísmo, a in-
diferença, a anulação do outro para prevalecer o eu 
individual, e alimentar a frouxidão moral.

No dizer de Jose Renato Naline, 2011, 8ª ed. 
“O agravamento de todas as grandes questões mundiais anunciam uma 
tragédia a curto prazo. Agora já não é uma questão de sensatez, mas de 
sobrevivência” e continua “A aceleração na derrocada dos valores pare-
ce apostar corrida com a destruição da natureza. A catástrofe ambiental 
reflete a falência do convívio ético entre as pessoas”

Diversos autores sentenciam:
* Edouard Delruelle emprega os valores com sentido diferente: “o 

termo ética permite delimitar uma dimensão do comportamento que 
escapa à AMORAL... É A DIMENSÃO SUBJETIVA E PONDERADA 
DOS VALORES, E DAS NORMAS; as formas como cada um se con-
duz, como cada um se define enquanto sujeito moral.”

(Metamoforse do sujeito – a ética filosófica de Sócrates a Focault).
* R. M. HARE – A linguagem da moral -A ÉTICA, TAL COMO A 

ENTENDO, É O ESTUDO LÓGICO DE LINGUAGEM DA MORAL”
*Adolfo Sanches Vazquez – Ética é a ciência do comportamento 

moral dos homens em sociedade, a ética resultaria numa ciência que 
estuda e observa o comportamento humano.

* Para ADELA CORTINA – Enquanto conhecimento científico, a 
ética deve aspirar à racionalidade e objetividade mais completa e, ao 
mesmo tempo, deve proporcionar conhecimentos sistemáticos, metó-
dicos e, no limite do possível comprováveis”
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Podemos concluir que Moral e ética são muito semelhantes e cuja 
semelhança pode nos levar a confundir “valor moral” e “valor ético”, 
todavia ethos do grego significa ciência dos costumes, já a moral não é 
ciência mais objeto da ciência.

A ética disciplina normativa, não por criar normas, mas por des-
cobri-las e elucidá-las, assim aprimora e desenvolve o sentido moral 
do comportamento e a influência da conduta humana. Podemos per-
ceber com facilidade que na sociedade as pessoas tem diferentes obje-
tivos e portanto se comportam de maneira desigual, surgido o conflito 
de interesses, ora entre indivíduos, ora entre indivíduos e a sociedade, 
daí a necessidade de dirimir tais conflitos, verificando qual o compor-
tamento a ser adotado diante de determinada situação, levando em 
conta o que é justo, o que é certo, o que é errado, o que é bom, e o que 
é ruim. Vejamos alguns exemplos: carro que avança o sinal; guerra en-
tre dois povos; funcionário que aceita suborno. Urge compreender os 
conflitos existentes, buscar suas raízes, descobrir as razões com base 
no direito, crenças e valores e com base nessas reflexões estabelecer 
um comportamento que permita a convivência em sociedade que é o 
objetivo do estudo da ética.

Classificação de Eduardo Garcia Maýnez formas de manifestação 
do pensamento-ético ocidental:

1 – Ética empírica; 2 – Ética dos bens; 3 – Ética formal; 4 – Ética de 
valores.

1 – Ética Empírica
A ética empírica pode ser enfocada em quatro configurações:
1.1.- Ética Anarquista
1.2.- Ética Utilitarista
1.3.- Ética Ceticista
1.4.- Ética Subjetivista
Características da Ética anarquista
Princípio básico: Só tem valor o que não contraria as tendências 

reais.
Repudia normas e valores: Afirma que o direito (as leis), a moral, a 

religião, etc. são convenções sociais arbitrárias, fruto da ignorância, do 
medo e da maldade. Toda organização social deve desaparecer. Acredita 
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existir a liberdade natural, isto é, inata (o que implicaria na prevalência 
dos mais fortes). A busca do prazer e a fuga da dor é o objetivo supremo 
(ver Hedonismo).

OBS. O anarquismo individualista e o comunista ou libertário são 
as formas atuais do anarquismo. No comunista tudo é comum, não há 
propriedade privada enquanto o anarquismo individualista adota-a.

Características da Ética Utilitarista
Princípio básico: É bom o que é útil (“A felicidade é o único fim da 

ação humana e sua consecução o critério para julgar toda conduta”. J. S. 
Mill) 

COROLÁRIO: Os fins justificam os meios. Considera bom o que é 
útil. Há perfeita identidade entre o útil e o bom A conduta ética desejá-
vel é a conduta útil.

NOME: John Stuart Mill
OBS.: O utilitarismo pode ser aceito se entendido como o emprego 

dos meios (eticamente válidos) para obtenção de fins moralmente va-
liosos.

Características da Ética Ceticista:
Princípio básico: Não se pode dizer com certeza o que é certo ou 

errado, bom ou mau, pois ninguém jamais será capaz de desvendar os 
mistérios da natureza.

Características
Na dúvida, o cético não nega, nem afirma: não julga, abstém-se de 

tomar uma atitude (o que já é uma atitude).
Dizem que não crêem em nada (o que é falso, pois se fossem coe-

rentes duvidariam até desta afirmação).
Na realidade os céticos históricos não pregavam o ceticismo abso-

luto: admitiam valores como a dignidade do trabalho, acolhimento das 
leis locais, satisfação moderada das necessidades.

NOMES: Sexto Empírico, Protágoras (c. 487 - 420 a.C.), Carneades 
(214 - 129 a.C.) (ver: “Os 100 livros que mais influenciaram a humani-
dade).

Características da Ética Subjetivista:
Princípio básico: “O homem é a medida de todas as coisas existentes 

ou inexistentes” (Protágoras).
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Divisão:
- Ética Subjetivista Individual
- Ética Subjetivista Social ou Específica
Características da Ética Subjetivista Individual
Não existe um critério objetivo, seguro de avaliação pois esta varia 

com o sujeito: Todas as opiniões seriam verdadeiras ou falsas. Não ha-
veria ciência.

NOMES: Protágoras (487-420 a.C.)
Princípio básico: “O homem é a medida de todas as coisas existentes 

ou inexistentes” (Protágoras).
Ética Subjetivista Social ou Específica
Nesta ética o certo, bom, justo, verdadeiro etc. são obtidos por apre-

ciação coletiva, por indicação da sociedade.
Não existe um critério objetivo, seguro de avaliação pois esta varia 

conforme o grupo focalizado.
Todas as opiniões seriam verdadeiras ou falsas. Não haveria ciência.
NOMES: Durkheim, Bouglé (Sociólogos Franceses)
OBS.: 1 – Como a sociedade define o que é bom, tem-se a possibili-

dade de que ela chancele um erro pois a verdade não é definida estatis-
ticamente (as sociedades nazista, fascista, canibais convivem com seus 
erros éticos).

O subjetivismo ético (individual ou específico) originam o relati-
vismo absoluto.

2 – Ética dos bens
Princípio básico: Existe um “bem supremo” a nortear o comporta-

mento. Ele é o fim de todos os meios.
Bens possíveis:

 a)  A Felicidade (grego: eudemonia; (eu = bom) + demonia (= espí-
rito). Originou a corrente dos eudemonistas, como Aristóteles.

 b)  A Virtude ou a prática do bem: A finalidade última do homem 
está em ser bom, virtuoso e não em ser feliz. Originou os idealis-
tas.

 c)  O Prazer (sensual, intelectual, artístico, etc.). Originou a corren-
te dos hedonistas (ver cínicos).

 d)  A Sabedoria.
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Obs.: Há correntes mistas como Eudemonismo idealista (virtude é 
o meio, felicidade o fim); Eudemonismo hedonista (o prazer é o meio)

DIVISÃO DA ÉTICA DOS BENS:
Ética Socrática
Ética Platônica
Ética Aristotélica
Ética Epicurista
Ética Estoica.
Ética Socrática
Princípio básico: As duas máximas de Sócrates (a.C. 469 – 399 a.C.)
“Só sei que nada sei” e “Conhece-te a ti mesmo”.
* A ética socrática - para Garcia Máynes “a virtude e o saber” é a 

pedra angular da ética Socrática – a felicidade é o desejo de todo ser 
humano, todavia para se chegar a esta ventura deve observar o caminho 
reto. (o saber, a virtude e a felicidade)

* Sócrates como precursor influenciou Aristóteles e Platão, para os 
três, o homem não é um ser isolado, mas social “o homem é um animal 
político por natureza”.

Ética Platônica (“Filosofia do bosque”)
Princípio básico: Para Platão (427 – 347 a.C), todos os fenômenos 

naturais são meros reflexos de formas eternas, imutáveis, as ideias, su-
gerindo o “mundo das ideias”.

Características:
Discípulo de Sócrates, de quem registrou e desenvolveu as ideias, 

ensinava no “bosque Academus” procurando embasar a teoria da con-
duta em bases racionais, para serem sólidas, imutáveis.

Era “dualista”: os homens são formados por duas naturezas: mate-
rial (corpo, perecível) e espiritual (alma, imortal).

A lógica e a razão são os instrumentos para atingir a sabedoria.
O problema moral não é individual, mas coletivo, social e cabe ao 

Estado providenciar educação aos cidadãos para conheçam e pratiquem 
as virtudes, o que torná-los-á felizes.

A JUSTIÇA para Platão é a harmonização das atividades da alma e 
suas respectivas virtudes.

 A ética platônica – desenvolveu a teoria das ideias “a alma descobre 
nela mesma os conceitos universais”. 
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 “De todas as ideias, a ideia do Bem é a mais valiosa é por isto que de 
todas as ciências a mais nobre a ser ensinada deverá ser justamente esta, 
pois da ideia do Bem dependerão de todas as demais virtudes. Ainda 
não conhecemos suficientemente essa ideia. Se não a conhecemos, de 
nada nos serve, da mesma maneira que nada possuímos se não tiver-
mos o bem. De nada nos serve possuir qualquer coisa que seja se ela não 
for boa” – Platão – A República – PARTES DA ALMA – DOUTRINA 
DAS VIRTUDES: INTELIGÊNCIA – SABEDORIA – VONTADE – 
VALOR; APETITE – TEMPERANÇA.

Ética Aristotélica (“Filosofia peripatética: do passeio”)
Princípio básico: Aristóteles (384-322 a.C.), aluno do Academus, 

diz que a felicidade só pode ser conseguida com a integração de suas 
três formas: prazer, virtude, sabedoria (ou: prazeres/satisfação + cida-
dania responsável filosofia/ciência).

Características:
A felicidade é um processo de busca constante da virtude, que é o 

desenvolvimento das faculdades naturais, e deve sempre obedecer a “lei 
do meio termo”, do equilíbrio (“Virtus in medium est”).

Contrariando Platão, propõe o estudo do mundo usando não só a 
razão (mundo mítico das idéias: visão racionalista) mas também os sen-
tidos para observá-lo como ele é (visão empírica), criando a metodo-
logia científica. Sua famosa frase: “O homem é um animal político por 
natureza”, expõe seu pensamento quanto ao fato do agir social humano.

A ética de Aristóteles – A ética só depende da vontade da pessoa – 
“Não é pois por natureza, nem contrariando a natureza que as virtudes 
se geram em nós. Diga-se antes que somos adaptados por natureza a 
recebê-las e nos tornarmos perfeitos pelo habito.

Por outro lado de todas as coisas que nos vêem por natureza, pri-
meiro adquirimos a potência, e mais tarde exteriorizamos os atos. Da 
mesma forma, nos tornamos justos praticando atos justos, e assim, com 
a temperança, a bravura, etc.”

Podemos concluir que é o livre arbítrio o rumo da vida, permitindo 
ao homem o que bem quiser. Também formula Aristóteles a teoria do 
justo meio “A virtude é o justo meio entre dois vícios extremos”.

A temperança é o meio termo entre o desenfreio e o embotamento.
O valor, entre a temeridade e a covardia.
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A liberalidade, entre a prodigalidade e a avareza.
A concepção da equidade (epieikeia), princípio até hoje relevante 

para aplicação da lei, traduz bem a ideia de Aristóteles.
Ética Epicurista (“Filosofia do jardim”)
Princípio básico: Os seguidores de Epicuro (341 – 270 a.C.) tinham 

como bem supremo a felicidade, a ser atingida por meio dos prazeres 
(eudemonismo hedonista) e os do espírito são mais elevados que os do 
corpo. Seu objetivo maior era afastar a dor e os sofrimentos.

Características:
Consideravam a prudência a virtude dos sábios. A ética epicurista 

é individualista, com certo utilitarismo egoísta. Admitiam três classes 
de prazer:

Naturais e necessários (Ex.: satisfação moderada dos apetites);
Naturais mas não necessários (Ex.: gula, ócio);
Nem naturais nem necessários (Ex.: glória).
A ética epicurista – o ideal ético do epicurismo é o que deve procu-

ra o prazer o gozo da vida porém deve existir uma hierarquia entre os 
prazeres, assim não se pode procurar o prazer sensual, a luxuria, o gozo 
insensato, procurando a elevação do espírito como o primeiro prazer. O 
sábio identificará a hierarquia dos valores e priorizará o prazer intelec-
tual ao sensível, o sereno ao violento, o estético ao grotesco.

A ética estoica – para os estoicos o homem não pode alterar o curso 
das coisas. Não tem o poder de modificar o mundo exterior, físico ou 
histórico. Este é fruto da Providência, que se encarrega das coisas que 
não dependem de nós. Quanto à ética, ela é obrigação do ser humano, 
potente em relação às coisas que dependem de nós.

O texto de Epicteto é eloquente: “há coisa que dependem de nós, 
outras não. O que depende de nós são os nossos juízos, as nossas ten-
dências, os nossos desejos, as nossas aversões; numa a palavra, todas as 
obras que nos pertencem. O que não depende de nós é o nosso corpo, 
a riqueza, a fama, o poder; numa palavra todas as obras que não nos 
pertencem”.

Se for necessário resumir a diferença entre estoicismo e epicurismo, 
dir-se-ia “que se o estoicismo visava reduzir ao máximo o conjunto dos 
desprazeres, o epicurismo tinha por objetivo aumentar o numero de 
prazeres”.
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Ética Estoica (“Filosofia do pórtico”. (Grego stoa)
Princípio básico: Zenon (de Chipre, 300 a.C.) fundou esta filosofia 

que ensina a ética da virtude como fim: o estoico não aspira ser feliz, 
mas ser bom.

Características: Propunham o direito (normas éticas) universal-
mente válido, atemporal: o direito natural.

Professavam o monismo: os seres têm apenas uma natureza (todas 
as pessoas são parte de uma mesma razão universal, o “logos”)

Ensinavam que se deve desligar-se das afeições, do mundo exterior 
e viver conforme a natureza concebida pela razão.

Eram fatalistas: Nada acontece por acaso e o destino de todos está 
traçado.

Tanto as coisas felizes como as desgraças são coisas naturais e de-
vem ser aceitas com naturalidade (com estoicismo).

NOMES: O imperador romano Marco Aurélio (121-180), Sêneca (4 
a.C - 65 d.C.), Cícero (106-43 a.C).

Ética formal (Ética do dever ou ética da atitude)
Princípio básico: Immanuel Kant propôs diretriz formal a que cha-

mou “imperativo categórico” (vale sempre e é uma ordem): “Age sempre 
segundo aquelas máximas através das quais possas, ao mesmo tempo, 
querer que elas se transformem em lei geral”

Características:
Aceita a premissa básica da ética empírica: E possível distinguir o 

certo do errado através da experiência, do resultado do procedimento, 
da observação sensorial do que de fato ocorre no mundo, mas – junta-
mente com a premissa da ética racional: A razão deve ser consultada na 
investigação do fim último da existência humana.

Definiu “máxima” como: princípio subjetivo, autônomo, interno 
(ligada à ideia do dever – à ética do dever). Lei moral: princípio objeti-
vo, universal (diz como se conduzir).

Autonomia e Heteronomia:
Kant diz que a atitude ética é proveniente da vontade do agente (au-

tonomia) e não de outrem (heteronomia). Uma ação é correta se feita 
com “boa vontade”, pureza de intenção, independente de sua consequ-
ência (ética da atitude).
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Classificação das ações:
A) Contrárias ao dever
B) Conformes ao dever:
B.1. Feitas por dever
B.2. Não feitas por dever (mas por outro motivo)
(Ex.: Conservar a vida (é um dever) por dever mesmo quando não 

há mais apego a ela).
Ética dos valores (Ética do dever ou ética da atitude)
Princípio básico: Uma ação é boa (e consequentemente é um dever) 

se estiver fundamentada em um valor (Kant, de modo inverso, se baseia 
na ideia do dever: uma ação é boa, tem valor, deve ser feita, se obedece 
ao “princípio categórico”).

Características:
Os valores existem e devem ser descobertos, ensinados e aprendi-

dos.
Axiologia: Ciência que estuda os valores, sobretudo os morais.
Os valores obedecem a uma escala hierárquica e podem ser classifi-

cados em: a) vitais; b) espirituais; c) religiosos, etc.
Exemplos de valores: Justiça, caridade, temperança, família, pátria, 

liberdade, fraternidade, igualdade.
NOMES: Max Scheler, Hartmann
Conclusão (NALINI, 2004)
“Estudar ética poderá ser alternativa eficaz para o enfrentamento 

dessas misérias da condição humana. Ética se aprende e ética se pode 
ensinar. O abandono da ética não fez bem ao processo educativo, nem 
à humanidade. Em todo o Planeta, a experiência contemporânea cons-
tatou que os estudos universitários – sobretudo os do direito, mas não 
apenas estes – mostram-se inadequados às exigências que o mundo 
moderno põe às profissões universitárias. Eles não padecem de falta de 
extensão ou profundidade.

Contaminaram-se, substancialmente, de negligência ética. Defici-
ências éticas não podem ser coibidas depois do curso. É o banco acadê-
mico a instância própria à transmissão dessa cultura comportamental 
cuja carência põe em risco não apenas a dignidade, senão a própria sub-
sistência da profissão.”

Ética pode ser ensinada e aprendida. Os estudos dos cursos de di-
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reito são adequados quanto à extensão e profundidade, mas negligentes 
quanto aos aspectos da ética.

O primeiro compromisso do profissional deve ser o de bem conhe-
cer a ética e ratificando-a (uma de suas normas propõe o aperfeiçoa-
mento profissional contínuo) crescerá nas disciplinas que caracterizam 
sua profissão.

* Pós-graduada pela Esmape e em Direito Público pela Universidade de 
Pernambuco (latu sensu), Procuradora de Justiça aposentada do Minis-
tério Público de Pernambuco, Professora de Ética Geral e Profissional 
e de Direito Eleitoral da SOPECE - Faculdade de Ciências Humanas de 
Pernambuco. 
sueligdalmeida@outlook.com
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1. NOTÍCIA SOBRE O POSITIVISMO JURÍDICO NO BRASIL

Sem lugar a qualquer tipo de dúvida, a 
compreensão do direito no Brasil dos nossos dias 
jamais será alcançada sem o estudo aprofundado 
dos primórdios do positivismo jurídico e estatal 
no País. É o que tento demonstrar em livro que 
publiquei em 2003, com o título ASPECTOS DA 
HISTÓRIA DO DIREITO NO BRASIL (Nossa 
Livraria Editora, Recife/PE). Inicialmente foi tese 
de Doutorado apresentada na velha Faculdade 
de Direito do Recife, da UFPE – Universidade 
Federal de Pernambuco. Nela busquei provar como o direito positivo 
e estatal surgiu de forma opressora e intolerante. Em completo e total 
desrespeito aos povos que aqui já viviam. Às suas tradições e costumes. 
Enfim, ao seu direito informal. Foquei, nesse passo, o papel desempe-
nhado pelas principais instituições que coadjuvavam ao lado do Estado 
monárquico: a Igreja e a Escola, exibindo o papel de um importante 
personagem desse processo: o bacharel. Como disse o jusfilósofo João 
Maurício Adeodato na apresentação, o trabalho tem como fio condutor 
a crítica à perspectiva positivista clássica, todavia não apenas como ma-
neira de ver o direito, mas como um meio de compreender o mundo de 
então, o qual foi prejudicial à alma brasileira.
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Claro que, como trabalho desenvolvido ao longo de 456 páginas, 
aqui não se poderia ter senão notícia dos assuntos, miradas sobre al-
guns dos temas tratados, como forma de tentar apetecer o gosto pelo 
estudo da história do direito dos que se iniciam no curso jurídico, que, 
apesar de sua tradição e importância, tem sido deveras negligenciada 
pela maioria dos juristas brasileiros. Todavia, é inegável que sem ela não 
se pode compreender a formação de nossa mentalidade jurídica. Na 
verdade, se não compreendermos o direito do passado, não compre-
enderemos o direito do presente e muito menos saberemos construir o 
direito do futuro. É a chamada filogenia jurídica, de que nos fala Mar-
tins Júnior.

 O pensamento positivista na ciência tem em Augusto Comte 
(1798 – 1857) o maior referencial no Brasil. O positivismo ou cienti-
ficismo dos fatos e de suas relações pelos sentidos externos do homem 
revela-se como autêntico dogmatismo físico. Transportaram esse fenô-
meno para o direito, trazendo em seu bojo a ideia da generalização, da 
sistematização, de um lado. Do outro, a de que é positivo porque “está 
na norma e nos atos estatais”. O dogmatismo jurídico pode ter por base 
a experiência, o dado real transformado em norma, uma verdade me-
ramente formal ou puramente lógica, de concordância do pensamento 
consigo mesmo.

 As primeiras leis no Brasil foram meramente transpostas de Por-
tugal para vigência na jovem nação emergente. Inicialmente as Ordena-
ções Afonsinas, Manuelinas e Filipinas, além de outras leis esparsas. O 
ponto mais agudo desse modelo foi exatamente a outorga da primeira 
Carta Política ao país, em 1824, depois que o Imperador dissolveu a As-
sembleia Constituinte em 1823, como forma de conter as idéias liberais 
trazidas pelos brasileiros que iam estudar na Europa, principalmente 
na França. Daí ter dito o saudoso Pontes de Miranda, que “o direito, no 
Brasil, não pode ser estudado desde as raízes, pois nasceu do galho de 
planta que o colonizador trouxe e aqui enxertou”.

2. ATITUDE ÉTICA DO ESTADO MONÁRQUICO EM FACE DA 
FORMAÇÃO JURÍDICA NO BRASIL

O objetivo do Estado Monárquico no Brasil, desde os primeiros 
anos do 1500 era tão só o de aparelhar o Governo com vistas à sua pró-
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pria proteção. Prova disso eram as distribuições de cargos públicos e 
privados com os bacharéis já adestrados nas escolas jurídicas, defen-
sores de “verdades absolutas”, mesmo em questões não espirituais, os 
quais passavam a integrar a máquina administrativa em todos os setores 
e a aristocracia nacional, defensora ferrenha dos interesses absolutistas. 
A esse respeito Raimundo Faoro observa: “O patronato não é, na re-
alidade, a aristocracia, o estamento superior, mas o aparelhamento, o 
instrumento em que aquela se expande e se sustenta”.

3. CONSEQUÊNCIAS DE UM PROCESSO POLÍTICO, JURÍDICO 
E EDUCACIONAL VESGO E OPRESSOR

Ao entrar no século XIX, o Brasil já contava com um contingente 
populacional considerável. Nele também se via com nitidez as enormes 
desigualdades. As ideias revolucionárias tocaram profundamente o co-
ração de muitos brasileiros, mas não foram suficientes para mudar o 
País. As luzes refletiam a ideia de uma sociedade moderna e de um di-
reito também moderno e esse espírito estava condensado na Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão.

O povo brasileiro percebia claramente que o modo de organização 
social e a atuação do Estado não conduziam a Nação à paz e nem a um 
estado de justiça. Na verdade, como se cogitar que houvesse paz onde 
não havia justiça? Impossível.

O País continuava marchando na contramão da história: grandes 
propriedades para uns e nenhuma para a maioria. Vida com dignidade 
para poucos; sobrevivência apenas para a quase totalidade do conjunto 
da sociedade.

A Revolução Francesa havia sepultado a ideia de que os homens 
nascem, crescem e morrem diferentes em essência e em acidentes uns 
dos outros. O que passou a vigorar, então, foi a tese de que os homens 
nasciam livres e iguais em dignidade e direitos. Então, se aí está o germe 
da ideia de justiça, fruto da razão, mas também das intuições humanas, 
logo, a não concretização desses valores importava em injustiça e esta 
levava à ausência de paz, pelo inconformismo social.

O quadro social até então vivenciado (século XVI ao XIX) refletia 
no direito porque conflitava com ele. É que o país real não se harmoni-
zava – como ainda hoje não se harmoniza – com o país legal. Isto por-



Revista da A.P.L.J.  • 85

que, tanto naquele tempo, quanto nos dias atuais, guardadas as propor-
ções, o direito era o que se apresentava meramente posto, transposto, 
positivado, garantido pela força organizada do Estado. 

4. AS ESCOLAS DE DIREITO, OS MESTRES E OS ALUNOS. TRA-
ÇOS GERAIS SOBRE O TEMPO VIVIDO POR TOBIAS BARRE-
TO E SUA “ESCOLA DO RECIFE”

 A educação desenvolvida por Portugal no Brasil estava inserida 
na estratégia da Coroa e da Igreja, a fim de enfrentarem a Reforma Pro-
testante iniciada pelo monge alemão Martinho Lutero. Era a época das 
chamadas ideias “iluministas”, radicalizadas por alguns, que viam na ci-
ência verdadeira religião. Tempos de confrontos, de muita perturbação.

 Por essa razão é que as nossas primeiras aulas foram dadas no 
interior dos mosteiros e dos conventos. São Paulo e Olinda são exem-
plos desta assertiva. Tanto aqui quanto lá, os alunos tinham aulas intei-
ramente fora da perspectiva discursiva e dialética, porque os padrões 
morais impostos na época tinham peso absoluto e os fins do ensino 
seguiam muito mais por um viés ético-religioso do Estado, então unido 
à Igreja.

 A influência portuguesa foi, de fato, profunda na geração do que 
depois se chamou de bacharelismo, isto é, uma formação impregnada 
de latinismo ou romanismo. Os traços marcantes desse chamado ba-
charelismo coimbrão deixavam a atmosfera das cidades de São Paulo e 
Olinda, no meio universitário, semelhante à de Coimbra. A reverência 
formal dada a mestres e alunos, teatralizada até, dava a um e a outro 
certo ar de superioridade humana, ufania, elevação, presunção, altura, 
sobranceria.

 Essa situação assinala aquilo que Martins Júnior disse muito bem, 
“o peregrinismo, ou alienigenismo originário do nosso direito. [...] era 
um direito que estava feito e que precisava simplesmente ser aplicado, 
depois de importado”. Era um direito que obrigava os nativos a traírem 
seus valores.

 A Escola do Recife, detonada por Tobias Barreto na Faculdade 
de Direito, foi uma contribuição valiosa, que convém ressaltar, foro le-
gítimo para chamar a atenção da nossa realidade e formação jurídica. 
Tobias havia se bacharelado em 1869. Daí que os estímulos gerados no 
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ambiente da “Escola” foram extraordinariamente valiosos para que se 
pudesse ter, no Brasil, um verdadeiro espírito universitário. A inserção 
do germanismo no ambiente acadêmico foi a maneira que os juristas 
da época encontraram de alterar o ensino de um direito radicalmente 
vinculado à  universidade de Coimbra. Combatia-se, por isso mesmo, o 
ar conventual que era dado ao ensino do direito.

Tobias Barreto usava seu talento e sua índole polemicista para de-
fender seus pontos de vista formulados a partir de bases germanizan-
tes. Em suas verdadeiras catilinárias não se cansava de acusar a Corte, 
dizendo-a cheia de medio cridade. A “Escola do Recife” buscava as mu-
danças embaladas pelos ventos iluministas. Darwin, Haeckel e outros 
povoavam as cabeças de professores e estudantes.

Era o caminho aberto para as reivindicações de avanços cientí-
ficos. Um visível desejo de eliminar privilégios resultantes da crença, 
nascimento e raça. De ver permitida a crítica, a liberdade de expressão 
e pensamento.

5. CONCLUSÃO

Com efeito, é com modelos de direito e de escola de direito pensa-
dos e buscados pela “Escola do Recife” que serão geradas modificações 
necessárias, e que acabarão produzindo o profissional que queremos e 
que tanto precisamos para uma sociedade democrática. Um novo dis-
curso e uma nova prática jurídica. Um novo perfil de docente, mais es-
tudioso, mais qualificado, mais engajado às exigências deste novo mun-
do. E uma escola totalmente integrada a seu tempo, a sua comunidade, 
a sua região, a seu país. É isso.

* Fernando José Pereira de Araújo, Mestre e Doutor em Direito, é Pro-
fessor de História do Direito. Procurador Federal aposentado. Exerce a 
advocacia no Recife-PE. Foi Presidente do IAP – Instituto dos Advoga-
dos de Pernambuco (2013-2015). É Secretário Geral da APLJ – Acade-
mia Pernambucana de Letras Jurídicas. Tem diversos livros publicados, 
entre os quais: “Aspectos da História do Direito no Brasil”, “Ética e Dig-
nidade” e “Cotidiano Transcendente”
E-mail: fernandojparaujo@uol.com.br.
Endereço comercial: Av. Fernando Simões Barbosa, 22 - Boa Viagem 
- Recife-PE.
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Com denúncia-decência, mulher vitimizada 
fala em nome de quem silencia

Jones Figueiredo Alves

Quando o menino Bernardo Uglione Bol-
drini, de 11 anos, “chegou a procurar o 
Ministério Público, por conta própria, 

pedindo para não morar mais com o pai e a 
madrasta, indicando duas famílias com as quais 
gostaria de ficar” e expondo o cotidiano de omis-
sões e carências, quatro meses antes de ser assas-
sinado, sua denúncia operou um ato decente de 
recusa motivada de submissão ao poder familiar 
de ambos. A sua morte repercutiu nacionalmente.

O trágico familiar igualmente sucede, dia a dia, quando a mulher 
aprisionada em seu íntimo, por sucessivas violações silenciosas na in-
dústria do tratamento algoz imposto pelo parceiro, coloca-se desuma-
nizada por desconstruções verbais e por violências físicas e psicológicas 
praticadas contra si. À falta de uma denúncia imediata, nada repercute 
– salvo no largo espectro da violência doméstica que a degrada e a sub-
mete a danos existenciais.

Quando, porém, a denúncia-decência corta o silêncio, como o es-
tilete da palavra corajosa rompe a pele dos infortúnios, a mulher vitimi-
zada faz repercutir o drama que vai além de si mesma e fala em nome 
de muitas outras que silenciam.

O tema tem sua importância permanente e ganha visível atuali-
dade, mais ainda quando, a propósito, celebridades também colocam 
e priorizam a decência moral da denúncia de serem vítimas, acima das 
(in)conveniências da fama e buscam a proteção da lei. Assim tem sido, 
agora, com maior frequência: abrem-se as cortinas do silêncio para o 
ingresso da lei e das soluções devidas.

De fato. Hematomas de agressões são marcas mais visíveis da vio-
lência e nelas aprofundam-se os abismos dos abusos. Elas pertencem 



88  • Revista da A.P.L.J.

a todas as mulheres vítimas, independente da classe social em que se 
coloquem.

Posta a questão, cumpre adiantar, à guisa de primeiras notas, que 
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Fe-
deral aprovou, no último dia 29 de junho, o Projeto de Lei da Câmara 
7/2016, que pretende acrescer dispositivos à Lei Maria da Penha, após 
dez anos de sua vigência.

Figura, dentre esses acréscimos, o polêmico artigo 12-B, dispondo 
no sentido de que “a autoridade policial, preferencialmente da delegacia 
de proteção à mulher, poderá aplicar provisoriamente, até deliberação 
judicial, as medidas protetivas de urgência previstas no inciso III do 
art. 22 e nos incisos I e II do art. 23 desta Lei, intimando desde logo o 
ofensor”.

Importa registrar, de logo, tratar-se de um procedimento não ju-
risdicional, dito jurisdicionaliforme; de péssima experiência remota-
mente já conhecida, além de sua manifesta inconstitucionalidade, por 
substituir (e quebrar) a reserva de garantia da jurisdição por medidas 
administrativas precárias.

Bem de ver, a todo rigor, que violência contra a mulher não é caso 
de polícia; apresenta-se, por substancial, como caso de cidadania e de 
jurisdição inclusiva, por isso a exigir uma pronta ação judiciária, como 
garantia da dignidade humana, ao bom exemplo recente da apresenta-
ção de presos em audiências de custódia. O projeto de lei está com pra-
zo em aberto, até esta quinta-feira (7/7), para recebimento de emendas 
perante a Mesa.

E merece melhores acréscimos, com medidas inibitórias à prática 
reiterada de violência familiar, agravando multas penais e impondo res-
trições outras. Melhor: estabelecendo uma tipologia penal pertinente 
e adequada. A tanto, registre-se, por relevante, que a Lei 11.340/2006 
(Lei Maria da Penha) não elenca tipos penais próprios, destinados à 
violência de gênero; apenas circunstâncias qualificadoras ou agravan-
tes.  Significa dizer que é remetida essa violência de gênero aos crimes 
comuns, contemplados na ordem jurídico-penal ordinária. Curioso que 
assim seja, porque, desse modo, a lei se tornou, em seus fins, ela mesma 
hipossuficiente, tal a própria mulher vítima da violência doméstica.

O avanço legislativo de maior latitude ocorreu, apenas, com a Lei 
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13.104, de 9 de março de 2015, alterando o artigo 121 do Código Penal, 
para incluir como modalidade de homicídio qualificado, o feminicídio. 
Essa qualificadora ocorre quando é o crime praticado contra a mulher 
por razões da condição de sexo feminino, importando tais razões nas 
hipóteses de: a) violência doméstica e familiar; b) menosprezo ou dis-
criminação à condição de mulher, e estabelecendo, por isso mesmo, 
causas de aumento de pena.

Em suma, feminicídio significando o assassinato de uma mulher 
pela condição de ser mulher. Mas o Brasil é um dos últimos países da 
América Latina a enfrentar o tema, certo que o também chamado “fe-
micídio” já figura nos diplomas penais dos demais países latino-ame-
ricanos, a exemplo de sua previsão no artigo 80 do Código Penal ar-
gentino, que dispõe os delitos graves contra a vida, com pena de prisão 
e prisão perpétua. Foi introduzido, em seu parágrafo 11, a figura do 
feminicídio para punir o assassinato de “uma mulher quando o ato é 
cometido por um homem, mediante violência de gênero” (art. 2° da Lei 
argentina 26.791, de 14/12/2012).

Certo é que as motivações mais usuais da violência doméstica con-
tinuam sendo “o ódio, o desprezo ou o sentimento de perda do controle 
e da propriedade sobre as mulheres, comuns em sociedades marcadas 
pela associação de papéis discriminatórios ao feminino, como é o caso 
brasileiro” (“Dossiê Violência contra as Mulheres”, 2015, Instituto Patrí-
cia Galvão).

Revela-se, a tanto, que a cada sete minutos, uma denúncia de vio-
lência contra a mulher é registrada no país. Ao todo, nos dez primeiros 
meses de 2015, mais de 63 mil denúncias foram feitas; 85,85% como 
casos de violência doméstica. (Secretaria de Políticas para as Mulheres 
- Presidência da República - 2015).

Com uma taxa de 4,8 assassinatos em 100 mil mulheres, o Brasil 
está entre os países com maior índice de homicídios femininos: ocu-
pa a quinta posição em um ranking de oitenta e três nações. (Mapa da 
violência 2015 - Celela/Flacso). Pois bem. Quando Nigella Lawson, jor-
nalista de TV e escritora britânica, “chef” de cozinha famosa (e antes 
disso, honorável pelo título de nobreza da família), foi agredida pelo 
marido milionário em um restaurante de Londres (em 9 de junho de 
2013) e teve o flagrante da violência sofrida, com esganamentos, em 
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fotos imediatamente veiculadas pelo tabloide Sunday Mirror, toda a 
sociedade londrina em perplexidade acompanhou o drama íntimo e o 
desfecho. Ela, filha do Barão Lawson de Blaby, ex-chanceler do Tesouro 
e de Vanessa Salmon, com família proprietária do império J. Lyons and 
Co., aparecia nas fotos apenas como uma mulher indefesa, vulnerável e 
em crise de choro, simplesmente desafortunada.

No mês seguinte (em 31/7), a juíza Anne Aitken, da Alta Corte 
de Londres, indicou, em medida provisória, a aprovação pelo tribunal 
do pedido de divórcio fundado no “comportamento irracional e insen-
sato” do marido Charles Saatchi. O episódio permitiu a dinâmica de 
um profundo debate sobre a violência doméstica no Reino Unido, antes 
pouco visível, e nomeadamente sobre a implementação de leis a favor 
da igualdade de gêneros.

Bem a propósito, celebridades reunidas, ano passado, em assina-
lando o Dia Internacional de Luta contra a Violência sobre a Mulher 
(25 de novembro), instituído, em 1999, pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), emprestaram suas imagens, manipuladas pelo artista 
e ativista italiano Alexsandro Palombo, com a inserção plástica-visual 
de hematomas e marcas de violência, para denunciarem as agressões 
físicas cometidas contra a mulher no mundo inteiro. A campanha teve 
o slogan “A vida pode ser um conto de fadas se você quebrar o silên-
cio. Nenhuma mulher está imune à violência doméstica”, acompanhado 
pela hashtag em inglês #StopViolenceAgainstWomen”.

Antes, campanha nas redes sociais denunciou a violência familiar, 
quando mulheres famosas chamaram atenção na internet publicando 
em suas timelines frases como “foi a maçaneta da porta”, colocando em 
pauta o problema da violência física contra a mulher.

No dia 8 de março de 2016, protesto organizado, em Londres, pela 
Million Women Rise denunciou a alarmante estatística de 1,4 milhão 
de mulheres que sofreram violência doméstica no Reino Unido no ano 
passado e os planos do governo inglês por uma drástica redução do 
financiamento dos serviços de apoio às vítimas.

Tudo a evidenciar que a vitimização da mulher é um problema 
mundial, com índices crescentes também na União Europeia, a saber 
da Dinamarca, com mais da metade das mulheres (52%) já tendo sido 
vítimas de violência; Finlândia (47%), Suécia (46%), Holanda (45%) e 



Revista da A.P.L.J.  • 91

com países do sul do continente registrando percentuais mais baixos, 
a exemplo da Espanha, Chipre e Malta (todos com 22%). Os índices 
mais baixos da UE estão na Áustria (20%) e Polônia (19%). Entretanto, 
a Convenção do Conselho da Europa para Prevenção e o Combate à 
Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica, designada por 
“Convenção de Istambul”, de 11.05.2011, continua tendo apenas como 
signatários a Áustria, a Itália e Portugal.

Segundo a jurista portuguesa Maria Clara Sottomayor, essa con-
venção “reflete um avanço ideológico e simbólico na teorização da 
violência contra as mulheres, ultrapassando-se a linguagem neutra em 
relação ao gênero, que tem sido adotada na legislação nacional (Lei 
112/2009, de 16 de setembro), que não reconhece as mulheres como o 
principal grupo alvo de violência no seio da família”. Ponderou, assim, 
que “pelo contrário, a Convenção, reconhecendo que existe violência 
contra homens, afirma que os vários tipos de violência nela descritos 
atingem de forma desproporcionada as mulheres e concebe a violên-
cia contra as mulheres como violência de gênero, de caráter estrutural 
e epidémico em todas as sociedades, e que tem sido legitimada como 
«natural» e «inevitável» pela cultura.” De fato. Esse novo paradigma 
mundial, trazido pela Convenção, ainda afirma Sottomayor, é o de “se 
considerar como imperativo ético-jurídico, a criminalização na área da 
violência física e sexual, enquanto violência de gênero, quando se perce-
be que a lei penal tem sido insuficiente para proteger os direitos huma-
nos das mulheres, nomeadamente a sua liberdade e autodeterminação 
sexual e integridade pessoal”.

É nesse contexto que brigas e agressões envolvendo celebridades, 
já não ficam sob o sigilo das conveniências pontuais do sucesso de cada 
uma delas. As reações legítimas das vítimas que privilegiam a apuração 
dos fatos, a criminalização e as reparações devidas, somam-se à cons-
ciência crítica da necessidade de uma denúncia por decência moral de 
não mais se permitirem vítimas por reiteração. Denúncias por eleva-
do auto-respeito moral, que servem de justa repulsa ao incremento das 
agressões e consolidam a autoestima.

Pontuam-se inúmeros exemplos na casuística norte-americana: i) 
recentemente Amber Heard alegou ter sido agredida pelo consagrado 
ator Johnny Depp, abrindo processo de divórcio no dia 23 de maio; ii) a 
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atriz Sarah Hyland conseguiu ordem de restrição contra o ator Matthew 
Prokop, a quem acusa de a ter tentado sufocar e ameaçado de morte; 
iii) Oksana Grigorieva, ex-namorada de Mel Gibson denunciou o ator 
para a polícia, quando teria a agredido e a ameaçado com uma arma; 
iv) Whitney Houston, falecida em 2012, também denunciou à polícia o 
seu marido Bobby Brow, por agressões sofridas; v) a cantora Rihanna, 
por haver sido agredida violentamente pelo companheiro Chris Brown, 
teve de cancelar a sua aparição na cerimônia de entrega dos Grammy, 
em 2009.

Ora bem. Consta que Amy Winehouse “costumava ser agredida 
pelo seu marido Blake Fielder Civil, porém influenciada pelo consumo 
de drogas, permanecia ao seu lado” e que a atriz Halle Berry, vítima de 
violência doméstica por parte do seu namorado, teve a perda de 80% da 
audição de um de seus ouvidos.

A par de tudo isso, a violência dominante em mulheres agredidas 
não representa ou poderá representar uma expressão permanente de 
dominação. Muito ao revés, serve constituir como fato indutor de suas 
libertações, culminando a violência por ser reprimida com as respostas 
jurídicas satisfatórias. A partir de quando, por denúncia-decência que 
lhes cumpre envidar, mulheres notáveis ou não, celebridades ou anô-
nimas, todas elas precisem colocarem-se a salvo em sua dignidade e 
existência. (Publicado originalmente na Revista Consultor Jurídico, 7 
de julho de 2016)

* Jones Figueirêdo Alves é desembargador decano do Tribunal de Jus-
tiça de Pernambuco. Diretor nacional do Instituto Brasileiro de Direito 
de Família (IBDFAM), onde coordena a Comissão de Magistratura de 
Família. Membro Efetivo da Academia Pernambucana de Letras Jurí-
dicas.
jonesfig@uol.com.br
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Sobre “A vítima provocadora”

Roque de Brito Alves*

1Surgida a partir de 1947 (fundada por Men-
delsohn e Von Henting), a Vitimologia 
como uma nova ciência sobre a criminali-

dade, analisando amplamente a relação vítima-
-criminoso no fenômeno criminal pois até então 
tinham sido examinados o criminoso e o crime, 
ignorando-se a figura da vítima do delito, sobre-
tudo em certos crimes como os denominados de 
sangue (homicídio e lesões corporais), os contra 
o patrimônio e os sexuais.

2. Com o progresso muito rápido, uma imensa bibliografia, con-
gressos internacionais e leis em vários países a respeito, com uma Car-
ta da ONU sobre a Proteção à Vítima de Crime que apresenta no seu 
conceito muito amplo, na doutrina surgiu a classificação das vítimas, 
das várias espécies ou tipos de vítima como a inocente, a simbólica, a 
voluntária, a virtual, etc. sendo a mais importante a denominada “víti-
ma provocadora”.

Em verdade, a vítima pode consciente (uma ofensa, gesto, conduta, 
palavra, atitude, etc.) ou inconscientemente provocar, facilitar, causar o co-
metimento do delito e podem ser citadas a porta aberta da casa facilitando 
a ação do ladrão, chave na ignição do carro, com vidro abaixado possibili-
tando o furto do mesmo, etc. Estatísticas na Europa comprovam o crime 
de estupro praticado contra mulheres que solicitarem “carona” a motoristas 
desconhecidos nas estradas, sendo evidente que não estavam consentindo 
em ser estupradas quando pediram tal carona, etc.

3. Entendemos que mesmo com tal tipo ou espécie de vítima pro-
vocadora que é aceita pela nossa Legislação Penal (Parágrafo 1° do art. 
121 do CP, Parágrafo 4º, do art. 129, que tratam da “injusta provocação 
da vítima” para grande redução de pena, art. 59 do CP, que exige que o 
juiz analise o comportamento da vítima na execução de crime ao apli-
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car a pena, etc.) não ser admissível que seja considerada “provocadora” 
para “culpá-la” pelo estupro sofrido devido ao uso de certas roupas pela 
mulher, por estar em lugar não recomendável, por algum gesto que seja 
mal interpretado, etc., pois tais circunstâncias não tornam justificável 
ou sequer compreensível penalmente a prática de um crime hediondo 
como estupro, não é provocadora direta ou indiretamente para o estu-
pro. Crime hediondo que deixa profundas sequelas fisiológicas, psicoló-
gicas e sociais na mulher violentada que ainda permanece “vitimizada” 
sobretudo pela sociedade após o cometimento do estupro. Não pode 
existir uma “cultura do estupro”, como não pode existir “uma cultura 
do homicídio”, “do roubo”, “da corrupção”, etc., nem socialmente e nem 
juridicamente.

4. Por outra parte, entendemos que existe uma verdadeira “publi-
cidade estupradora” do caso ocorrido recentemente no Rio de Janeiro 
que viola a intimidade da vítima assegurada na  Constituição no seu art. 
5°, Incs. X (10), LX (60), e também o art. 234-B do Código Penal que or-
dena que os processos por crimes sexuais correrão em “segredo de jus-
tiça” por ser evidente que se o inquérito policial, a fase investigatória de 
tais delitos está sendo divulgada em todos os seus detalhes para opinião 
pública ofendendo a intimidade da vítima, ficaria inútil o texto penal 
que ordena o segredo de justiça na ação penal respectiva. Injustificável 
humanamente, juridicamente e socialmente o que está sendo divulgado 
(inclusive a sua foto nua), em relação à vítima do estupro coletivo no 
Rio que continua, assim, sendo “estuprada”.

(Publicado originalmente no Diario de Pernambuco de 11.06.2016)

* Doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE). Docente Livre de Direito Penal da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).  Bacharel em 
Filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Con-
ferencista no Max-Planck-Institut fur auslandisches und internationales 
Strafrecht (Freiburg, Alemanha). Advogado. Professor de Direito Penal 
do Centro Universitário Maurício de Nassau (Recife), ex-Professor e ex-
-Coordenador do Curso de Direito da Faculdade de Ciência Humanas de 
Pernambuco (Sopece). Membro da Academia Pernambucana de Letras, 
do Instituto dos Advogados de Pernambuco, do Instituto Arqueológico, 
Histórico e Geográfico de Pernambuco e da Academia Pernambucana de 
Letras Jurídicas. dudabritto@hotmail.com
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Estatuto do deficiente

Sílvio Neves Baptista *

Em janeiro último entrou em vigor o Estatu-
to da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146, 
de 06/07/2015), introduzindo várias alte-

rações na legislação nacional, nomeadamente no 
Código Civil Brasileiro. Uma das mais impor-
tantes modificações foi a que retirou os deficien-
tes mentais do rol dos absolutamente incapazes. 
Revogados pela Lei 13.146 os incisos I, II e III do 
artigo 3° do Código Civil, a incapacidade abso-
luta restringe-se agora tão somente aos menores de 16 anos. Ao sair 
do elenco dos absolutamente incapazes, os deficientes mentais passa-
ram à categoria dos relativamente incapazes, ou seja, aqueles que “por 
causa transitória ou permanente não puderem expressar sua vontade”, 
segundo a nova redação dada ao artigo 3°, III, do Código Civil.

A Lei 13.146 objetiva a inclusão de todos os deficientes (físicos, 
mentais, intelectuais, sensoriais), mas veio de modo especial benefi-
ciar os deficientes mentais ou intelectuais, já que os portadores de de-
ficiência física nunca foram considerados incapazes para o exercício 
de atos jurídicos. De acordo com o artigo 6° do Estatuto, a deficiência 
não afeta a capacidade da pessoa humana, ainda que não tenha ple-
no discernimento mental, assistindo-lhe poderes para o exercício de 
direitos e cumprimento de deveres em igualdade de condições a qual-
quer outro indivíduo. Assim, dependendo do grau de discernimen-
to, as pessoas portadoras de alguma deficiência mental ou intelectual 
poderão praticar atos ou negócios jurídicos assistidas por curador ou 
apoiadores.

Por força da alteração legislativa que passou a considerar o defi-
ciente mental apto para os atos da vida civil, tiveram de ser modificados 
os seguintes dispositivos do Código Civil, que direta ou indiretamente 
inabilitavam o portador de deficiência mental para o exercício de atos 
jurídicos: artigos 228 (deu ao deficiente o direito de ser testemunha); 
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1.518 (excluiu os curadores do poder de revogar autorização para o ca-
samento); 1.548 (passou a considerar válido o casamento do deficien-
te); 1550 (introduziu o § 2° a este artigo para permitir o casamento do 
deficiente mental em idade núbil, excluindo o casamento do deficiente 
mental do elenco dos atos anuláveis); 1.557 (revogou o item IV deste 
artigo para desconsiderar como erro essencial o casamento do doente 
mental); 1.767 (sujeitou a curatela aos que não puderem exprimir sua 
vontade, revogando os incisos II e IV deste artigo); 1.768 (deu ao inter-
ditando o direito de requerer a própria curatela, acrescentando o inciso 
IV a este artigo); 1.769 (substituiu a expressão “doença mental” por de-
ficiência mental ou intelectual); 1.771 (dispôs sobre equipe multidisci-
plinar); 1.772 (fixou os limites da curatela segundo “as potencialidades 
da pessoa”); 1.775-A (criou a figura da curatela compartilhada); 1.777 
(recomendou seja evitado o internamento do deficiente que o afaste do 
convívio familiar). Ao lado disso, revogou inteiramente os artigos 1776 
e 1.780 do Código Civil e acrescentou ao Código Civil o artigo 1783-A, 
introduzindo no direito brasileiro o processo denominado de “Tomada 
de Decisão Apoiada”.

Uma das mais importantes inovações introduzidas pela Lei n° 
13.146/2015, a modalidade de assistência intitulada de Tomada de De-
cisão Apoiada foi a que mais despertou a atenção dos especialistas. Pelo 
processo recém-criado, o deficiente que de alguma forma puder mani-
festar a sua vontade – apurada a deficiência caso a caso – terá de eleger 
pelo menos duas pessoas com as quais mantenha vínculos e que gozem 
de sua confiança, para prestar-lhe o necessário apoio à realização de 
atos da vida civil.

Ao requerer a Tomada de Decisão Apoiada, a pessoa com defi-
ciência e os apoiadores deverão apresentar um termo em que cons-
tem os limites do apoio, o compromisso dos apoiadores e o prazo para 
o exercício dos atos jurídicos (artigo 1.783-A, § 1°). Antes de decidir o 
pedido, o juiz ouvirá pessoalmente o interessado, os apoiadores, uma 
equipe multidisciplinar e o Representante do Ministério Público. A 
decisão produzirá efeito em relação a terceiros se o ato jurídico que 
vier a ser praticado estiver dentro dos limites descritos no termo a que 
se refere o parágrafo acima aludido.
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Se o apoiador agir contra os interesses do deficiente ele poderá ser 
destituído e ser designado um outro para substituir o apoiador afastado. 
Caso haja divergência entre o deficiente e um dos apoiadores, o assun-
to deverá ser levado novamente ao juiz para dirimir a controvérsia (§ 
6°). Por outro lado, os apoiadores, depois de prestarem contas, poderão 
solicitar o seu desligamento e a pessoa apoiada pode a qualquer tempo 
requerer o término do acordo firmado no Processo de Tomada de De-
cisão.

A Tomada de Decisão Apoiada deverá substituir satisfatoriamente 
o Processo de Curatela em casos de transtornos mentais que não ini-
bem por completo o discernimento da pessoa humana, a exemplo dos 
retardados leves e moderados, da síndrome de Down, autismo, bipo-
laridade, paranoia, do Mal de Alzheimer em estágio inicial, em alguns 
transtornos  psicóticos, como esquizofrenia, transtornos de ansiedade e 
depressão, além dos casos de prodigalidade, toxicomania e alcoolismo. 
Como lembra Paulo Lobo, não se deve falar mais em “interdição”, que 
entre nós sempre teve por finalidade vedar a prática de atos jurídicos 
por pessoas portadoras de alguma deficiência mental ou intelectual. 
Doravante, acrescenta o ilustre autor, “cuidar-se-á apenas de curatela 
específica para determinados atos” (citado por Pablo Stolze na Revista 
IBDFAM n° 24, jan/2016).

Mas a toda evidência o Processo de Tomada de Decisão Apoiada 
somente poderá ser utilizado se o deficiente puder de alguma manei-
ra expressar sua vontade, porquanto, nos casos de extrema debilidade 
mental não tem como ser acionado o pedido de apoio. Para os casos de 
absoluta impossibilidade de manifestação de vontade, aplicar-se-ão as 
normas relativas à curatela tradicional.

* Advogado e Professor Universitário da Univer-
sidade Federal de Pernambuco e da Universidade 
Católica de Pernambuco. Mestre em Direito Civil.

snb@silvionevesbaptista.com.br
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Nordeste órfão de profetas

Manoel Neto Teixeira*

O messianismo é um fenômeno que 
acompanha e caracteriza a história 
de povos e comunidades menos 

desenvolvidas, nas dimensões social, eco-
nômica e até climática. O povo nordestino 
é um exemplo, cuja história não pode ser 
contada sem se levar em conta suas crenças 
e buscas de soluções para os diversos pro-
blemas, inclusive o enfrentamento das secas 
prolongadas, nas bênçãos e aconselhamen-
tos dos seus profetas e beatos.

Mais do que beatos e profetas, para grande parte dos nordestinos 
alguns figuram como santos, pois muitos anos já se passaram de suas 
mortes e continuam sendo invocados, suplicados e motivando roma-
rias, como é o caso de Padre Cícero Romão Batista do Juazeiro do Nor-
te. Entregue à própria sorte, sem apoio dos governos centrais, a região 
Nordeste foi, talvez por isso mesmo, rica de profetas e beatos. Padre 
Ibiapina, Padre Cícero Romão Batista, Antônio Conselheiro, José Lou-
renço e Frei Damião de Bozzano.

Os beatos e missionários aparecem na vida das comunidades de 
forma redentora, principalmente nos momentos de dificuldades, pes-
soais e coletivamente. Os períodos de seca prolongados no Nordeste 
brasileiro são exemplos dos mais recorrentes, suscitando missões e 
romarias que já se incorporaram na cultura dessa região, reavivadas e 
alimentadas com o fenômeno da fé e crendices populares. A literatura 
de cordel tem registrado os diversos aspectos envolvendo – segundo 
estudiosos e pesquisadores do tema – o Messias, um líder carismático 
enviado pela divindade para erradicar o mal e implantar o bem para o 
povo. Assim, o messianismo é a crença na vinda de um redentor que 
poria fim à ordem presente de coisas favorecendo a vida das comu-
nidades mais carentes, instituindo uma nova ordem calcada na Justi-
ça e na felicidade individual e coletiva, instigando, ao mesmo tempo, 
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crendice e fé na busca de uma nova ordem. Daí o papel desses líderes 
carismáticos na cultura do povo nordestino.

A lenda do Rei Dom Sebastião chega ao Sertão nordestino com o 
colonizador  português. Segundo a crendice popular, o Rei Dom Sebas-
tião, ao perder a batalha de Alcácer-Quibir, para Abel-Malik, na África, 
em 04 de agosto de 1578, teria se encantado mas voltaria um dia para 
fazer a redenção do seu povo – os portugueses. Estes, os portugueses, 
trouxeram consigo essa lenda para os sertões do Nordeste brasileiro, 
onde surgiu a lenda da Pedra do Reino, no município de São José de 
Belmonte, onde há uma cavalhada, fixada no calendário turístico de 
Pernambuco, da qual participava, todos os anos, o escritor Ariano Su-
assuna, que escreveu uma de suas obras, A PEDRA DO REINO, tendo 
por base essa lenda.

Vale lembrar que dessa lenda resultou a crença de que em se la-
vando a pedra com sangue humano desencantar-se-ia o Rei Dom Se-
bastião, que viria salvar o povo nordestino, livrando-o da miséria e das 
secas prolongadas. Tanto que a força da crendice popular levou à morte 
cerca de duzentas pessoas cujo sangue foi jogado sobre as duas pedras 
com a intenção de que o Rei Dom Sebastião se desencantaria. Daí o 
fenômeno do sebastianismo.

A literatura de cordel é farta no registro dessas manifestações, 
inclusive o cancioneiro regional, com destaque para o Rei do Baião e 
seus parceiros, principalmente Umberto Teixeira, Zé Dantas, João Silva, 
Onildo Almeida, entre outros. “Viva Meu Padim” é uma dessas canções 
em que o Rei do Baião invoca ao mesmo tempo Cícero Romão Batista 
e Frei Damião:

Viva meu padim
Viva meu padim
Cícero Romão
Viva meu padim
Viva também
Frei Damião
Olha lá 
No alto do horto
Ele tá vivo
Padim num tá morto
(Luiz Gonzaga/João Silva).
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Os chamados profetas do Nordeste foram, todos eles, conduzidos 
sob um misto de crendice e dimensão política, uns mais, outros nem 
tanto.

PADRE CÍCERO ROMÃO BATISTA
Dentre os cinco profetas do Nordeste mais conhecidos, reveren-

ciados e até adorados, sem dúvida o Padre Cícero Romão Batista (1844-
1934) tem sido o mais festejado, durante a vida e pós-morte; tanto que 
continuam as romarias, procedentes de todos os Estados do Nordeste 
e até de outras regiões, para Juazeiro do Norte, Ceará, onde o museu-
-oratório do Padim Cícero é o mais visitado. 

Misto de padre, beato, profeta e coronel, Padim Cícero marcou 
profundamente a história do Ceará, não obstante ter sido figura contro-
vertida perante a Cúpula da Igreja Católica Apostólica Romana; tanto 
que terminou por acatar denúncias conduzidas por seus inimigos po-
líticos, segundo as quais, o Padim Cícero protegia bandoleiros e crimi-
nosos, inclusive Lampião, além de manobras político-partidárias que 
teriam culminado com a derrubada do governador do Ceará, à época. 

O Vaticano concluiu pela cassação das ordens do Padre Cícero, 
vedando-lhe a condição para celebração de missas e demais atos como 
batismo, confissões. Nem por isso, o Padim Cícero alterou sua conduta 
de religioso e até de santo para milhões de seguidores e fiéis de todo o 
Nordeste brasileiro. Traduzidos em dezenas de ex-votos, depositados 
no museu que guarda sua memória em Juazeiro. Biografias, pesquisas 
acadêmicas e ensaios sociológicos continuam sendo realizados tendo 
como foco a vida e obra do Padre Cícero Romão Batista. A ele são atri-
buídos vários milagres, segundo testemunho dos fiéis.

PADRE IBIAPINA

Padre José Antônio de Maria Ibiapina (1806-1883), natural de So-
bral, interior do Ceará, chegou a fundar 22 casas de caridade no seu 
Estado, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Antes de ser or-
denado sacerdote, bacharelou-se em Direito, sendo advogado e juiz de 
Direito, com atuação no Fórum de Quixeramubim (CE), onde elegeu-
-se deputado federal, para uma legislatura (1834-1837). Ordenou-se 
sacerdote em 1853, quando inicia peregrinação pelo interior da região 
em defesa dos excluídos, pobres e flagelados das secas; sua principal 
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marca é como missionário, quando exercita plenamente o seu carisma 
realizando missões, fazendo longas caminhadas, descalço, seguido por 
multidões de fiéis e admiradores nas zonas rurais do Ceará, Piauí e Rio 
Grande do Norte, fundando casas e abrigos de caridade. Seu nome está 
imortalizado em ruas, vilarejos, abrigos e diversas instituições do in-
terior do Nordeste. Corre atualmente processo para sua beatificação e 
canonização no Vaticano.

ANTÔNIO CONSELHEIRO
Antônio Vicente Mendes Maciel, ou simplesmente Antônio Con-

selheiro (1830-1897), mais que um beato foi um grande líder comuni-
tário, dotado de visão místico-política. Nascido na Vila Santo Antônio, 
em Quixeramobim, interior do Ceará, percorreu os sertões da sua ter-
ra até chegar à Bahia. Mesmo sem ter sido ordenado padre, suas pe-
regrinações eram calcadas em forte conteúdo místico, a ponto de ser 
acompanhado e reverenciado por multidões, que o tachavam de “Santo 
Antônio Conselheiro”. 

Construiu escolas, igrejas, capelas, cemitérios, fez açudes e pontes, 
fundando a cidade de Belo Monte, sertão da Bahia, com 25 mil habitantes. 
Orientou e praticou agricultura comunitária, de onde tiravam o próprio 
sustento, sob visão coletivista, a ponto de chamar a atenção dos detentores 
do poder oficial da época, quando o Brasil fazia a travessia de Monarquia 
para República. Foi perseguido sob a pecha de que tinha resistência ao 
novo regime político, daí foi um salto para deflagração da “Guerra de Ca-
nudos”, com o emprego e manuseio das forças  públicas, culminando com 
morticínio de milhares de criaturas, entre crianças, mulheres e homens 
que resistiram sob a bandeira de Antônio Conselheiro. É considerado o 
maior massacre da história do Brasil, inclusive com o esquartejamento 
do grande líder. A cobertura jornalística desse episódio foi realizada para 
o jornal Estado de São Paulo pelo jovem repórter e recém-formado en-
genheiro Euclides da Cunha, cujas reportagens foram transformadas na 
obra literária sob o título “Os Sertões”, dois volumes, considerada clássico 
da nossa literatura.

ZÉ LOURENÇO

José Lourenço Gomes da Silva (1872-1946), popular Zé Lourenço, 
natural do interior da Paraíba, mulato, analfabeto, ainda jovem migra 
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para o Ceará. Católico fervoroso, dotado de forte carisma, sabia traba-
lhar na terra, daí haver atraído a companhia de milhares de campone-
ses desempregados e sem terra, vítima das secas prolongadas. Em pouco 
tempo transforma poucos hectares de terra “num verdadeiro pomar”, sa-
ciando a fome das famílias campesinas que o acompanhavam. Adotou 
a mesma metodologia de Antônio Conselheiro, e devoto confesso de 
Padre Cícero, daí a condição de beato. Suas peregrinações chegaram até 
a localidade conhecida por Caldeirão, próximo à chapada do Araripe, 
onde implantou uma agricultura comunitária, produzindo alimentos 
para todos os seus seguidores. Foi perseguido pelos grandes proprietá-
rios de terras, como elemento perigoso à ordem dos coronéis

FREI DAMIÃO

Frei Damião de Bozzano (1898-1998), batizado como Pio Gian-
notti, na Itália, sua terra natal. Ordenou-se pela Ordem dos Capuchi-
nhos em 1923. Em 1931 deixa a Itália e vem para o Nordeste brasileiro, 
fixando residência no Convento dos Capuchinhos do Recife. Inicia suas 
missões pelo município de Gravatá, onde foi erguida uma capela com 
sua estátua e a inscrição de marco  inicial  de  suas  peregrinações  pelos 
sertões e agreste. Consta de sua biografia, ser o missionário que não se 
negava a atender aos mais necessitados, “casava amancebados, benzia 
incrédulos, convertendo-os, inclusive adúlteros, batizava pagãos e tinha 
reservas para confessar sua reação contra o comunismo, amigo dos po-
líticos tradicionais, tanto que recebeu o título de cidadão honorário de 
27 cidades do interior do Nordeste, inclusive de Garanhuns. Carismá-
tico, era reverenciado por todos, ricos e pobres, pregador da paz e da 
concórdia. Está sepultado numa igreja construída como memorial no 
bairro do Pina, no Recife. Corre no Vaticano processo de beatificação e 
canonização de Frei Damião Bozzano.

Os seus fiéis continuam venerando esses cinco missionários, pois 
os novos tempos, pelo menos a partir do corrente milênio, trouxeram 
um vazio deixando milhões de nordestinos órfãos de profetas.

* Membro da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas, ex-profes-
sor da SOPECE, Professor Emérito da Faculdade de Direito de Gara-
nhuns, jornalista e escritor.

polysneto@yahoo.com.br
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Lindaura Cavalcanti de Arruda, ingressou no 
Curso de Direito da Faculdade de Ciências 
Humanas de Pernambuco, Instituição de 

Ensino Superior que tem como entidade mante-
nedora a Sociedade Pernambucana de Cultura e 
Ensino Ltda. – SOPECE, no ano letivo de 2010, 
como portadora do Diploma de Farmacêutica, 
grau a ela conferido em 16 de dezembro de 1977, 
pela Universidade Federal de Pernambuco.

Ela nasceu em Recife, no dia 04 de setembro de 1920, filha de Joa-
quim José Cavalcanti e de Tereza Cavalcanti, conforme consta nos seus 
documentos.

Por conseguinte, o fato de ela concluir na nossa Faculdade o Curso 
de Direito, no histórico ano de 2014, nos dá a honra de termos tido uma 
aluna com 94 anos, em perfeita lucidez, frequentando pontualmente as 
aulas, fazendo assiduamente os trabalhos, provas e pesquisas, dando 
um exemplo flagrante de dedicação, comprovando que com determina-
ção podemos concretizar os sonhos que almejamos e que nunca é tarde 
para novas realizações.

Tendo apresentado o seu trabalho de conclusão de curso, com a 
monografia sobre “Os Direitos dos Empregados Domésticos na Legis-
lação Brasileira” Lindaura Cavalcanti de Arruda, auxiliada pelo seu neto 
Mário César de Oliveira Cavalcanti, pelos seus simpáticos familiares, 
pela cuidadora Rosilda Maria Nascimento da Silva e sob a minha mo-
desta orientação, a aluna deu uma demonstração de reconhecimento e 
gratidão aos que prestam o discreto serviço no recôndito dos lares, de 
forma anônima e laboriosa, com afeto e paciência, ajudando a família 
a realizar a formação dos descendentes, a assistência aos ascendentes e 
aos demais membros da comunidade familiar.

Obrigado, Lindaura e parabéns. Você nos estimula a continuar na 
lida em favor do Bom Direito, sobretudo, das prerrogativas atribuídas às 

Aluna Exemplar
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minorias e aos excluídos, muitas vezes, tornadas prescrições constantes 
apenas dos papéis.

Os saudosos Luiz Pinto Ferreira e esposa Osita Moraes Pinto Fer-
reira, fundadores dessa Casa de Ensino Superior, onde estiverem, estão 
orgulhosos, pelo fato de você ter participado da nossa equipe, sem qual-
quer demérito para os demais colegas de sua turma do Curso de Direito, 
manhã e noite.

Lindaura continua fazendo Pós-Graduação na SOPECE - Facul-
dade de Ciências Humanas de Pernambuco, nos honrando com seu 
exemplo de perseverança. 

Aprendemos muito com você e vemos que, às vezes desistimos por 
tão pouco.

Luiz Andrade Oliveira
luizandradeoliveira@hotmail.com

Da esquerda para a direita: Rosilda Nascimento da Silva, Roberto Carlos do Vale 
Ferreira, Maria Lúcia Cavalcanti de Arruda Coutinho, Andrea Luzia Cavalcanti 
de Arruda Coutinho, Luciana Coutinho Fontenele, Verônica Cavalcanti de Arruda, 
Lindaura Cavalcanti de Arruda, Luiz Andrade Oliveira, Rita de Cassia Arruda 
Batista, Adelma Oliveira e Mario César Oliveira de Arruda. Crianças: o menor: Artur 
Coutinho Fontenele. O maior: Heitor Coutinho Fontenele.
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Casa da Justiça

Os alunos do 1º Ano do Curso de Direito dos turnos da manhã e noite realizaram 
no dia 1º de março de 2016, uma aula-visita ao Palácio da Justiça do Estado de 
Pernambuco, edifício-sede do Poder Judiciário de Pernambuco, que abriga em suas 
instalações o Tribunal de Justiça do Estado. A visita foi coordenada pelo professor 
Luiz Andrade Oliveira, com o objetivo de proporcionar aos alunos um contato di-
reto com a instituição criada para atender casos que envolvam processos, recursos, 
julgamentos, administração e coordenação da prestação jurisdicional no Estado de 
Pernambuco.

A imponência do Palácio chama a atenção de todos que o visitam. 
Construído numa área de 2.506 metros quadrados, no bairro de 
Santo Antônio, no Recife, o prédio foi inaugurado no domingo 

7 de setembro de 1930, às 15h30, segundo registro de ata e jornais da 
época. A data, aniversário da Independência do Brasil, marcou a entre-
ga da última obra em estilo eclético, desse porte, à população. A união 
entre formas greco-romana, gótica, Luís XVI e renascença dá aspecto 
suntuoso à Casa da Justiça pernambucana. O período também lembra 
o fim da República Velha.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco foi criado pelo alvará de 06 
de fevereiro de 1821, assinado por Dom João VI, então Rei do Brasil – 
Reino Unido ao de Portugal – recebendo na ocasião o nome de Tribunal 
da Relação de Pernambuco. Sua instalação 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 Santo, na Cadeia 
Velha, na Faculdade de Direito do Recife e no Liceu de artes, até a sua 
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transferência definitiva para o prédio do Palácio da Justiça, onde per-
manece até os dias atuais.

Este prédio teve a pedra fundamental lançada solenemente no dia 
02 de julho de 1924, pelo governador do Estado e juiz federal Sérgio 
Loreto, dentro das comemorações do primeiro centenário da Confede-
ração do Equador.

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 térreo, 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 
construido 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 imediações do Forte Ernesto. Com a expul-
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são dos holandeses, em 1654, foi desativado o Forte Ernesto e restabele-
cido o Convento de Santo Antônio.

Em 1770, a mando do Governador Manoel da Cunha Menezes, 
foi demolido o Palácio das Torres e construído 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, Fran-
cisco do Rêgo Barros, um dos grandes construtores do Recife, mandou 
edificar o Palácio do Governo, como também o Teatro Santa Isabel, este 
iniciado em 1° de abril de 1841 e inaugurado em 18 de maio de 1850.

Para completar o quadro paisagístico emoldurando a Praça da 
República, construiu-se o Palácio da Justiça. Nele se acha manifestado 
o talento artístico de vários e dedicados homens, entre eles o alemão 
Heinrich Moser, criador dos vitrais e o quadro alegórico à Justiça que 
embelezam o Palácio da Justiça.

Os vitrais situados na entrada 
principal do Tribunal representam 
a primeira Assembleia Legislativa 
em terras americanas, convocada 
pelo Príncipe Maurício de Nassau. 
O quadro de Moser, representan-
do a Justiça, pode ser visto no salão 
onde funcionou por muitos anos o 
Tribunal do Júri do Recife e que atu-
almente abriga a sala das sessões do 
Tribunal Pleno. O majestoso edifício 
do Palácio da Justiça, em estilo neoclássico, marca a paisagem do Recife, 
por sua importância arquitetônica. Em seus cinco pavimentos, é possí-
vel constatar a imponência e o extremo bom gosto da obra.

Em destaque o Salão Nobre, no segundo pavimento do prédio, 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. No-
ziéres. O escultor pernambucano Bibiano, sob a supervisão de Freyho-
ffer, executou na fachada em frente à cúpula dois grupos monumentais 
de esculturas alegóricas à Justiça 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.
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Atualmente, nos três pavimentos, além da cúpula com outros dois, 
funcionam gabinetes de desembargadores, biblioteca, oratório, plená-
rios, secretarias, salões e presidência do TJPE. Entre as áreas de desta-
que abertas aos visitantes, encontram-se a Sala de Sessões do Pleno, o 
Salão dos Passos Perdidos, as Salas de Sessões Cível e Criminal e o Salão 
Nobre.

E, ainda, a sala privativa de reuniões dos desembargadores, onde 
fica a galeria dos retratos dos ex-presidentes do Tribunal de Justiça. Os 
móveis, com destaque para as cadeiras, são artisticamente entalhados e 
rememoram o antigo Tribunal da Relação.

Por tudo isso, tem-se um verdadeiro acervo de arte, que torna es-
sencial a visita ao Palácio da Justiça, como um dos pontos importantes 
de Pernambuco. Contemplar o Palácio é estar diante de uma das cons-
truções clássicas mais bonitas do mundo.

A INSTITUIÇÃO

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) é um órgão do Poder 
Judiciário, com sede na cidade do Recife e jurisdição em todo o terri-
tório estadual. Atualmente, o TJPE está presente fisicamente em 150 
comarcas, totalizando mais de 500 varas, 55 juizados e 11 centrais de 
conciliação. Para atender a sociedade, o Tribunal conta com uma equi-
pe composta por 52 desembargadores, 451 juízes e 6.823 servidores.

MISSÃO

Fazer Justiça, de forma célere, acessível e efetiva, no âmbito esta-
dual, contribuindo para a pacificação social.

VISÃO

Em 2019, ter uma taxa de congestionamento entre as 10 menores 
da Justiça Estadual no País. Ser referência de qualidade na prestação de 
serviços públicos jurisdicionais e reconhecido pela sociedade.

VALORES

Celeridade, Modernidade, Acessibilidade, Transparência, Res-
ponsabilidade Social e Ambiental, Imparcialidade, Ética, Probidade.

COMPETÊNCIA
O Tribunal de Justiça é um órgão do Poder Judiciário do Brasil. 
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Tem sede no Recife e jurisdição em todo o Estado de Pernambuco. O 
artigo 61 da Constituição estadual estabelece a competência do TJPE. 

O Palácio da Justiça abriga todas as decisões do Tribunal. Nos cri-
mes comuns e de responsabilidade, ele tem competência para processar 
e julgar originariamente o vice-governador, secretários de Estado, juízes 
e membros do Ministério Público, e, apenas, nos crimes comuns tem 
competência para processar e julgar os deputados estaduais. Em ambos 
os casos, fica ressalvada a competência da Justiça da União.

São 19 os itens de competência do Tribunal de Justiça previstos 
pelo artigo 61 da Constituição estadual, incluindo os graus de recurso. 
Nessas situações, o Tribunal pode julgar mandados de segurança, ha-
beas corpus, habeas data, decididas pelos juízes de Direito. Outro julga-
mento que lhe cabe em segunda instância são os recursos contra ato do 
Conselho da Magistratura.

TRIBUNAL PLENO

Composto por 52 desembargadores, o Tribunal Pleno realiza suas 
sessões no 1° Andar do Palácio da Justiça. Atualmente, esse órgão do 
Tribunal de Justiça de Pernambuco tem a seguinte composição, em or-
dem de Antiguidade:

 1 Jones Figueirêdo Alves 
 2 José Fernandes de Lemos 
 3 Bartolomeu Bueno de Freitas Morais 
 4 Jovaldo Nunes Gomes
 5 Fernando Eduardo de Miranda Ferreira 
 6 Frederico Ricardo de Almeida Neves 
 7 Eduardo Augusto Paurá Peres 
 8 Leopoldo de Arruda Raposo  
 9 Marco Antônio Cabral Maggi 
10 Roberto Ferreira Lins  
11 Adalberto de Oliveira Melo  
12 Fernando Cerqueira Norberto dos Santos
13 Luiz Carlos de Barros Figueiredo 
14 Alberto Nogueira Virgínio 
15 Antônio Fernando Araújo Martins 
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16 Ricardo de Oliveira Paes Barreto 
17 Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes
18 Antônio de Melo e Lima 
19 Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello
20 Antenor Cardoso Soares Júnior 
21 José Carlos Patriota Malta 
22 Alexandre Guedes Alcoforado Assunção 
23 Eurico de Barros Correia Filho 
24 Mauro Alencar de Barros 
25 Fausto de Castro Campos 
26 Francisco Manoel Tenório dos Santos 
27 Cláudio Jean Nogueira Virgínio 
28 Antônio Carlos Alves da Silva 
29 Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto 
30 José Ivo de Paula Guimarães 
31 Josué Antônio Fonseca de Sena 
32 Agenor Ferreira de Lima Filho
33 Itabira de Brito Filho 
34 Alfredo Sérgio Magalhães Jambo 
35 Roberto da Silva Maia 
36 Jorge Américo Pereira de Lira 
37 Erik de Sousa Dantas Simões 
38 Stênio José de Sousa Neiva Coêlho 
39 André Oliveira da Silva Guimarães 
40 Odilon de Oliveira Neto 
41 Rafael Machado da Cunha Cavalcanti 
42 Itamar Pereira da Silva Júnior 
43 Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo 
44 Daisy Maria de Andrade Costa Pereira 
45 Eudes dos Prazeres França 
45 Carlos Frederico Gonçalves de Moraes 
47 Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima 
48 Márcio Fernando de Aguiar Silva 
49 Humberto Costa Vasconcelos Júnior
50 Waldemir Tavares de Albuquerque Filho 
51 José Viana Ulisses Filho 
52 Sílvio Neves Baptista Filho
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CORTE ESPECIAL

A Corte Especial é formada por 15 Desembargadores, sendo 8, 
formados pelos desembargadores de maior Antiguidade e 7, eleitos pelo 
Pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A Corte realiza suas ses-
sões nas segundas-feiras às 14h, no 1º andar do Palácio da Justiça, na 
Sala de Sessões Cíveis.

Atualmente, a Corte Especial tem a seguinte composição:

 1 Jones Figueirêdo Alves  
 2 José Fernandes de Lemos 
 3 Bartolomeu Bueno de Freitas Morais 
 4 Jovaldo Nunes Gomes   
 5 Fernando Eduardo de Miranda Ferreira 
 6 Frederico Ricardo de Almeida Neves 
 7 Eduardo Augusto Paurá Peres 
 8 Leopoldo de Arruda Raposo - Presidente 
 9 Roberto Ferreira Lins 
 10 Adalberto de Oliveira Melo 
 11 Eurico de Barros Correia Filho 
 12 Sérgio Netto de Magalhães Melo 
 13 Antonio Fernando de Araújo Martins 
 14 André Oliveira da Silva Guimarães 
 15 Carlos Frederico Gonçalves de Moraes

MESA DIRETORA

A atual Mesa Diretora do TJPE é composta pelos seguintes desem-
bargadores:

Desembargador Leopoldo de Arruda Raposo
Presidente

Desembargador Adalberto de Oliveira Melo
Primeiro Vice-Presidente

Desembargador Antônio Fernando Araújo Martins
Segundo Vice-Presidente

Desembargador Roberto Ferreira Lins
Corregedor Geral
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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 JURÍDI-
CAS - A.P.L.J., fundada em 03 de maio de 1976, com sede e foro na Av. 
João de Barros, 561, Boa Vista, CEP 50050-180, nesta cidade do Re-
cife, capital do Estado de Pernambuco, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica-CNPJ sob o número 03.374.109/0001-87 é uma as-
sociação civil, com prazo de duração ilimitado, sem finalidade lucrati-
va, constituída por brasileiros aqui radicados, bacharéis em Direito, de 
reconhecido saber jurídico e ilibada idoneidade. Tendo sido fundada 
pelas seguintes pessoas: Aloísio de Melo Xavier; Antiógenes de Castro 
Chaves; Braz Florentino Paes de Andrade; Ernesto Queiroz Júnior; Eve-
rardo 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. é filiada à Academia Brasileira de Letras Jurídicas, 
com sede no Rio de Janeiro, entidade de caráter 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 jurídicas, funcio-
nando de acordo com as leis aplicáveis e as normas estabelecidas nestes 
Estatutos. 

DOS ACADÊMICOS
Art. 3º - A Academia Pernambucana de Letras Jurídicas é composta 
de 50 (cinquenta) Membros Efetivos e número ilimitado de Membros 
Honorários, Beneméritos e Correspondentes.
Art. 4º - São Membros Efetivos, após devidamente empossados, os elei-
tos em um só escrutínio, por maioria de votos, mediante pedido de ins-
crição do candidato, que contenha o seu curriculum, ou proposta assi-
nada por três acadêmicos, com a qual o candidato deve, expressamente, 
concordar.
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Art. 5º - São prerrogativas dos Acadêmicos, além das que decorrem de 
sua condição:
I – votar e ser votado para cargos de direção;
II – usar as insígnias e o colar acadêmico;
III – afastar-se da entidade, mediante expediente à Presidência da 
A.P.L.J. comunicando expressamente a renúncia voluntária ao título 
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 con-
fiados por eleição ou designação;
III – zelar pelo bom nome da Academia e pela dignidade da investidura 
acadêmica;
IV – comparecer, sempre que possível, às sessões da Academia;
V – pagar os valores relativos à anuidade, rateios de despesas de investi-
mentos e de manutenção da Academia.
Art. 7º - Os Membros Correspondentes, nacionais ou estrangeiros, de-
vem ser juristas ou advogados de reconhecido mérito; os Honorários, 
pessoas que tenham prestado notórios serviços à cultura jurídica ou a 
sua difusão; os Beneméritos, aqueles que tenham auxiliado de forma re-
levante à Academia. Todos esses Acadêmicos serão eleitos por maioria 
de votos e propostos por três acadêmicos ou pela Diretoria.
§ Único – Todos esses membros deverão fornecer à Academia seus da-
dos 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 extraordinárias.
§ 1º - A Assembleia Geral Ordinária se reúne anualmente, por convoca-
ção da Diretoria para apreciar as atividades do ano em curso e o plano 
de trabalho para o ano posterior, além dos pareceres do Conselho Fiscal;
§ 2º - A convocação da Assembleia Geral Ordinária se dará por corres-
pondência enviada aos membros efetivos, postada com, no mínimo, 05 
(cinco) dias úteis de antecedência;
§ 3º - A Assembleia Geral Extraordinária reunir-se-á por convocação 
da Diretoria, do Conselho Fiscal ou por número mínimo de 05 (cinco) 
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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 Presidente ou quem suas vezes fizer;
§ 4º - A Assembleia Geral, seja de caráter ordinário ou extraordiná-
rio, funcionará e deliberará em primeira convocação com a maioria 
dos membros efetivos ou em segunda e última convocação, meia hora 
depois, com qualquer número e as deliberações serão tomadas com a 
maioria simples dos presentes.
Art. 10 - É competência da Assembleia Geral Extraordinária:
a)  aprovar ou alterar os Estatutos da Academia, quando convocada ex-

clusivamente para esse fim, conforme os respectivos dispositivos;
b)  destituir a Diretoria e/ou o Conselho Fiscal, quando convocada ex-

clusivamente para esse fim, se considerar que estejam ocorrendo 
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 Diretoria, 

sendo neste caso a deliberação tomada por maioria dos membros 
efetivos da Academia, respeitando o direito de defesa e o devido pro-
cesso 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 Aca-
demia, esta somente será decidida por unanimidade dos seus membros.

DA DIRETORIA
Art. 11 - A Diretoria da Academia compõe-se de 1 (um) Presidente, um 
Vice-Presidente, um Secretário Geral, um Tesoureiro e um Diretor Cul-
tural e de Relações Públicas, eleitos de dois em dois anos e reelegíveis.
Art. 12 - A Diretoria é responsável pela administração da Academia e 
de seus bens.
§ Único – Os membros da Academia não respondem subsidiária ou 
individualmente pelas obrigações contraídas, expressa ou tacitamente, 
em nome desta.
Art. 13 - A Diretoria se reunirá, sempre que necessário, convocada pelo 
Presidente ou pela maioria dos Diretores.
Art. 14 - A renúncia coletiva impõe a renovação de toda a Diretoria.
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§ 1º - Nessa hipótese, assumirá a Presidência o Acadêmico mais antigo, 
que nomeará auxiliares e convocará a Academia para, na sessão ordiná-
ria seguinte, eleger a nova Diretoria, que completará o mandato;
§ 2º - Se todos os acadêmicos tiverem a mesma antiguidade, assumirá 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 mem-
bros 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-ju-

dicialmente;
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 solenidades e 

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

mentos;
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 comuns.

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 funcioná-

rios da Academia, com a devida aprovação da Diretoria, obedecidos 
nos procedimentos de apuração de faltas éticas, administrativas, dis-
ciplinares e penais os princípios de ampla defesa e do devido proces-
so legal;

c)  auxiliar o Presidente na direção da Academia.
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DO TESOUREIRO
Art. 18 – Compete ao Tesoureiro:
a)  proceder ao recebimento de quaisquer valores pecuniários que cou-

berem à Academia, depositando-os em estabelecimentos idôneos;
b)  efetuar os pagamentos autorizados pelo Presidente;
c)  providenciar para que sejam mantidos em dia os serviços contábeis;
d)  organizar, se possível, no começo de cada exercício, a respectiva pro-

posta orçamentária;
e)  apresentar ao Presidente, no fim de cada exercício, uma exposição 

sobre o movimento da Tesouraria;
f)  registrar em livro especial as doações e compras efetuadas.

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 do-
cumentos;

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 congêneres 

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 Conselhei-
ros e respectivos suplentes, eleitos conjuntamente com os membros da 
Diretoria e com igual período de mandato, incumbe dar parecer sobre 
as contas apresentadas pelo Tesoureiro, bem como fiscalizar a aplicação 
dos recursos financeiros e o estado dos bens da Academia, não poden-
do dele fazer parte, os membros da Diretoria.
§ 1º – O Presidente do Conselho Fiscal será eleito pelos Conselheiros;
§ 2º - Os suplentes do Conselho Fiscal serão eleitos juntamente com os 
titulares.
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DAS SESSÕES
Art. 21 – As Sessões da Academia funcionarão com 05 (cinco) mem-
bros, podendo os acadêmicos fazer-se representar por procuração, es-
tando 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 extraordinárias, 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 realizará 
no segundo dia útil subsequente;
§ 3º - As sessões ordinárias terão caráter privado, mas dela poderão par-
ticipar membros de outras Academias e outros visitantes, que também, 
poderão usar da palavra dando contribuições acadêmicas ou em área 
específica;
§ 4º - As sessões ordinárias poderão ser de publicidade restrita, por de-
liberação do Presidente ou da maioria dos acadêmicos presentes, de-
vendo 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 convo-
cação 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 convidados para 
a Mesa os membros de outras Academias, as autoridades públicas legal-
mente constituídas, os membros dos Tribunais e outras pessoas gradas, 
de acordo com o protocolo usual;
§ 2º - Nas sessões de recepção, o novo Acadêmico será introduzido no 
recinto por um confrade, nomeado pelo Presidente e fará o elogio do 
seu antecessor, referindo-se ao Patrono e demais ocupantes da Cadeira;
§ 3º - Findo o discurso o recipiendário assinará o termo de posse e o 
Presidente proclamá-lo-á empossado, entregando-lhe o diploma e im-
pondo-lhe as insígnias respectivas ou designando um outro acadêmico 
para que o faça;
§ 4º - O acadêmico incumbido de saudar o recipiendário falará por úl-
timo, sobre a vida e a obra do novo Acadêmico;
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§ 5º - Serão, ainda, solenes as sessões de Posse da Diretoria e outras a 
juízo dela.
Art. 24 – Se em duas sessões consecutivas não houver o quorum previs-
to no art. 21 destes Estatutos, as deliberações serão tomadas com qual-
quer número de acadêmicos presentes.

DAS ELEIÇÕES PARA A DIRETORIA E CONSELHO FISCAL
Art. 25 – As eleições para a renovação da Diretoria serão realizadas na 
penúltima sessão do mandato, dando-se a posse na primeira 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 procura-
ção 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 juntamente 
com a Diretoria e pela mesma forma, sendo empossados no mesmo dia 
daquela.

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 inscritos, o 
Presidente marcará a eleição para a segunda sessão subsequente, dando 
ciência aos acadêmicos;
§ 2º - Não havendo candidato, será prorrogado o prazo para inscrições, 
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 justificati-
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va 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 ses-
sões da Academia.

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 27 – Cada Cadeira tem um Patrono que foi escolhido pelo seu pri-
meiro ocupante.
§ Único – Os membros que já tinham completado setenta anos de idade 
na data da aprovação da fundação da Academia Pernambucana de Le-
tras Jurídicas puderam dar seus nomes às próprias Cadeiras.
Art. 28 – Tem caráter de perpetuidade o título de Acadêmico, obtido 
com a posse. Excepcionalmente, por manifestação da maioria dos aca-
dêmicos, 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 inscri-
ção latina RECTA RATIO e tendo embaixo o nome ACADEMIA PER-
NAMBUCANA DE LETRAS JURÍDICAS.
Art. 30 – O Colar Acadêmico, que obedecerá ao modelo aprovado, será 
usado pelos membros efetivos em sessões acadêmicas solenes.
Art. 31 – A Academia aceitará ofertas, doações ou outro qualquer au-
xílio de seus membros ou de outras pessoas físicas e jurídicas, estabe-
lecendo para seus membros uma contribuição a ser paga em forma de 
anuidade, em moeda nacional, para a sua manutenção, 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 jurídicas nacionais.
Art. 33 – A Academia estará em recesso nos meses de julho, janeiro 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 transfe-
rido ao Estado de Pernambuco ou à associação pernambucana por ela 
designada.
Art. 35 – Os casos omissos serão regulados pelas disposições legais ca-
bíveis.
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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 efetivos, submetida à 
aprovação da Assembléia Geral.
Art. 37 – A reforma destes Estatutos uma vez aprovada em Assembléia 
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 Presidente 
tomará as providências necessárias ao preenchimento das 50 (cinquen-
ta) cadeiras, em caráter excepcional, visando a ocupação das vagas dei-
xadas pelos acadêmicos falecidos.
Art. 39 – Preenchidas todas as cadeiras, o Presidente marcará uma ses-
são para que sejam empossados todos os novos membros.
Art. 40 – A posse festiva dos acadêmicos poderá ser coletiva ou indivi-
dual 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 com-
posta:
Presidente: Luiz Andrade Oliveira, brasileiro, casado, professor e advo-
gado, residente e domiciliado nesta cidade;

1º Vice-Presidente: Roque de Britto Alves, brasileiro, solteiro, professor 
e advogado, residente e domiciliado nesta cidade;

2º Vice-Presidente: Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto, brasi-
leiro, casado, desembargador, residente e domiciliado nesta cidade;

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

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

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

1º Tesoureiro: Manoel Cavalcanti de Albuquerque Sá Netto, brasileiro, 
casado, advogado, residente e domiciliado nesta cidade;
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2º Tesoureiro: Marcos de Almeida Cardoso, brasileiro, casado, professor 
e advogado, residente e domiciliado nesta cidade;

Diretora Cultural: Rosana Grinberg, brasileira, professora e advogada, 
residente e domiciliada nesta cidade;

Diretor de Relações Públicas: Arthur Eduardo de Oliveira Carvalho, 
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.

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, Claudio 
Fernando da Silva Souto, José Guedes Corrêa Gondim Filho, Everaldo 
Gaspar Lopes de Andrade, Maria Bernadete Neves Pedrosa, Arthur Pio 
dos Santos Neto, Etério Ramos  Galvão, João Maurício Leitão Adeoda-
to, José Antônio Macedo Malta, José Cavalcanti Neves, José Napoleão 
Tavares de Oliveira, José Paulo Cavalcanti Filho, Manoel Neto Teixeira, 
Marcelo da Costa Pinto Neves, Maria Regina Davina Pinto Ferreira e 
Zamir Machado Fernandes

A primeira reforma dos Estatutos originais da A.P.L.J. foi procedida 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 de-
zembro de 2004 sob a presidência do Professor 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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