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Prefácio

Ler estes textos esparsos de meu amigo Fredie Didier 
Junior é ter a chance de recompor fragmentos de uma bela 
história. E de (re)descobrir as profundas conexões entre 
eles. Ao me dar conta de que já conhecia parte substancial 
destes escritos, vejo em perspectiva sua bonita caminhada. 
Reencontro amigos de um velho parceiro de trilhas, e sou 
apresentado a alguns outros.

Este livro é muito relevante. Brotam das palavras do 
autor os interessantes frêmitos da juventude, a evolução do 
seu pensamento, os seus temas recorrentes, frutos de tantas 
conversas nossas. É um documento intensamente veraz da 
sua existência até aqui.

Todo artista e todo pensador tem seu vocabulário, seus 
fantasmas, seu universo de angústias e prazeres. Sua assinatura. 
Nestes textos está seu DNA, seu diamante verdadeiro. Nele 
repousam suas saudades.

Ao palmilhar o chão de sua trajetória, Fredie fez amigos, 
formou discípulos, ampliou seu público e brilhou em diversos 
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palcos, dentro e fora do Brasil. Sua fidelidade aos afetos que 
nutre desde sempre é comovente; sua atenção às sutilezas é 
ora engraçada, ora poética. 

Não acredito em intelectuais que habitam a torre de 
marfim das certezas absolutas, nem nos eremitas vaidosos que 
se afastam das pessoas. Só creio em intelectuais que sabem 
almoçar sentados no chão. Segundo famosa figura baiana, 
Fredie é tudo menos um adulto: tudo o que, nele, não é 
criança é idoso demais. Ou seja, ele nasceu há dez mil anos 
atrás para entre nós ser um eterno infante.

Se a arte é a imitação da vida, o cinema é a arte da 
captação do seu incessante movimento. Um dos seus grandes 
diretores, o francês Eric Rohmer, parecia não filmar nada 
de extraordinário. Demorava-se sobre tertúlias burguesas 
em seus contos para a tela, e a ação transcorria sem maio-
res sobressaltos até que repentinamente sobrevinha algum 
instante de revelação que conferia todo o sentido à história. 
A ideia central do seu cinema maiúsculo é exatamente essa: 
ao filmar o cotidiano em seus aparentes tempos mortos, em 
seu recorrente anticlímax, ele revelava os mais importantes 
acontecimentos da existência.

Didier Jr., voyeur de miudezas, debruça-se apaixonada-
mente sobre temas que poderiam parecer menores diante de 
olhos menos treinados. Comenta, por exemplo, as evoluções 
e reveses das gincanas colegiais na cidade de Salvador, e 
analisa a música baiana feita para as massas com o mesmo 
envolvimento com que discorre sobre temas aprofundados 
de sua paixão científica, o processo civil. É, por assim dizer, 
um Eric Rohmer banhado numa espécie de dendê primordial 
(aquele verniz filosófico de que são feitos os grandes baianos, 
dos antigos aos novíssimos).
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Como bem disse Gilberto Gil, “se a noite inventa a 
escuridão/a luz inventa o luar/o olho da vida inventa a visão/
doce clarão sobre o mar/já que existe lua/vai-se para a rua ver/
crer e testemunhar”. Fredie conduz sua vida, até hoje, como 
um autêntico gincanista, e isso é o que ele é em essência, 
após decantadas todas as outras densas camadas que se foram 
aderindo à sua personalidade ímpar.

Afinal, ainda aceita sem pestanejar os constantes desafios, 
busca os melhores caminhos para chegar lá (ou pelo prazer 
de caminhar) e jamais deixou de ir à rua caçar os tesouros. 
O menino segue vivo e muito liberto, nos viradões das ma-
drugadas, sempre aprendendo a inventar sua visão – doce 
clarão sobre o nosso mar de incertezas. 

Que bom que estamos aqui para ver, crer e testemunhar 
a delícia deste instante.

Jorge Santiago Jr.
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Nota do Autor

Ao completar 18 anos de atividade profissional e tendo 
ultrapassado a marca simbólica dos 40 anos, achei que era o 
momento de reunir diversos textos meus avulsos, que escapam 
à minha produção bibliográfica na área jurídica.

Organizei os textos em quatro grupos: os discursos, os 
textos biográficos, os prefácios/apresentações de livro (pes-
quisando a minha produção para fazer este livro, percebi 
que, até setembro de 2016, eu já havia feito 96 prefácios/
apresentações/orelhas de livro; não tinha ideia disso) e os 
escritos avulsos, publicados em jornal impresso ou na internet.

Foi difícil pensar em um título que conseguisse unificar 
toda essa produção esparsa. Lembrei-me de um dos meus 
mestres, Calmon de Passos, que me disse uma vez, no auge 
do meu ímpeto de jovem processualista iniciante: “Fredie, 
abra uma janela e veja a paisagem”.  

Pensando no mestre, resolvi, de certo modo, homenageá-
-lo: “Janelas abertas – textos de circunstância”, eis o título 
que imaginei. Robson Godinho e Jorge Santiago Jr., que 
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fez um belíssimo prefácio a essa coletânea, me ajudaram na 
definição do título.

O livro é dedicado a Antonio , meu caçula – o texto 
que escrevi para ele, no dia de seu nascimento, inicia o rol 
desses meus papéis avulsos.

Salvador, novembro de 2016.

Fredie Didier Jr.
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Para Antonio 

“Grande Sertão: Veredas” é, possivelmente, o mais im-
pressionante livro que li. Há nele uma passagem que é uma 
das mais lindas da literatura mundial: 

Eu tirei da algibeira uma cédula de dinheiro, e falei: – 
Toma, filha de Cristo, senhora dona: compra um agasalho 
para esse que vai nascer defendido e são, e que deve de 
se chamar Riobaldo... Digo ao senhor: e foi menino 
nascendo. Com as lágrimas nos olhos, aquela mulher 
rebeijou minha mão... Alto eu disse, no me despedir: – 
“Minha Senhora Dona: um menino nasceu – o mundo 
tornou a começar!...” - e saí para as luas.

Em 2010, visitei Oslo, na Noruega, com meus pais e meu 
irmão. O café da manhã, no hotel, era muito bom. Além de 
boa comida, havia sempre um cartão com uma frase edificante, 
ora um provérbio, ora um aforismo, ora uma daquelas que 
podem ser vistas em livros de autoajuda. Uma dessas frases 
me marcou. Era um provérbio sueco: “the afternoon knows 
what the morning never suspected”.
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Em 2014, completo os quarenta anos, meio-dia da vida.

A parte vespertina da minha vida acaba de me entregar 
algo que a manhã jamais suspeitara.

Antonio nasceu.

Meu mundo tornou a começar.

Salvador, 10.02.2014.

Fredie Didier Jr.
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Nem toda sereia tem  

rabo de baleia e busto  

de deusa maia; nem  

toda melodia é acalanto
1

Exmo. Sr. Prof. Antonio Jorge Ferreira Melo, Coordenador 
do Curso de Direito e Professor Homenageado;

Exmo. Sr. Prof. José Aras, patrono da turma;

Exmos. Professores Homenageados Alexandre Ramos e 
Almeida, Mayana Sales Moreira, Naiara de Sousa Sá Barreto 
e Marcos Marcílio Eça Santos

Queridos afilhados,

Minhas senhoras,

Meus senhores,

Boa noite.

1. Discurso de paraninfia, proferido por ocasião da colação de grau da turma 
de formandos em Direito da Estácio-FIB 2014.2, a 20.04.2015, no Unique 
Eventos, em Salvador, Bahia. 

Didier Jr -Janelas Abertas-1ed.indb   19 05/01/2017   09:01:41



Fredie Didier Jr.

| 20 |

Em 07 de fevereiro de 1998, bacharelei-me em Direito 
pela Universidade Federal da Bahia.

Meu paraninfo foi José Joaquim Calmon de Passos, um 
dos três gigantes do pensamento jurídico baiano, em todos 
os tempos, um dos dez maiores processualistas brasileiros e, 
certamente, o maior jurista baiano vivo da época.

Calmon, porém, não fora professor da nossa turma. 

Em razão de uma série de circunstâncias históricas, cuja 
contextualização não cabe neste discurso, a turma quis fazer-
-lhe uma homenagem.

De início, ele não a aceitou. Depois, percebendo a sin-
ceridade do gesto, refluiu, aceitando o encargo e produzindo 
a mais bela oração de paraninfia que eu pude presenciar. 
Intitulava-se “Aos que vão prosseguir”.

Calmon iniciou o seu discurso de um modo totalmente 
inusitado.

Dizia ele que se sentia como os noivos de antigamente, 
que conheciam as suas esposas apenas na hora do casamento...

Pois é.

É um pouco como sinto hoje.

Não conheço nenhum de vocês.

Jamais fui professor da FIB – Estácio de Sá.

Estamos nos vendo pela primeira vez.

Exatamente como os noivos de antigamente.

Mas há uma diferença.

Que não é pequena.
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Os noivos, até o século XIX, não escolhiam com quem 
casar: o casamento era um negócio que tinha os noivos por 
objeto. Era tudo um arranjo entre duas famílias, com pro-
pósitos eminentemente patrimoniais.

O nosso casamento é bem diferente. Nós não nos co-
nhecemos. Mas nós nos escolhemos. Vocês me escolheram 
como paraninfo e eu aceitei esse convite. 

A audiência pensou ter sido convidada para uma for-
matura.

Ledo engano.

Este é um casamento.

Entre pessoas que não se conheciam, mas se querem 
bem. Um casamento que tem um único propósito: simbolizar 
uma recíproca homenagem.

Estou profundamente comovido e queria iniciar meu 
discurso com um agradecimento: muito obrigado.

Mas a minha função exige a elaboração de um discurso, 
espécie de “última aula”, que precisa, no entanto, ser breve, 
segundo me disse a Comissão de Formatura.

Resolvi, então, concentrar-me num único ponto.

Se ainda não aprenderam isso, saibam: a arte do Direito 
é a retórica. A arte de dominar a linguagem, comunicando-se 
de modo eficiente e persuasivo.

Mas no Direito não se pode tolerar qualquer retórica. 

A boa retórica, a retórica do bem, é a arte de conjugar 
ethos, pathos e logos – a tríade aristotélica. 
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Ethos: caráter, credibilidade.

Logos: conhecimento, técnica.

Pathos: paixão, emoção.

Se vocês pretendem ser bons profissionais, não há como 
escapar: 

 9 precisam ser éticos, para ter credibilidade;

 9 precisam estudar, para ter conhecimento;

 9 precisam emocionar-se, para que possam emocionar 
e convencer.

Assim, na posição de advogado ou membro do Minis-
tério Público, conseguirão convencer o juiz da correção de 
seus pleitos; na posição de juiz, convencerão as partes e a 
sociedade civil da justeza de suas decisões.

Não há alternativa. Não há outro caminho.

A lição é velha e bem conhecida, eu sei. Nada há de 
novo no que estou dizendo.

Mas os tempos atuais levaram-me à repetição.

Vejo jovens e pessoas minimamente esclarecidas de-
fendendo teses como a redução da maioridade penal, como 
panaceia para violência no Brasil, a democratização da mídia, 
a censura às manifestações de amor homossexual, a volta dos 
militares ao poder e a revogação da lei do desarmamento.

Algo está errado. Muito errado.

Valendo-me da condição de professor de Direito e de 
orador nessa sessão, resolvi fazer-lhes esse alerta.
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A prática jurídica, em todas as suas dimensões, é ambiente 
propício para a retórica nefasta. Em muitos casos, prevalece 
o posicionamento de quem não tem razão.

Os exemplos abundam.
Aulas e palestras com muito pouco de logos e muitas vezes 

sem ethos, mas recheadas de pathos, comovem e convencem 
sobretudo os mais incautos: os estudantes. Muitos, inclu-
sive, aplaudem de pé arroubos retóricos vazios. Em minha 
experiência como consultor da Câmara dos Deputados, vi 
a retórica parlamentar utilizada para a elaboração de leis: só 
pathos, quando não só grito.

A fragilidade intelectual de tudo isso e a facilidade com 
que as pessoas são convencidas assustam-me muito.

Somos todos vítimas dessas sereias, que, sem a beleza e 
a doce melodia das mais famosas, entorpecem a todos nós, 
com o seu juridiquês pomposo, emocional e vazio.

Essas são sereias reais, porém. A lenda popular cumpre 
seu papel e nos ajuda a desvelar a dura realidade: nem toda 
sereia tem rabo de baleia e busto de deusa maia; nem toda 
melodia é acalanto. 

Fica, então, esse alerta, meus queridos afilhados: cuidado 
com essas sereias! No mundo do Direito, ao contrário do que 
diz a conhecida canção, as sereias não são qualidade rara: há 
uma multidão/cardume delas.

É a forma que tenho para agradecer-lhes essa surpreen-
dente homenagem.

Muito obrigado.

Fredie Didier Jr.

20.04.2015
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Um agradecimento  

e três apologias:  

erro, reflexão e pergunta

Boa noite.

Exmo. Sr. Dr. Armando Prieto, Secretário Geral da 
Universidad Continental; Exmo. Sr. Dr. William Rodriguez, 
Decano da Faculdade de Direito; Exma. Sra. Dra. Veronica 
Marrache, Diretora da Carreira de Direito; Exmo. Sr. Prof. 
Renzo Cavani.

1. O agradecimento

Sempre quis ser professor.

A memória desse desejo remonta à minha adolescência.

Eu pensava em ser professor em minha cidade, Salvador 
da Bahia, no Brasil. Quando me tornei professor universitário, 
realizei esse sonho: eu havia me tornado um professor local.

Algum tempo depois, por um desses acasos da vida, e com 
a ajuda dos recursos tecnológicos atuais, tornei-me professor 
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nacional. Minhas aulas passaram a ser transmitidas por satélite 
para todo o Brasil. Meus alunos vinham de todos os lugares: 
da região amazônica aos pampas gaúchos; do sertão nordestino 
ao Planalto Central, em Brasília; das Minas Gerais às praias 
do Rio de Janeiro. Passei a dar aula para vinte mil pessoas 
por ano. Jamais imaginei que isso poderia acontecer e, por 
isso, jamais me havia preparado para tanto. Meu projeto de 
vida tinha alcançado um patamar até então insuspeitado – e 
eu já estava bastante satisfeito com tudo isso.

Minhas aulas e meus escritos passavam a ser acessados 
por inúmeros brasileiros, de todos os cantos, não apenas da 
minha terra natal.

Mas havia algo mais a me surpreender.

Quando recebi o comunicado que a Universad Con-
tinental, de Huancayo, no Peru, me concederia o título de 
Professor Honorário, o assombro foi inevitável: eu acabara 
de me tornar um professor internacional.

De algum modo, minhas aulas e meus escritos atravessa-
ram o continente e chegaram ao Peru; eu estava sendo ouvido 
e lido em um país estrangeiro; e pessoas estavam gostando 
disso. Sem saber e, por isso, sem querer, segui a máxima de 
Tolstói: “se queres ser universal, fale sobre sua aldeia”.

A emoção é imensa.

Há um provérbio sueco que muito me comove: “The 
afternoon knows what the morning never suspected”.

Aos 41 anos, a tarde da minha vida reservou-me algo 
que a manhã jamais suspeitara.

Não há como agradecer a essa homenagem.

Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias...
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2. Uma palavra aos meus colegas profes-

sores e juristas peruanos: a apologia do 

erro

Gostaria de aproveitar esse momento para compartilhar 
com meus colegas professores peruanos uma angústia.

Penso, sinceramente, que estamos vivendo uma nova fase 
da ciência do direito processual e, mais especificamente, da 
ciência jurídica latino-americana.

A ciência do direito processual há de ser reconstruída. 
Seus conceitos fundamentais foram formulados há cem anos, 
pelos alemães e italianos, que se baseavam na Teoria do Di-
reito do fim do século XIX. O século XX foi dedicado ao 
desenvolvimento desses conceitos e ao estudo do processo 
em outras dimensões, como a política e a social. 

Sucede que a Teoria do Direito do século XXI, em todas 
as suas quatro grandes parcelas (Teoria da Norma, Teoria 
do Ordenamento, Teoria da Interpretação e Teoria do Fato 
Jurídico), passou por tantas e tão profundas transformações 
que é chegada a hora de reconstruir também os pilares con-
ceituais da ciência do processo. Distinção entre texto e norma, 
ampliação do uso das cláusulas gerais, teoria dos direitos 
fundamentais, força normativa da constituição, teoria dos 
princípios jurídicos, força normativa dos precedentes judiciais 
etc. são alguns exemplos dessas mudanças. Conceitos como 
os de jurisdição, decisão judicial, fato jurídico processual, 
prova, coisa julgada, demanda, mérito, execução merecem 
ser revisitados e reformulados. Não é mais possível repetir, 
acriticamente, que a jurisdição é a aplicação da vontade 
concreta da lei, como afirmava Chiovenda.
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Mas não houve apenas mudanças na Teoria do Direito 
mais recentemente. As transformações do Direito positivo 
também impõem uma reflexão mais demorada sobre o Direito 
Processual: a expansão da consensualidade no âmbito do Di-
reito Público, o desenvolvimento do Direito Administrativo 
sancionador, a proliferação das leis que protegem pessoas 
vulneráveis (crianças, idosos, deficientes etc.) e o aprimora-
mento da tutela coletiva de direitos são alguns exemplos. Não 
é mais possível repetir, acriticamente, chavões doutrinários 
como “o processo é de interesse público”, “o processo não 
é coisa das partes”, “o processo serve para alcançar a justiça 
do caso concreto” etc.

Paralelamente a isso, a ciência jurídica latino-americana 
passa por um momento também de profundas transforma-
ções. Estamos começando a nos libertar intelectualmente 
dos italianos e espanhóis, que forjaram o nosso pensamento.

Muitos de nós, por exemplo, têm buscado compreender o 
pensamento jurídico inglês e estadunidense, quer pela leitura 
e citação em nossos textos dos juristas desses países, quer pela 
publicação em língua inglesa dos nossos ensaios, quer pela 
realização de estudos nas principais universidades americanas 
e inglesas, com LLMs, PHDs e programas de visiting scholar; 
com isso, ignoramos a tendência “anti-anglo-saxônica” que 
marcou as ciências sociais latino-americanas por muito tempo.

Além disso, estamos estreitando os nossos próprios laços: 
muitos de nós têm viajado pelos países do cone sul, proferindo 
palestras, assistindo aulas, publicando ensaios; nossos livros 
estão sendo publicados em espanhol e português. O Instituto 
Iberoamericano de Direito Processual está se fortalecendo a 
cada dia – a própria Revista do Instituto foi reconfigurada, 
seguindo os mais altos padrões internacionais para os peri-
ódicos. Alguns de nós estão optando por cursar mestrado e 
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doutorado aqui mesmo na América do Sul, em vez de sair 
para a Europa – Renzo Cavani e Christian Delgado, por 
exemplo, foram fazer mestrado no Brasil. Essa homenagem 
a mim, aliás, confirma o que estou dizendo.

É chegada a hora, então, meus colegas, de dar a nossa 
contribuição.

E, para tanto, não podemos ter medo de arriscar. Temos 
de ousar, construir o nosso próprio pensamento jurídico e, 
se for o caso, romper com a tradição. Erros certamente vi-
rão. Mas o equívoco é o preço que se paga pela autonomia 
intelectual e pelo avanço da ciência – e esse preço é baixo.

Sigo, no ponto, o que diz Souto Maior Borges2, um dos 
maiores filósofos do direito brasileiro: teorias que buscam 
“refúgio contra o erro” são, no fim das contas, a idolatria 
do preestabelecido e a consagração do imobilismo intelec-
tual; são fruto do primado da obediência em detrimento da 
originalidade; servem como antídoto contra a investigação 
profunda; são, por isso mesmo, a negação da cientificidade. 

Temos, portanto, de fazer a apologia da ousadia e do erro. 

Este é o primeiro passo para a construção de uma ciência 
processual latino-americana de alto nível.

3. Uma palavra aos estudantes peruanos: 

as apologias da reflexão e da pergunta

Não poderia encerrar esse meu discurso de agradecimento 
sem dirigir uma palavra ao estudante peruano.

2. José Souto Maior Borges. Ciência feliz. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 
2000, p. 21-22.
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Vivemos em um momento histórico curioso.
Nunca foi tão fácil acessar o conhecimento, assim como 

jamais se produziu tanto conhecimento.
As pessoas sabem cada vez mais sobre as coisas da vida. 

Embora saibam de muitas coisas, a impressão que tenho é a 
de que, de um modo geral, todos sabem pouco sobre cada 
uma delas. A extensão é imensa; a profundidade, porém, é 
a mesma de um prato.

Todos opinam, todos comentam, todos decidem, e tudo 
imediatamente. As redes sociais passaram a ser as ágoras e 
os tribunais contemporâneos. Todos falam e opinam. Mas, 
como indagou o Prof. Leandro Karnal, da Universidade de 
Campinas, no Brasil, quantos efetivamente ouvem a opinião 
alheia? Quantos efetivamente leem a quantidade de informa-
ções e textos que circulam diariamente?

Poucos, muito poucos.
Poucos refletem, ponderam, silenciam. A leitura exige 

tempo; leitura rápida é um oximoro, é uma contradição. 
Pensar exige calma. Pensar exige certo sofrimento. Pensar dói. 
Pensar cansa. Mas o “pensar” é pressuposto do “opinar” e do 
“decidir”. Não é fácil dizer isso, em um tempo em que, dois 
minutos após uma postagem no Facebook, já há cem “likes”... 

Nos tempos atuais, é preciso fazer a apologia da reflexão 
e do silêncio.

A reflexão no Direito pressupõe que se parta de uma 
premissa: a arte do Direito é a retórica. A arte de dominar a 
linguagem, comunicando-se de modo eficiente e persuasivo. 
Mas no Direito não se pode tolerar qualquer retórica. 

A boa retórica, a retórica do bem, é a arte de conjugar 
ethos, pathos e logos – a tríade aristotélica. 
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Ethos: caráter, credibilidade.

Logos: conhecimento, técnica.

Pathos: paixão, emoção.

É como disse em discurso recente para turma da qual 
fui paraninfo; se vocês pretendem ser bons profissionais, não 
há como escapar: 

 9 precisam ser éticos, para ter credibilidade;

 9 precisam estudar, para ter conhecimento;

 9 precisam emocionar-se, para que possam emocionar 
e convencer.

Quem fala mais alto nem sempre tem razão – pathos 
demais; o padre ou o professor catedrático nem sempre tem 
razão – ethos demais.

É preciso aprender a valorizar a autoridade do argumento, 
e não o argumento da autoridade. “Denken is Danken”, pen-
sar é agradecer, como diz Heidegger; pensar não é obedecer.

O logos pode estar na pergunta de um aluno, na provo-
cação de um leigo, na dúvida de uma criança.

As respostas entorpecem; as perguntas trazem sempre 
consigo o gene da incerteza, da iconoclastia, da revolução. 

Provoquem! Perguntem! Questionem! Duvidem!

Sempre. Sem parar.

Eis a terceira apologia: a apologia da pergunta!

A partir de hoje, minha vida entra em uma nova fase. 
Por um lado, assumo formalmente um compromisso de 
manter estreito o meu vínculo com o Peru; por outro, minha 
responsabilidade intelectual se multiplica.
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Não sei se tenho condições de arcar com essa respon-
sabilidade, assim como não sei se merecia essa homenagem.

A única certeza que tenho é a de que estou muito hon-
rado, feliz e comovido.

Muitíssimo obrigado.

Muchas gracias!

Fredie Didier Jr.

04 de setembro de 2015
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Salvador:  

ideias e monumentos

Exmo. Sr. Diretor Geral da Faculdade Baiana de Di-
reito, Prof. Dr. GUILHERME BELLINTANI; Exmo. Sr. 
Francisco Salles Neto, presidente da mantenedora desta 
Escola; Exma. Sra. Profa. ANA CAROLINA MASCARE-
NHAS, eminente Vice-Coordenadora de Graduação; Exmo 
Sr. Prof. JOÃO GLICÉRIO, patrono da turma; Exmo. Sr. 
Prof. CRISTIANO CHAVES DE FARIAS, que emprestou 
seu nome à turma; Exmos. Srs. Profs. FÁBIO ROQUE, 
NESTOR TÁVORA E THAIS BANDEIRA, professores 
homenageados; Ilma. Sra. CARLA OLIVEIRA, funcionária 
merecidamente homenageada; meus afilhados, meus colegas 
e alunos que se encontram na plateia, minha esposa, demais 
funcionários da Faculdade, meus senhores, minhas senhoras.

Boa noite.

Estava à procura de um tema para este discurso desde o 
dia em que recebi a notícia de que seria paraninfo da primeira 
turma de formandos da Faculdade Baiana de Direito.
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Não conseguia pensar em nada.

Há dez dias, a ideia me veio em circunstância no mí-
nimo inusitada.

Em férias, visitei Atenas, na Grécia. Consegui um guia 
grego que falava português – Themistoklis Dimitrios Cha-
chavias. Ele, que possuía alguma erudição (era professor de 
história da civilização europeia), explicava-me a história de 
seu país, justificando a inexistência de muitos monumentos 
na Grécia. Dizia-me: a Grécia não é monumental como o 
Egito; o legado histórico da Grécia não são os seus monu-
mentos; a Grécia legou ao mundo as suas ideias. Na Grécia, 
os monumentos que existem representam ideias que já exis-
tiam. Os anfiteatros gregos, por exemplo, foram construídos 
para servir ao teatro que já se praticava – o teatro precedeu o 
anfiteatro. As ideias, disse-me Themistoklis, devem preceder 
os monumentos.

Pensei imediatamente nas pirâmides do Egito e nos 
arcos romanos: monumentos, sem dúvida; impressionam, 
certamente. Mas a que ideia se referem? São representações 
ostensivas de que pensamento? 

Minha mente não parava de matutar sobre a frase do 
guia grego.

Lembrei-me de monumentais estádios de futebol sendo 
construídos em cidades que não possuem futebol profissional; 
palácios de governo suntuosos para governantes tiranos ou 
plutocratas; belas e imensas esculturas de mármore represen-
tando canalhas. Lembrei-me, ainda, de célebre episódio da 
literatura brasileira: Odorico Paraguaçu, o bem amado, 
prefeito de Sucupira, inaugurando o cemitério, a maior obra 
de sua gestão, o seu mais grandioso monumento. Acontece 
que na cidade ninguém morria...
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Já não mais prestava atenção ao que o guia dizia. Mi-
nha cabeça ia longe, a novembro de 2006, quando recebi 
um telefonema de Guilherme, que está aqui presente, me 
convidando para participar de um novo negócio: a criação 
da melhor faculdade de direito da Bahia. Acalentávamos essa 
ideia há bastante tempo, mas a oportunidade de concretizá-la 
custava a aparecer.

Aceitei o convite.

Começamos a delinear as características do curso e da 
instituição: a) seleção criteriosa dos professores, que seriam 
escolhidos após análise de um conjunto de fatores, dentre os 
quais se destacam a titulação, a produção acadêmica, a com-
petência didática e a disciplina no cumprimento dos encargos 
profissionais; b) seleção rigorosa dos alunos: na contramão do 
mercado de ensino superior privado baiano, a faculdade teria 
um processo seletivo muito rigoroso, com prova de redação 
e em duas fases; c) avaliação também rigorosa e permanente 
dos alunos: provas escritas e dissertativas, prova unificada 
e desestímulo à avaliação em seminários ou por trabalhos; 
d) incentivo à produção acadêmica dos professores e dos 
alunos – publicação de livros dos professores e organização 
de congresso anual para apresentação das teses dos nossos 
docentes; e) oferecimento de um acervo de livros único no 
Estado da Bahia e um dos melhores do Brasil.

Os próprios sócios da instituição desconfiavam da aptidão 
de Salvador para um curso nesses moldes.

Convém explicar.

Salvador não passa por um bom momento histórico.

Não falo da crise em sua monumentalidade: Pelouri-
nho abandonado, metrô inacabado, praças degradadas, ruas 
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sujas. Embora grave, essa espécie de problema é de mais 
fácil solução.

Não me refiro, igualmente, à violência assustadora que 
nos assola. Para alguém como eu, que viveu sua adolescên-
cia entre os anos 80 e 90 do século passado, educado para 
a liberdade e para a tolerância, solto pelas ruas da cidade, é 
desolador presenciar tudo isso. A violência impressiona, mas 
não destoa do que acontece em outras metrópoles.

Falo, meus caros, de outra espécie de crise, mais pro-
funda e de efeitos ainda mais deletérios. Salvador está em 
crise existencial.

Salvador foi, ao lado do Rio de Janeiro, entre as déca-
das de quarenta e sessenta do século passado, o maior polo 
cultural do Brasil. 

Entre as décadas de 40 e 60 do século passado, Sal-
vador notabilizava-se por uma efervescência criativa talvez 
sem parâmetros na história do Brasil. Edgard Santos, na 
UFBA, era o grande timoneiro, trazendo à Bahia figuras 
como Agostinho da Silva, Eros Martim Gonçalves, Lina 
Bo Bardi, Ernst Widmer, Hans Joachim Koellreutter, 
Lia Robato e Yanka Rudzka. Em um mesmo local e num 
mesmo momento histórico, Diógenes Rebouças, Walter 
da Silveira, Carybé, Vivaldo da Costa Lima, Clarival 
Valladares, Jorge Amado, Pierre Verger, Mário Cravo, 
Floriano Teixeira e Pancetti podiam ser vistos caminhan-
do pela cidade. Machado Neto, o maior jurista baiano, 
despontava e assombrava; Milton Santos, ainda jovem, 
já mostrava o talento de quem se tornaria um dos maiores 
geógrafos do mundo. Os alunos da Faculdade de Direito da 
UFBA editavam a histórica revista Ângulos.
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Percebam que não foi por acaso, senhores e senhoras, que 
logo apareceram a Tropicália e o Cinema Novo. A primeira, 
com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé, 
Rogério Duarte e Capinan, no final da década de 1960, 
um movimento cultural vanguardista essencialmente baiano; 
o segundo, com Glauber Rocha, entre o final dos 50 e o 
início dos 60, que teve em Salvador um dos seus centros de 
influência. Mas não é só: havia ainda a adolescente Maria 
Bethânia cantando “Carcará” e o jovem João Ubaldo Ri-
beiro iniciando a sua vida profissional.

Não faltavam ideias, não faltavam projetos, não faltava 
ousadia, não faltava gente. Era a vanguarda na Bahia, como 
disse Antônio Risério.

Mas de uns vinte anos para cá, Salvador parece ter perdido 
o viço. A cidade, que, como disse o mesmo Antônio Risério, 
“começou a existir para que Brasil existisse”, apequenou-se.

O que marca Salvador atualmente? Quais as nossas ideias? 
Qual a nossa contribuição? De que modo interferimos no 
Brasil e no mundo? A cidade parece mais preocupada com 
a construção de novos monumentos.

Até nossa música, um dos símbolos máximos da cidade, já 
não é mais a mesma – é possível, inclusive, que não nos lembre-
mos do maior sucesso do último carnaval. Esse mesmo carnaval 
que, nos últimos 10 anos, se transformou em um arrumado 
encadeamento de boates montadas em estruturas metálicas. 

Temos de retomar a nossa caminhada e refundar a cida-
de. Dar início a uma espécie de Renascença soteropolitana. 
Construir uma Recidade, como diria Gilberto Gil.

É preciso fazer com que competência, criatividade, ou-
sadia, inventividade, esmero, beleza, talento e dever sejam 
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considerados valores e, assim, indispensáveis ao desenvolvi-
mento da cidade.

É preciso que o rigor não seja interpretado como tira-
nia; o refinamento, boçalidade; e a inteligência, um insulto. 
Êxito, sucesso, prestígio não podem ser motivo de anátema. 
Temos de reconstruir a semântica da nossa convivência para 
que ambição e vaidade sirvam para compor frases sem teor 
pejorativo. É preciso resgatar a ambição pela excelência e a 
vaidade do fazer bem feito.

Quem sabe, assim, “a seta” da cidade “acerta o caminho 
e chega lá”, como diz Caetano, em uma canção de amor a 
Salvador. Nessa canção, Caetano dirige-se à cidade e pede 
a ela que insista no que é lindo e, então, “o mundo verá tu 
voltares rindo ao lugar que é teu no globo azul, Rainha do 
Atlântico Sul” (Caetano Veloso, “Bahia, Minha Preta”).

Salvador merece que façamos tudo isso por ela e a gente 
merece voltar a sentir orgulho da nossa cidade.

Pois bem. 
Foi nesse contexto histórico que apareceu uma institui-

ção privada de ensino superior, apresentando um curso caro, 
rigoroso, cheio de regras, que tinha a excelência por meta 
e que se envaidecia por tentar fazer tudo muito bem feito. 
Nascia, então, essa faculdade – instrumento de realização das 
ideias dos seus fundadores para o renascimento de Salvador.

O começo foi muito difícil, como devem imaginar. 
Não havia, em Salvador, faculdade privada que se com-

portasse dessa maneira; que, diante de uma revolta de alunos, 
não recuasse, mantendo-se firme em seu projeto, mesmo à 
custa de uma evasão escolar talvez sem precedente na história 
do ensino superior baiano – dos cento e vinte e oito alunos 
originários, não restaram dez – e apenas um está aqui hoje, 
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colando grau; já no primeiro semestre sob nossa administração, 
oitenta alunos pediram a transferência de curso.

Talvez agora fique mais fácil entender a razão pela qual 
são apenas doze os que se formam hoje.

Aprimorávamos nossas ideias com o passar dos semestres 
– corrigindo equívocos iniciais, aprofundando ainda mais 
algumas propostas e incorporando novas sugestões.

Os alunos começaram a “comprar” a ideia. Sem o seu 
apoio e a sua colaboração, o projeto certamente teria soçobrado.

Mas a Faculdade, à diferença de outras tantas, não era 
monumental.

Possuía instalações físicas modestas; não havia lousa ele-
trônica nas salas; não tinha uma praça de alimentação nem 
uma galeria de serviços à disposição dos alunos (cabeleireiro, 
academia, banco 24 horas etc.); o prédio só estava equipado 
com um elevador, exclusivo para portadores de necessidades 
especiais; o piso não era de mármore nem o estofamento 
das cadeiras era de couro. Como esquecer, Carol, Fernando 
e Guilherme, do já clássico comentário de um dos avalia-
dores do Ministério da Educação, mal impressionado com 
a nossa “estrutura física”; dizia ele: “é inadmissível que uma 
faculdade não possua escaninhos próprios para os seus pro-
fessores, com porta e fechadura”. Nós não temos escaninhos 
para professores...

Um órgão do governo que porventura nos fiscalizasse, 
diante da monumentalidade de muitos cursos de Direito em 
Salvador, possivelmente se decepcionaria. 

A faculdade-monumento talvez não atendesse às expec-
tativas do governo ou de parcela do público soteropolitano. 

Mas a ideia havia sido plantada e já florescia.
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A faculdade-ideia tornava-se realidade, com uma estranha 
força cuja intensidade aumentava a cada dia.

Faltava-nos, porém, um monumento, uma representação 
concreta e perene das nossas ideias.

Faltava.

Já não nos falta mais.

Temos um monumento – um símbolo ostensivo do nosso 
compromisso com a qualidade da formação profissional em 
nossa cidade.

Esse monumento não poderia ser outro.

Ei-lo aqui, senhores e senhoras: a primeira turma de 
formandos da Faculdade Baiana de Direito; a mais bem 
avaliada turma de formandos em Direito do Brasil, entre as 
instituições de ensino superior privadas, considerado como 
critério o exame da OAB.

Temos de reconhecer: não poderia haver monumento 
mais bonito.

Como todo monumento, deve ser admirado – e eu peço 
que façam isso agora.

Mas esse monumento é especial: além de admirado, 
deve ser aplaudido.

Por favor, uma salva de palmas!

Boa sorte, meus caros – contem comigo.

Salvador, Pestana Hotel, 30.07.2011

Fredie Didier Jr.
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Discurso de posse na 

Academia de Letras 

Jurídicas da Bahia

1. Introdução e saudações

Exmo. Sr. Presidente da Academia de Letras Jurídicas da 
Bahia, Prof. Antonio Carlos Nogueira Reis; Exmo. Sr. Dr. 
Saul Quadros Filho, Presidente da Seção Bahia da Ordem 
dos Advogados do Brasil; Exmo. Sr. Prof. Dr. Edivaldo Boa-
ventura, Presidente da Academia de Letras da Bahia e nosso 
confrade; Exmo. Sr. Dr. Roberto Pessoa, Desembargador 
do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região; Exma. Sra. 
Dra. Firmiane Venâncio, neste ato representando a Defensora 
Pública Geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia;

• caros confrades e caras confreiras,

• amigos, colegas e alunos que se encontram na assis-
tência,

• meus pais,

• meus senhores, minhas senhoras.

Boa noite.
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2. Agradecimentos

Logo no Capítulo II, Bento Santiago, o Casmurro, 
anuncia que o propósito evidente do seu livro era o de atar 
as duas pontas da sua vida, “e restaurar na velhice a adoles-
cência”. Sempre me impressionei com esse trecho e dele me 
tenho valido em diversas oportunidades. 

Volto a ele, neste momento, porque é assim que me sinto, 
tentando mais uma vez unir duas pontas da minha vida: a 
mais remota, a de um jovem estudante, que frequentava esta 
Academia para prestar homenagem aos seus professores que 
nela ingressavam e, também, admirar de perto os maiores 
nomes do mundo jurídico baiano, até então de mim tão 
distantes, e a atual, a de um jovem professor, que se vê na 
contingência de estar ao lado, na mesma confraria, de um 
ídolo, o Prof. Calmon de Passos, e de quatro dos mais im-
portantes personagens na minha trajetória intelectual: Paulo 
Modesto, Fernando Santana, José Augusto Rodrigues Pinto 
e Paulo Furtado.

Não posso deixar de me lembrar de tudo o que se passou 
neste tempo. Embora piegas, é inevitável dizer isso. 

Não me imaginava membro da Academia de Letras Ju-
rídicas da Bahia, principalmente ainda tão moço. Mas não 
posso negar que a minha boa vaidade agradece. Vejo-me no 
fim de um primeiro ciclo de minha vida profissional, que 
por acaso coincide com os primeiros dez anos de magisté-
rio: estudante, bacharel, professor, mestre, doutor e, agora, 
acadêmico.

Ainda não acalentava o projeto de candidatar-me à Aca-
demia. Não passava por minha cabeça a ideia de submeter 
meu nome a sufrágio, sendo eu tão novo. Não obstante isso, 
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há uns dois anos os acadêmicos Cézar Santos, Rodrigues Pinto 
e Rodolfo Pamplona deram início a uma série de convites, 
inicialmente recusados, que culminou com a minha candi-
datura à vaga que surgiu após o triste falecimento do Prof. 
Lafayette Pondé. 

A partir desse momento, dei início a uma das caminhadas 
mais emocionantes e surpreendentes da minha vida.

Como manda o costume, fui ao encontro dos acadê-
micos para apresentar-lhes a minha candidatura e pedir-lhes 
o apoio. Nessa jornada, conheci pessoas fantásticas, com as 
quais, infelizmente, até então não tinha contato. Pude admi-
rar a inteligência e a sabedoria de luminares do pensamento 
jurídico baiano, percebendo, então, a minha real estatura: 
a de um pigmeu. Aprendi que a candidatura à Academia é 
um procedimento que termina na conclusão de que você, o 
candidato, não é tudo aquilo que pensa ser, que há sempre 
quem seja mais sábio e que a experiência é um bem que se 
conquista aos poucos. Ao final, concluí que a candidatura 
à Academia é, sobretudo, um exercício de humildade, por 
mais paradoxal que isso possa parecer. 

Dessa experiência eu gostaria de destacar três episódios. 
A menção a eles servirá como o preito de gratidão a todos 
os membros da Academia.

Deraldo Brandão, nosso confrade, é pai de um grande 
amigo meu do Colégio São Paulo e da Faculdade de Direito, 
além de parceiro de basquete, Deraldo Neto. Sempre via o 
Dr. Deraldo em eventos da OAB, mas não mantínhamos 
contato. Telefonei para ele, pedindo-lhe o voto. Já havia sido 
avisado por Deraldinho que ele não costumava “prometer 
voto”, resguardando-se para decidir em momento futuro. 
Pois bem. Logo que soube a razão do meu telefonema, o Dr. 
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Deraldo Brandão antecipou-se e me disse: “Meu caro Fredie, 
não costumo prometer meu voto”. Como eu já esperava por 
isso, comecei a agradecer-lhe a atenção quando ele, abrupta-
mente, me interrompeu, dizendo: “mas, no seu caso, abrirei 
uma exceção...”. E começou a tecer elogios a mim, como 
poucas vezes ouvi. 

Fiquei tão emocionado que não sabia o que dizer. Por 
ter ouvido aquilo de um dos mais representativos advoga-
dos baianos, já aquinhoado com a Medalha Rui Barbosa da 
OAB/BA, posso dizer, sem hipocrisia, que a oportunidade de 
concorrer à Academia já me tinha propiciado um momento 
de profunda alegria. Conto o episódio como uma forma de 
agradecer publicamente ao Dr. Deraldo.

Conheço há alguns anos o Dr. Roberto Pessoa, que aqui 
está presente. Além de seu amigo, sou também muito amigo 
de seus filhos, dos quais sou, inclusive, vizinho. Não obstante 
isso, não tínhamos um contato mais próximo. Pois o Dr. 
Roberto, desde o dia em que lhe comuniquei a vontade de 
candidatar-me, assumiu a função de “General de campanha”, 
dando de mim o melhor testemunho possível aos acadêmi-
cos que lhe são mais chegados. Sem a sua ajuda, caro Dr. 
Roberto, certamente minha trajetória teria sido muito mais 
difícil. Fica aqui, então, o meu agradecimento público e o 
penhor da minha amizade.

Não conhecia pessoalmente o Dr. Rubem Nogueira, 
nosso confrade. Não tive o prazer de ser seu aluno. Fui à 
sua casa, apresentado por sua filha, Maria Clara, e por seu 
genro, Sílvio Avelino, queridos amigos. Em nossa primeira 
conversa, descobri que fazíamos aniversário no mesmo dia. 
Conversamos longamente e, para minha surpresa, nasceu ali 
uma grande amizade. Ele me deu a honra de vir pessoalmente 
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dar-me o seu voto e, ainda, estar pessoalmente em minha 
posse, mesmo aos noventa e cinco anos. O Dr. Rubem No-
gueira é um dos homens mais lúcidos e inteligentes com os 
quais tive oportunidade de conversar. A Academia de Letras 
Jurídicas já me deu uma contribuição que vou levar até o 
fim da minha vida: posso dizer que convivi e fui amigo de 
Rubem Nogueira, a quem peço que agora receba o meu 
abraço fraternal.

Não posso encerrar os agradecimentos sem fazer menção 
a três pessoas da minha intimidade. A meus pais, Fredie e 
Marta, que aqui estão presentes, é preciso sempre prestar o 
testemunho do filho mais velho: meus queridos, eis-me aqui, 
para a sua alegria. Não chegaria até aqui sem vocês. E vocês 
sabem disso.

Finalmente, Renata, minha esposa querida, que há 
exatamente catorze anos, desde 01.10.1994, está comigo e 
me suporta. Tudo o que sou é um produto do que fizemos 
juntos. A escolha desta data para a minha posse é o presente 
que lhe quis oferecer, publicamente, para que todos que 
aqui estão possam saber do que representa para mim. Como 
disse Wittgenstein: “tudo o que pode ser dito pode ser dito 
claramente”. Assim o digo: eu a amo.

Feitos os agradecimentos, é preciso proceder à saudação 
do patrono e de meu antecessor na cadeira n. 31.

3. Homenagem ao patrono: Bernardino 

José de Souza

É bastante conhecida a máxima de que há homens que 
optam por fazer de suas vidas uma missão para mudar a 
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História. Não vêm ao mundo a passeio: estão sempre a ser-
viço de algum ideal, algum projeto grandioso, em contínuo 
exercício de uma ambição virtuosa. Homens que pretendem 
transformar a própria vida em exemplo que nos arrasta.

Bernardino José de Souza é um desses homens.

Como se a honra de ser escolhido para fazer parte desta 
Academia não me bastasse, a necessidade de homenagear 
o patrono da cadeira que agora passo a ocupar, benfazeja 
recomendação da praxe, levou-me à contingência de ter de 
estudar a vida e a obra desse notável intelectual, sergipano 
de origem, mas baiano por escolha e vocação. Fiquei muito 
impressionado com o que descobri e um pouco decepcionado 
comigo mesmo: como poderia desconhecer uma história tão 
relevante para a Bahia? Esta minha homenagem é, também, 
uma forma de penitenciar-me pela injustificável ignorância.

Bernardino nasceu no “Engenho Murta”, em Vila Cris-
tina, hoje Cristinápolis, Sergipe, no dia 08 de fevereiro de 
1884. A Bahia foi, porém, “seu berço de coração, a terra da 
sua formação intelectual e moral e o cenário da sua brilhante 
carreira”, como afirmou Adalício Nogueira3. Filho de Otávio 
de Souza Leite e Filomena Maciel de Faria, neta do Barão 
de Abadia e tia-bisavó do nosso confrade César de Faria Jr., 
recebeu o nome de seu avô paterno.

Diz a história que a sua mãe, após o nascimento de 
duas filhas, prometeu ao Senhor do Bomfim vir a Salvador 
assistir a uma missa em sua igreja caso o seu próximo filho 
fosse homem. Consta que Dona Filomena não apenas veio 

3. NOGUEIRA, Adalício. “Discurso proferido em homenagem à memória 
do Dr. Bernardino de Souza”. Revista do Instituto Histórico e Geográfico da 
Bahia. Salvador, 1948-1949, n. 75, p. 114.
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a Salvador, mas viu a sua fé no Senhor da Sagrada Colina 
reforçada com o nascimento sucessivo de mais três filhas4. 
Como fruto da bênção de nosso padroeiro, não poderia ser 
outro o seu destino se não o de vir estabelecer-se na Bahia. 

Fez os estudos iniciais em sua terra natal, orientado pela 
professora Maria Secundina de Gouveia. Mais tarde, veio 
morar na Cidade da Bahia, para cursar “humanidades” no 
Ginásio Carneiro Ribeiro, dirigido pelo famoso Professor 
Carneiro Ribeiro, de quem, depois, se tornou muito próximo, 
inclusive como genro, já que se casou com Olívia Carneiro de 
Souza, filha do grande mestre baiano. Além de parente afim, 
se transformou em grande admirador do educador baiano, 
de quem era discípulo e um filho de coração.

Em março de 1900, aos 16 anos, matriculou-se na Fa-
culdade de Direito da Bahia, onde se bacharelou em 08 de 
dezembro de 1904, quando, ainda menor, foi escolhido para 
ser o orador oficial da turma5.

Começou a dar aulas muito cedo: em 1905, Geografia, 
e, em 1906, História Universal e do Brasil, no Ginásio Car-
neiro Ribeiro, onde também ensinou Inglês e Cosmografia.

Em 1906 fez concurso para professor substituto de 
Direito Internacional Público na Faculdade de Direito da 
Bahia, disciplina da qual se tornou catedrático em 1915. Em 
1937, quando teve de deixar a cátedra para assumir o cargo 
de Ministro do Tribunal de Contas, a Congregação da Facul-
dade outorgou-lhe os títulos de Professor Emérito e Professor 

4. MATTOS, Waldemar. “Bernardino José de Souza (1884-1984)”. Revista 
do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Salvador, 1984, n. 88, p. 26.

5. NOGUEIRA, Adalício. “Discurso proferido em homenagem à memória 
do Dr. Bernardino de Souza”, cit., p. 114.
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Benemérito dessa Instituição. Foram seus alunos Orlando 
Gomes, Aliomar Baleeiro e Nelson de Souza Sampaio, entre 
outros. Também foi seu aluno o professor Lafayette Pondé, 
a quem sucedo neste momento, que lhe prestou uma bela 
homenagem ao escolhê-lo como patrono da cadeira n. 31 
desta Academia. 

Exerceu o magistério como missão. Temido pelos alunos, 
rigoroso na disciplina e severo no trato, a primeira impressão, 
para os alunos, não era a melhor. Não foi, porém, a impres-
são que ficou. Adalício Nogueira, seu ex-aluno, descreve o 
encantamento: “Ao iniciar a aula, a sua figura aureolava-se 
de um halo de incontestável sedução. Era um professor con-
sumado, destes que trazem do berço a marca inconfundível 
da vocação para o ensino” 6.

O ensino da História e da Geografia foi uma das 
suas principais paixões. Foi professor dessas disciplinas em 
inúmeras instituições, destacando-se a cátedra de História 
Universal do então Ginásio Estadual da Bahia, obtida tam-
bém em 1915. Foi representante do Instituto Geográfico 
e Histórico da Bahia em inúmeros congressos brasileiros 
de Geografia.

Ele é até hoje mais lembrado como geógrafo e historia-
dor do que como jurista. Suas principais obras doutrinárias 
versavam sobre essas ciências: a) “Onomástica Geral da 
Geografia Brasileira”, que, em edição posterior, passou a ser 
chamada de “Dicionário da Terra e da Gente do Brasil”; b) 
“Pau-brasil na História Nacional” e c) a sua obra máxima, 
publicada post mortem, “O ciclo do carro de bois no Brasil”.

6. NOGUEIRA, Adalício. “Discurso proferido em homenagem à memória 
do Dr. Bernardino de Souza”, cit., p. 116.
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Quando me deparei com o rol de suas obras, veio-me 
imediatamente uma pergunta: “por que escrever sobre a 
evolução do carro de bois?”. Descobri, posteriormente, a 
partir de uma pista deixada pelo próprio Bernardino, que 
transcreveu, nas primeiras páginas do livro, uma carta que a 
sua filha escreveu a um amigo, de certo modo avalizando o 
que ali estava escrito:

O meu velho engana, desse modo, a sua nostalgia, a 
saudade de sua meninice, transportando para o papel, 
hora por hora, instante por instante, o velho carro 
típico do seu sertão longínquo. E, ao descrevê-lo, 
através do tempo, erguem-se no seu coração recorda-
ções inapagáveis, indissoluvelmente ligadas à paisagem 
sertaneja. Nelas se refugia, numa ânsia incontida de 
tudo anular, num esforço sobre-humano de fazer 
ressurgir, novamente, com intensidade, nessa quadra 
da vida, a sua infância, agora tão reduzida e distante.

O relato de sua filha omite o episódio que talvez seja a 
principal motivação dessa obra. Ainda pequeno, voltando à 
sua terra natal para passar as férias do internato, assustado 
com o rigor do Ginásio Carneiro Ribeiro, Bernardino co-
municou ao pai que não gostaria mais de estudar. Coronel 
Otávio, incontinenti, chama seu capataz Romão e ordena que 
dispense o seu guia de bois, pois, a partir dali, quem chamaria 
os bois seria o seu filho Bernardino, que deveria ser tratado 
como empregado. Após dois dias de trabalho sem qualquer 
piedade, o menino retrocedeu e pediu ao pai para voltar ao 
colégio. Esse episódio, narrado pelo próprio Bernardino, 
lavava-lhe os olhos7.

7. MATTOS, Waldemar. “Bernardino José de Souza (1884-1984)”, cit., p. 
28-29.
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O carro de bois era, para Bernardino, o mesmo que a 
“Rosebud” de Charles Foster Kane, o Cidadão Kane: uma 
bela reminiscência de sua infância e o objeto que nos ajuda 
a compreender a complexidade desse grande personagem.  

Eu, que não posso ser chamado de velho, sou, por muitos, 
considerado “severo”, assim como o professor Bernardino. 
E, também como ele, tenho saudades da minha meninice, 
ainda não tão remota. Nostálgico, guardo miudezas que a ela 
me remetem e nelas me refugio quando tento, quase sempre 
sem sucesso, unir as duas pontas da minha vida. Não pude 
deixar de me emocionar, portanto, após a leitura do trecho 
da carta de sua filha.

Pois bem. Preciso continuar a contar a história desse 
grande homem.

Foi, ainda, Diretor do Ginásio da Bahia em 1925 e, de 
1929 a 1934, da Faculdade de Direito da Bahia. Foi, ainda, 
Secretário do Interior e Justiça, Instrução, Saúde e Assistência 
Pública durante a interventoria de Artur Neiva, de fevereiro 
a agosto de 19318.

Exerceu também importantes cargos no plano federal. 
Foi membro da Câmara de Reajustamento Econômico, no 
Rio de Janeiro, então capital. Ao deixar o órgão em 1937, 
foi agraciado pelos seus colegas com o título de “Presidente 
Honorário”. De 1937 até a sua morte, em 1949, atuou como 
Ministro do Tribunal de Contas Federal, de que foi Presidente.

De seu legado, gostaria de destacar dois episódios que 
talvez sirvam para dar a adequada dimensão do homem 
Bernardino.

8. NOGUEIRA, Adalício. “Discurso proferido em homenagem à memória 
do Dr. Bernardino de Souza”, cit., p. 115.
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Primeiramente, a sua atuação no Instituto Geográfico 
e Histórico da Bahia, do qual é “Secretário Perpétuo”. Para 
comemorar o centenário da independência da Bahia, Ber-
nardino concebeu o ousado plano de construção de uma 
nova sede para o Instituto. Após grande mobilização, na 
qual pediu dinheiro a entes públicos, pessoas físicas e até ao 
Rei da Bélgica 9. Com caravanas ao interior, nas quais lhe 
acompanhava sua família, conseguiu o seu objetivo: em 02 
de julho de 1923, foi inaugurada a “Casa da Bahia”, a bela 
sede do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia.

Em segundo lugar, o importantíssimo papel que exerceu, 
na qualidade de diretor, na construção do prédio próprio 
da Faculdade de Direito da Bahia, onde hoje se encontra a 
OAB, no mesmo local onde a Faculdade funcionou de 1896 
a 1928. Organizou uma grande campanha cívica de arreca-
dação de dinheiro para a realização da obra, na capital e no 
interior, liderando grupos de professores e estudantes para a 
realização desse sonho. O reconhecimento ao seu trabalho 
está registrado para a eternidade em uma placa e um busto 
que se encontram no patamar da escadaria do famoso prédio 
da Piedade, que já foi chamado de “Colégio de Bernardino”. 
Esse prédio foi, depois, a sede da Escola de Administração da 
UFBA, momento em que novamente as trajetórias de Ber-
nardino e Lafayette se entrelaçam. O Prof. Lafayette, como 
Diretor da Escola de Administração, conseguiu, em 1961, a 
mudança física da Escola de um sobrado na Rua do Garcia 
para o antigo prédio da Faculdade de Direito. 

Bernardino não era apenas um homem de ideias. Foi, 
sobretudo, “um homem de ação”, como disse José Alfredo 

9. NOGUEIRA, Adalício. “Discurso proferido em homenagem à memória 
do Dr. Bernardino de Souza”, cit., p. 118.
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de Campos França10. Buscava sempre concretizar os seus so-
nhos. Produziu duas obras eternas. Dois marcos da Cidade 
de Salvador.

Conta-se que, ao receber o menino das mãos do seu pai, 
o Professor Carneiro Ribeiro vaticinou: “Fique tranquilo, Cel. 
Otávio, que eu farei do seu Bernardino um homem de bem” 11.

É possível, voltando os olhos e o coração ao passado, 
dizer que o Professor Carneiro Ribeiro cumpriu, com folga, 
a sua promessa: Bernardino José de Souza não foi apenas um 
homem de bem; foi um gigante. 

Ter esse homem como patrono da cadeira que passo a 
ocupar é, porque uma grande honra, uma imensa respon-
sabilidade.

4. Homenagem ao antecessor: Lafayette 

de Azevedo Pondé 

E essa já enorme responsabilidade ainda mais se agiganta 
em razão da pessoa a que sucedo: o Prof. Lafayette Pondé.

Lafayette Pondé nasceu em Salvador, a 12 de março de 
1907.

Cursou a Faculdade Livre de Direito da Bahia, colando 
grau em 8 de dezembro de 1929. Tornou-se professor cate-
drático da Faculdade de Ciências Econômicas da Bahia, da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e da Faculdade de 

10. MATTOS, Waldemar. “Bernardino José de Souza (1884-1984)”, cit., p. 
31.

11. NOGUEIRA, Adalício. “Discurso proferido em homenagem à memória 
do Dr. Bernardino de Souza”, cit., p. 114.
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Direito da Bahia. Na Faculdade de Direito ensinou Direito 
Administrativo e Direito Internacional Privado. Foi, ainda, 
professor do primeiro curso de doutorado em Direito da 
Universidade Federal da Bahia, tendo como alunos futuros 
luminares do Direito baiano, como a nossa confreira Alice 
Gonzalez Borges e os nossos confrades Edson O’Dwyer, Ge-
raldo Sobral, Hermano Machado, Mário Barbosa e Emmanuel 
Matta. Aposentado por idade, criou o Curso de Especializa-
ção em Direito Administrativo, promovido pela Fundação 
Faculdade de Direito da Bahia, que coordenou até 2002. 

Foi um dos fundadores da Faculdade de Filosofia, que, 
como lembrou o nosso confrade Edivaldo Boaventura, foi 
o “pilar básico para a institucionalização da Universidade 
Federal da Bahia, em 1946” 12.

Havido como professor bastante rigoroso, conta-se que 
conseguiu antecipar a sua disciplina do quinto para o terceiro 
ano do curso de graduação, de modo a que a reprovação do 
aluno fosse “menos dolorosa”13.

Foi promotor público, com atuação nas comarcas de 
Santo Amaro, Alagoinhas, Maragogipe e Remanso. 

Em 1935, foi o segundo Procurador-Geral de Justiça do 
Estado da Bahia, ficando à frente do Ministério Público até 
1938. Foi também Procurador-Geral do Estado, Secretário 
de Estado do Interior e Justiça (1938-1941), Conselheiro 
do Tribunal de Contas do Estado (1942), do qual foi Presi-

12. BOAVENTURA, Edivaldo. “Lafayette Pondé, uma liderança na educação 
superior”. Lafayette Pondé – homenagens a um mestre. Salvador: Edições 
Contexto, 2007, p. 39.

13. GUIMARÃES, Ary. “Um depoimento”. Lafayette Pondé – homenagens a 
um mestre. Salvador: Edições Contexto, 2007, p. 31.
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dente em 1949. Nesse período, ainda foi interventor federal 
substituto.

Desligou-se da corte de contas para dedicar-se integral-
mente ao magistério: havendo de optar por uma das duas 
profissões, ficou com aquela para a qual era um vocacionado: 
o magistério. Lecionou nas Faculdades de Direito, de Filo-
sofia e de Economia. Foi Reitor da UFBA entre 1972-1976. 
Escolhido por Albérico Fraga, Reitor da UFBA em 1961, foi 
o principal responsável pela criação da inovadora Escola de 
Administração, da qual foi Diretor14 e, segundo João Eurico 
Matta, o seu “edificador institucional”15. 

Membro do Conselho Universitário da UFBA, foi 
conduzido também ao Conselho Federal de Educação, cuja 
presidência alcançou em 1974. 

Foi sócio-fundador da nossa Academia de Letras Jurí-
dicas da Bahia, presidindo-a de 1996 a 1998. Dela recebeu 
a medalha Orlando Gomes, por iniciativa do então Presi-
dente Cézar Santos, nosso querido amigo. Integrava, ainda, 
a Academia Baiana de Educação e o Instituto Geográfico e 
Histórico da Bahia.

Foi, ainda, advogado militante, consultor jurídico da 
Associação Comercial da Bahia e Conselheiro da Seção 
local da Ordem dos Advogados. Emitiu diversos pareceres 
jurídicos, principalmente na área do direito público, sua 

14. BOAVENTURA, Edivaldo. “Lafayette Pondé, uma liderança na educação 
superior”. Lafayette Pondé – homenagens a um mestre. Salvador: Edições 
Contexto, 2007, p. 39.

15. MATTA, João Eurico. “Lafayette de Azevedo Pondé, ‘edificador institucional 
da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia”. Lafayette 
Pondé – homenagens a um mestre. Salvador: Edições Contexto, 2007, p. 54.
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especialidade. Tornou-se, ainda, Presidente do Instituto dos 
Advogados da Bahia.

Apesar desse extenso currículo, em que sobressai o exer-
cício de importantíssimas funções públicas, no obituário que 
lhe fez Willian Vieira, na Folha de São Paulo, destacou-se 
uma outra faceta do Prof. Lafayette Pondé, que desconhecia: 
fora um galã. Consoante a apuração do jornalista, Lafayette 
Pondé “não foi apenas o mais ilustre dos Pondé, como tam-
bém o mais bonito”, pelo qual “todas as mulheres da Bahia 
suspiravam”. Homem de muitos talentos, como se percebe.

Em 1995, foi publicada pela Editora Del Rey uma co-
letânea, organizada pela Prof.ª. Alice Gonzalez Borges, com 
os principais trabalhos doutrinários de Lafayette Pondé, nos 
quais foram examinados temas fundamentais do Direito 
Administrativo, como a “noção de Direito Administrativo”, 
o procedimento administrativo e o funcionalismo público. 

Lafayette Pondé viveu por mais de cem anos. Ainda 
ministrava aulas, mesmo nonagenário.

Lembro-me muito claramente da comemoração pelos 
noventa anos do professor Lafayette, realizada em nossa 
faculdade; via muito aquele senhor austero dirigindo-se às 
aulas na Fundação, mas não o identificava como a lendária 
figura do Prof. Lafayette Pondé. Pude presenciar o respeito e 
a reverência que os professores da Casa lhe dirigiam. Sentia-
-me, sinceramente, orgulhoso de poder presenciar uma ho-
menagem a um dos vultos de nossa Escola, então o último 
remanescente da geração que, na década de 50 do século 
passado, havia implantado o histórico curso de doutorado 
em Direito da UFBA, renascido há três anos e meio. Após 
o seu afastamento definitivo do magistério, em 2002, aos 
noventa e cinco anos, a Faculdade de Direito prestou-lhe 
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uma última e bela homenagem: a sala onde ministrava o 
seu curso de especialização passou a chamar-se Sala Lafayette 
Pondé. Presenciei tudo isso como testemunha da história. Só 
não imaginava que um dia pudesse vir a ser eu o seu sucessor 
na cadeira nº 31 da Academia de Letras Jurídicas da Bahia.

5. Encerramento

Bernardino José de Souza e Lafayette Pondé, duas das 
grandes biografias de homens públicos baianos. 

Pode-se, então, perceber o quão difícil é a tarefa de 
honrar a cadeira n. 31 desta Academia.

Que eu possa estar à altura desta prebenda.

Que a história desses homens possa iluminar o meu 
caminho.

Contem comigo, queridos confrades e confreiras, para 
que possamos ir ainda mais longe.

Muito obrigado.

Salvador, 01 de outubro de 2008
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Sobre pedras e castelos

Exmo. Sr. Diretor da Centenária Faculdade de Direito 
da Universidade Federal da Bahia, Prof. Dr. Jonhson Meira; 
Exmo. Sr. Prof. Douglas White, eminente Coordenador 
do Colegiado de Graduação; Exmo. Sr. Prof. Dr. Rodolfo 
Pamplona Filho, patrono da turma; Exmos. Srs. Profs. João 
Carlos Macedo Monteiro e João Glicério de Oliveira 
Filho, amigos da turma; Exmo. Sr. Professor homenageado 
Fernando Santana Rocha; Ilma. Sra. Ramanita Albuquer-
que, Secretária da Faculdade; Ilmos. Srs. Genilson Souza 
dos Santos e José Francisco dos Santos, funcionários 
merecidamente homenageados; meus afilhados, meus colegas 
e alunos que se encontram na plateia, minha esposa, demais 
funcionários da Faculdade, meus senhores, minhas senhoras.

Boa noite.

Há uma frase muito bonita que circula na internet, de 
autoria duvidosa: 

“Pedras no caminho? Guardo todas: um dia vou 
construir um castelo”.

Didier Jr -Janelas Abertas-1ed.indb   56 05/01/2017   09:01:42



JANELAS ABERTAS • Escritos de circunstância

| 57 |

Quando a li, lembrei-me de uma história verdadeira, que 
gostaria de contar-lhes. Não se trata de um drama, muito me-
nos de um épico. É uma história que, com algumas variações, 
pode parecer-se com a de muitos que aqui estão. Talvez seja 
possível extrair desse relato algumas lições, principalmente 
em uma noite em que celebramos o passado e saudamos, não 
sem temor, o futuro. Como se diz que a palavra convence, 
mas o exemplo arrasta, quem sabe se esta história não lhes 
possa servir de exemplo? Omitirei os nomes dos personagens.

O sujeito foi criado para seguir a carreira pública. Aos 
catorze anos, ouvia de sua mãe que, assim que completasse a 
idade mínima, deveria submeter-se a um concurso de caixa da 
Caixa: estabilidade, boa remuneração, férias, décimo-terceiro 
etc. Os pais diziam que a carreira pública era, realmente, o 
ideal e que o menino deveria preparar-se para ela. Uma curio-
sidade: os pais eram empresários de classe média, que, não 
obstante com alguma dificuldade, mantinham um razoável 
padrão de vida, ainda que marcado pela insegurança. Muito 
compreensível, portanto, o comportamento desses pais.

O filho não se submeteu ao concurso referido, mas, em 
contrapartida, foi aprovado no vestibular para o curso de 
Direito em uma universidade pública.

Agora, para os pais, o projeto tinha de ser outro: concurso 
para a magistratura. “Filho, você tem de ser juiz!”, dizia sua 
mãe. Além dos benefícios comuns a toda carreira pública, 
ainda havia o status da profissão e as duas férias por ano.

O filho assimilou a ideia, que de resto já lhe era incu-
tida há tantos anos. Preparou-se durante os cinco anos do 
curso para ser juiz. Para que vocês tenham uma ideia: o seu 
estágio acadêmico realizou-se exclusivamente perante o Poder 
Judiciário. Aprendeu, durante dois anos e meio, a preparar 
decisões e a conduzir um processo.
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Era um bom aluno: não era o melhor aluno, não estava 
sequer entre os dez melhores, mas não fazia feio.  

A sua convicção de que seria juiz era tanta que, logo 
após formar-se, nem quis submeter-se ao primeiro exame 
da OAB, já que havia rumores de que o concurso para juiz 
realizar-se-ia ainda naquele semestre e, assim, deveria dedicar-
-se exclusivamente àquele objetivo principal.

Tornara-se um bacharel em Direito desempregado, algo 
muito comum, como sabem. Estava certo, porém, de que 
essa condição seria passageira e que, em menos de um ano, 
já seria uma pessoa rica (para ele, até então, solteiro e sem 
filhos, o salário de juiz era o suficiente para chegar à riqueza).

A sorte lhe foi amiga. Quatro meses após a sua formatura, 
surgiu uma boa oportunidade: um cargo público em comis-
são, com excelente salário. Os pais vibraram. O filho passou 
a ajudar nas despesas domésticas e pôde dar a entrada para 
a aquisição de um carro usado, que seria o seu primeiro (os 
pais não tinham condição financeira para dar-lhe um carro 
assim que foi aprovado no vestibular).

O menino, porém, não era fácil.
No segundo mês do emprego, chega a notícia de que o 

concurso para juiz seria realizado em até três meses. Era um 
sinal, imaginou. Não pensou duas vezes: ao fim do terceiro 
mês de emprego, pediu exoneração. Havia juntado algum 
dinheiro e, como estava certo de que em pouco tempo seria 
juiz, não haveria com o que se preocupar. 

Os pais, como vocês devem intuir, não gostaram nada 
disso. Houve uma pequena crise familiar: “Como você abre 
mão de um salário desses, para ficar sem fazer nada?!”, di-
ziam eles.

Um parêntese.
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O menino alimentava outro sonho, paralelo ao da 
magistratura: queria ser professor da faculdade de Direito. 
Um pouco antes de formar-se, contando com a ajuda dos 
seus professores, que anteciparam as suas notas, conseguiu 
submeter-se a uma seleção para professor substituto, tendo 
sido aprovado em segundo lugar. Três meses depois, ele já 
havia colado grau; surgiu, então, uma segunda vaga, mas a 
Faculdade entendeu por bem não convocá-lo, embora apro-
vado, sob o fundamento de que era muito novo, fato que 
tornava inconveniente tê-lo como professor. Foi aberta nova 
seleção, à qual o menino se submeteu. Tendo sido aprovado 
em primeiro lugar, não houve como a Faculdade não convocá-
-lo: não obstante recém-formado, começava a dar aulas na 
tradicional faculdade.

Antes disso, porém, neste curto espaço de tempo, já havia 
sido convidado para dar aulas em cursos preparatórios para 
a carreira jurídica. Embora ele próprio estivesse a preparar-
-se para a carreira pública, o convite foi aceito, quer pela 
remuneração, que era boa, quer por ser a possibilidade de 
começar a sua experiência docente.

Pois bem, voltemos à nossa história.

O menino foi aprovado na primeira fase do concurso 
para juiz, com nota próxima à mínima. A segunda fase, que 
era prática, o atemorizava, pois envolvia matérias que não 
dominava. Imaginava, então: “Se passar da segunda fase, já 
posso começar a pensar na comarca que devo escolher quando 
for nomeado...”. Passou na segunda fase, também com nota 
quase mínima.

A terceira fase era, para ele, “favas contadas”. O candidato 
deveria fazer uma sentença, envolvendo exatamente a matéria 
que era de seu domínio, pois dela era professor. Ademais, 
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como vocês já sabem, se algo ele aprendeu a fazer durante 
a faculdade, certamente foi uma sentença. Estava tranquilo.

Foi reprovado. Nota zero na sentença. Zero, sem exagero. 
Não levaram nada do que ele escreveu em consideração. Ele 
foi reprovado exatamente na disciplina que ensinava.

O seu sonho, que também era de seus pais, não se realizou.

Prestações do carro a pagar, cujo valor era igual ao que 
ele recebia como professor substituto. Professor de um curso 
preparatório para a carreira jurídica: aquele que devia ensi-
nar como ser aprovado havia sido reprovado. A situação era 
delicada: não poderia pedir demissão do curso, pois, assim, 
não teria dinheiro para fazer frente às suas despesas, além de 
poder parecer a todos que realmente admitia não ter condi-
ções para exercer o magistério. Resolveu, então, enfrentar a 
turma, cujas aulas iniciariam em duas semanas.

Não houve tempo.

Logo após o resultado, o dono do curso lhe procurou 
e o demitiu, sob o fundamento de que a turma havia feito 
um abaixo-assinado, recusando-se a assistir às aulas de um 
jovem professor inexperiente e que, além de tudo, havia sido 
reprovado no concurso.

Além da queda, o coice.

As pedras do caminho forçaram o nosso menino a refazer 
os seus planos. Não gostaria de submeter-se a outro concurso, 
tendo que estudar disciplinas de que não gostava. Além disso, 
para preparar-se adequadamente, não poderia assumir outro 
compromisso, além das aulas como professor substituto, que 
de resto lhe propiciavam a sua derradeira remuneração.

Um dia, na praia, conversando com a sua namorada 
(que depois se tornou a sua esposa) e um velho amigo, teve 
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uma ideia: por que não abrir um escritório de advocacia? 
Convidou o amigo, que, como ele, era do mundo jurídico e 
também jamais imaginara ser advogado (queria ser promo-
tor, como o pai). O amigo aceitou o convite prontamente. 
O escritório começou na praia, sem clientes nem dinheiro. 
Chamaram mais dois colegas. Cada um dos quatro deveria 
conseguir mil reais.

O protagonista da nossa história não tinha dinheiro, 
como vocês sabem: procurou alguns amigos e ofereceu-lhes 
um curso sobre um determinado tema. Os amigos, como 
bons amigos, acolheram a ideia, permitindo que pudesse 
angariar a sua cota parte no capital social.

O início foi muito difícil. O escritório passou por maus 
bocados: goteiras, falta de clientes, dinheiro insuficiente para 
a aquisição de um telefone, ausência de pessoal (não havia 
secretária nem estagiário) etc. Além disso, o nosso menino 
enfrentava uma desconfiança em sua casa: os pais viam grandes 
incertezas na carreiras de advogado e professor, não apoiando 
a ideia do filho de abandonar o projeto de um cargo público, 
por eles tão almejado.

As coisas começaram a melhorar, porém.

Aquela turma que o havia expulsado pediu, ao final do 
semestre, que ele retornasse, agora para dar algumas aulas 
de revisão, já que não haviam gostado do professor que o 
substituíra. O dono do curso ligou, convidando-o. O convite 
foi aceito e a aula de revisão, um sucesso. Os alunos pediram 
outra. Novo sucesso. Os alunos, que o rejeitaram antes de 
assistirem às suas aulas, agora o aplaudiam após conhecê-las. 
O dono do curso fez-lhe, então, uma proposta: que assumis-
se toda a disciplina no semestre que viria. Ele aceitou, com 
duas condições (já se sentia autorizado a impô-las): deveria 
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ganhar uma remuneração “x” e somente daria tais e quais 
pontos do programa.

A partir desse dia, sua vida começou a mudar.

O escritório crescia (já havia estagiário e secretária).

Os convites para o magistério começavam a chegar e, 
ao final do ano, já abundavam. 

O tempo passa e o menino, que foi programado para 
ser caixa da Caixa e juiz, se torna um advogado respeitado, 
professor de várias instituições de ensino, mestre e doutor em 
direito, autor de livros e, algumas vezes, até homenageado 
pelos seus alunos.

Das pedras do caminho fez um belo castelo.

Seus pais certamente estão muito orgulhosos do seu filho, 
que, sem ter seguido os caminhos inicialmente traçados, se 
tornou aquilo que qualquer pai espera que o seu filho se torne: 
uma pessoa feliz, um homem de bem, realizado profissional 
e familiarmente.

E por que lhes conto essa história, neste momento?

Por que gostaria de falar algo que pudesse servir a vocês 
e aos seus pais. 

Contardo Calligaris, psicanalista bastante conhecido 
que escreve na Folha de São Paulo, disse algo que me emocio-
nou muitíssimo e me serviu de mote para a elaboração desta 
minha mensagem. A propósito do filme Ratatouille, em que 
um rato quer ser chefe de cozinha, ele diz: “Se você fosse 
um rato e quisesse ser chef, qualquer orientador lhe daria o 
conselho seguinte: esqueça e sonhe com algo diferente. (...) 
Sua família também faria o impossível para que você mudasse 
de ideia”. O rato do filme, cabeça-dura, contra tudo e todos, 
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torna-se cozinheiro, dedicando-se ao que sabe fazer, a “realizar 
quem ele é”, como diz Calligaris.

E arremata o psicanalista ítalo-brasileiro: 

Quando pensamos no futuro de nossos rebentos, 
temos, em geral, uma visão limitada, preocupada 
com a “possibilidade” de seus desejos. Na maioria dos 
casos, preferimos que eles tenham desejos “plausíveis”. 
Parece lógico. Mas o problema é que medimos esse 
“plausível” a partir da lição de nossos próprios limites 
ou fracassos. Isso, sem mencionar nossa vontade de 
guardar os filhos por perto e, eventualmente, nossa 
inveja, que é inconfessável, mas existe: nem sempre 
é fácil aceitar que nossos filhos inventem para si uma 
vida melhor do que a nossa 16.

O que ele disse abalou-me profundamente. Lembrei-me 
de imediato da história do nosso menino. Foi inevitável: 
emocionei-me.  

Sou pai. Quero que meus filhos “tenham desejos plausí-
veis”, quero a sua segurança e felicidade. Quero que estudem 
na Alemanha, falem quatro ou cinco línguas, gostem de 
literatura e cinema, sejam melhores do que eu, tudo, claro, 
de maneira “plausível”, sem “risco” ou “aventuras”.

Mas será que estou certo?

Muitos de vocês têm os seus projetos, que quase sempre 
coincidem com os projetos de seus pais. Certamente, a partir 
de agora, na execução do que planejaram, obstáculos surgirão. 

16. CALLIGARIS, Contardo. “Ratatouille e o Desejo”. Quinta-coluna. São 
Paulo: Publifolha, 2008, p. 322.
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Derrotas serão inevitáveis. “Construirei meu castelo?”, você 
perguntará.

Sim, certamente. Não necessariamente como planejado, 
com os quartos e localização inicialmente previstos, mas do 
seu jeito, de acordo com a sua história; realização de um 
sonho possível, tão belo quanto o outro, só que real.

Pensem nisso. Eu penso nisso todo dia.

Há um filme antigo e muito famoso, “A Felicidade não 
se compra”, de Frank Capra, que traz uma passagem que, 
neste momento, merece ser relembrada. O filme começa com 
a tentativa de suicídio de George Bailey, que tenta atirar-se de 
uma ponte. Um anjo aparece e pede que ele reconsidere essa 
decisão. Lembra-lhe da sua importância para a vida de uma 
série de pessoas. Conduz George Bailey em uma viagem no 
tempo, mostrando pequenos momentos em que a sua exis-
tência foi determinante na vida de uma pessoa. O objetivo é 
mostrar a Bailey como ele é uma pessoa imprescindível; como, 
sem ele, outras tantas pessoas teriam um destino trágico ou 
infeliz. O filme conta essa viagem ao passado. Como se trata 
de um filme-com-final-feliz, obviamente Bailey acaba por 
não se suicidar. A cena final é, para mim, antológica: Bailey 
comemorando o natal com a sua família e o anjo proferindo 
uma célebre frase: 

“Estranho, não? Cada homem toca em tantas vidas 
que, ao partir, deixa uma terrível lacuna”. (Fala do 
Anjo Clarence a George Bailey, personagem de James 
Stewart em “A felicidade não se compra.“, filme de 
Frank Capra)

Eu sempre quis ser professor da UFBA; sempre quis 
vestir este traje esquisito; sempre quis ser paraninfo. Preparei-
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-me para isso desde o dia em que ingressei como aluno no 
curso de bacharelado: 19 de abril de 1993. Comecei como 
professor substituto; passei quatro anos afastado da faculdade, 
um pouco sem esperança, pois imaginava que não haveria 
concurso em curto espaço de tempo.

Em 2004, retornei à UFBA, agora na qualidade de pro-
fessor efetivo. Por uma dessas coincidências, fui designado 
para duas turmas que iniciavam o curso de Direito Processual. 
Pude acompanhá-las durante dois anos e meio (em alguns 
casos, por três anos). Esse grupo de alunos é, para mim, 
muito especial, pois simboliza a realização de um dos meus 
mais importantes projetos de vida. Esses alunos saíram da 
Faculdade aos poucos, nas últimas três colações de grau. Fui 
escolhido como patrono em 2007.1 e paraninfo em 2007.2 
e agora. Não pude falar aos primeiros, pois, como disse, era 
patrono.  Em fevereiro, no discurso que fiz durante a colação 
de grau, em que muitos de vocês estavam presentes, disse que 
aquela turma era a melhor turma que eu já tive em minha 
vida; que eles eram excelentes. Afirmei, inclusive, que, para 
muitos, isso não era novidade, pois o dizia em sala de aula 
frequentemente. Muitos de vocês procuraram-me para ques-
tionar porque a referência àquela turma apenas. “E a gente, 
Fredie?”, perguntavam.

Respondo-lhes agora, publicamente: para mim, essas 
três últimas turmas da Faculdade de Direito da UFBA são 
uma única turma. 

São a minha turma.

Grupo de alunos que agora partem em busca de sucesso 
profissional e a construção dos seus castelos. Pessoas que, 
talvez sem saber, tocaram em tantas vidas (vejam quantos 
estão aqui presentes, para homenagear-lhes), foram tão im-
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portantes para tantas outras pessoas, que, “ao partir”, ao sair 
da nossa Faculdade (gostariam que soubessem disso), deixam 
em minha vida uma terrível lacuna...

Vocês são parte representativa do castelo que construí 
com as pedras que encontrei pelo caminho.

Muito obrigado e sejam felizes.

Fredie Didier Jr.

25 de julho de 2008.
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O mundo torna a começar

Exmo. Sr. Diretor da Centenária Faculdade de Direito 
da Universidade Federal da Bahia, Prof. Dr. JONHSON 
MEIRA; Exma. Sra. Profa. CYNTHIA DE ARAÚJO LIMA 
LOPES, eminente Vice-Coordenadora do Colegiado de Gra-
duação; Exmo. Sr. Prof. GAMIL FÖPPEL, patrono da turma; 
Exmo. Sr. Prof. Johnson Barbosa Nogueira, que emprestou 
seu nome à turma; Exmos. Srs. Profs. FÁBIO PERIAN-
DRO e EDUARDO SODRÉ, amigos da turma; Exmos. 
Srs. Professores homenageados JOÃO GLICÉRIO e JOÃO 
MONTEIRO; Ilma. Sra. SÔNIA MARIA DOS SANTOS, 
Secretária da Faculdade; Ilmo. Sr. Genilson Souza dos Santos, 
funcionário merecidamente homenageado; meus afilhados, 
meus colegas e alunos que se encontram na plateia, minha 
esposa, demais funcionários da Faculdade, meus senhores, 
minhas senhoras.

Boa noite.

Há pouco mais de dez anos, mais precisamente no dia 
07 de fevereiro de 1998, deu-se mais uma colação de grau 
da turma de formandos em Direito da UFBA.
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Naquela data, neste mesmo salão, colava grau uma 
turma apadrinhada pelo Prof. Calmon de Passos, até hoje 
o único grupo de formandos desta Universidade que o teve 
como paraninfo.

Tenho a honra de fazer parte dessa turma, juntamente 
com o Prof. Oliveiros Guanais, outro homenageado desta 
noite, e de ser afilhado do Prof. Calmon de Passos.

Lá se vão dez anos... Não é tanto tempo.

À época, três universidades baianas formavam bacharéis 
em direito. Éramos poucos, não mais de setecentos formados 
por ano, todos praticamente partes da elite baiana. Fomos 
privilegiados: muitos filhos de classe média/alta, estudamos 
gratuitamente em uma das melhores instituições de ensino 
superior do Brasil, bancados pela nação para assumir as di-
versas funções reservadas exclusivamente aos formados em 
Direito. Seríamos advogados, juízes, delegados, professores, 
promotores... 

Não tínhamos razão para ter medo do futuro: havia 
espaço para todos. 

As opções profissionais eram inúmeras: advocacia priva-
da, advocacia pública, magistério, magistratura, Ministério 
Público etc. 

A advocacia baiana, por exemplo, iniciava um processo 
de profunda transformação, que parece ainda não terminado. 

Começavam a aparecer, à época, com algum atraso em 
relação a outras grandes capitais brasileiras, grandes escritórios 
de advocacia, verdadeiras empresas de prestação de serviço, 
muitos deles vindos de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, 
que abriam filiais em Salvador. Grandes empresas baianas 
começaram a ser atraídas por esses profissionais, mais bem 
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estruturados e mais bem preparados para a prestação dos ser-
viços advocatícios, cada vez mais especializados. Melhorava-se, 
com isso, o nível da concorrência na profissão em Salvador; 
a advocacia deixava de ser apenas uma atividade profissional 
romântica, intuitu personae, idealista, artesanal, como ima-
ginávamos à época da faculdade. Se quisesse obter êxito na 
profissão, o advogado, além de ter conhecimento técnico e 
respaldo ético, deveria ser um empreendedor e estar muito 
bem assessorado em questões relacionadas à administração 
do seu escritório. É dessa época o surgimento do curso de 
especialização em “Gestão de escritório de advocacia”, muito 
famoso em São Paulo; começam a surgir, também, os con-
sultores para a reestruturação das bancas de advocacia, todos 
muito bem remunerados. 

Muitos advogados baianos perceberam “os ventos da 
mudança”: aprimoraram a sua estrutura, buscaram orientação 
de profissionais especializados, qualificaram o seu pessoal. 
Surgem, então, os grandes escritórios de advocacia baianos, 
que, como não poderia ser de maneira diferente, começam 
a expandir a sua área de atuação para outros estados. 

A par disso, convém lembrar que a última década con-
solida o processo de abertura da economia, notadamente na 
prestação de serviços públicos, que foram privatizados. Sur-
gem grandes empresas, que precisavam, obviamente, montar 
seus núcleos jurídicos internos, de tamanho bem razoável, 
além de buscar escritórios terceirizados que lhes pudessem 
prestar serviços.

Enfim, além das vagas de advogado nos grandes escritó-
rios, aumentava exponencialmente o número de vagas para 
advogados de empresa. Para os mais corajosos, ainda havia a 
boa opção de abrir o próprio escritório de advocacia. 
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Para nós, recém-formados desejosos de seguir pela ad-
vocacia, não poderia haver futuro mais promissor.

Agigantamento semelhante começava a surgir no número 
de vagas em concursos públicos, que passaram a ser rotina.

Alguns exemplos. 

Em minha época de faculdade, torcíamos para que ti-
véssemos a sorte de deparar-nos com um concurso público 
para a magistratura ou Ministério Público logo após a nossa 
formatura. Os concursos eram raros.

A sorte nos brindou novamente: os últimos dez anos serão 
examinados no futuro como o início da “era dos concursos”. 
O que era raro virou banal.

Atualmente, raro é ter um ano em que não haja um desses 
concursos. Há muitos anos, por exemplo, há pelo menos um 
concurso para o Ministério Público Federal por ano. 

A Advocacia-Geral da União, por exemplo, estruturou-
-se nesta década, abrindo vários concursos com incríveis 
quinhentas vagas disponíveis em cada. 

Havia, como se vê, muitos espaços a serem ocupados, 
principalmente para nós, bem formados, com o “título” de 
bacharel em Direito pela UFBA.

O mundo era nosso, tínhamos essa certeza. Não havia 
concorrentes em número suficiente para nos atemorizar. Não 
havia quem nos detivesse. Sentíamo-nos poderosos, e talvez de 
fato o fôssemos. Os sonhos de nossos pais seriam realizados. 
Os nossos também. Olhando a foto da minha formatura, 
durante a elaboração deste discurso, pude constatar: não há 
nenhum colega meu que, tendo optado pela carreira jurídica, 
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não esteja em uma situação econômica razoavelmente con-
fortável. Há os que se deram muito bem, outros nem tanto, 
mas todos conseguiram encaixar-se em uma das inúmeras 
profissões jurídicas.

Éramos e continuaríamos a ser elite.

Pois bem, caros afilhados.

Hoje, dez anos depois, há cinquenta e cinco faculdades de 
Direito na Bahia; destas, vinte e quatro somente em Salvador; 
bem mais de cinco mil alunos formam-se todo ano. Há mil 
e setenta e nove faculdades de Direito no país (nos EUA, são 
180). Há cursos à distância que alcançam os rincões mais 
remotos deste país, pelos quais pessoas que não tinham 
acesso a curso de qualidade, e, portanto, não poderiam 
competir em igualdade no mercado de trabalho, passaram 
a ter formação semelhante à dos melhores centros jurídicos. 
O desenvolvimento da internet, nesta década, ampliou o 
acesso à informação, democratizando-a. Pôs-se em prática, 
ainda, a correta política de ações afirmativas, aumentando 
o número de incluídos no ensino superior gratuito de qua-
lidade. Recém-formados estão proibidos de fazer concursos 
para magistratura e Ministério Público, fato que faz com que 
haja um represamento de uma legião de bons alunos, que 
normalmente direcionam os seus esforços para essas carreiras, 
aumentando o nível dos concursos para as demais carreiras 
públicas. O Estado brasileiro, curiosamente, se agigantou 
na última década, tornando a carreira pública o principal 
objetivo a ser alcançado pelo bacharel em Direito (90% dos 
formados em Direito querem um cargo público; há dez anos, 
eram apenas 50%, quando muito). 

A formatura de Direito, que na época de meu pai era um 
evento no calendário anual da cidade, em que se reuniam as 
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grandes figuras da “sociedade”, perdeu o glamour: há tantas 
solenidades, às vezes mais de uma no mesmo semestre por 
instituição, que já se pode dizer, atualmente, que significa 
pouca coisa ser formado em Direito. Disse isso para minha 
mãe, recentemente, quando da aprovação do meu irmão caçula 
no vestibular para o curso de Direito: ela vibrava e chorava 
com a sua aprovação, quando lhe disse que atualmente não 
existe mais a figura da “pessoa-que-quer-fazer-Direito-e-não-
-consegue”. 

Vive-se atualmente um momento estranho no mundo 
jurídico, difícil de ser analisado sem um mínimo de distancia-
mento histórico. Se há vagas para todos no ensino superior, 
não há vagas para todos no mercado de trabalho. 

O futuro de vocês não é certo. Muitos talvez desistam 
pelo caminho. A concorrência é cada vez mais acirrada. É 
muita gente, vinda de muitos lugares, e quase todos com o 
mesmo objetivo. 

Tudo isso é um sintoma de uma grave doença, que não 
sei diagnosticar: somos um país de bacharéis em Direito. 
Faltam-nos engenheiros, físicos, médicos, matemáticos e 
bons professores. 

O que isso significa? Não sei. Só sei que não há gran-
des juristas suecos, e esse é o primeiro indício que me vem 
à cabeça quando tento encontrar resposta a essa pergunta.

Vocês devem estar pensando: – “Fredie quer estragar 
a minha formatura, me deixando triste e apreensivo com o 
meu futuro”.

Ao contrário, meus caros. Muito ao contrário.

Examinem comigo as consequências desta expansão do 
ensino superior:
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a) o nível dos formados em Direito é uma lástima. 
Examinado o fenômeno sob o ponto de vista da qualidade, 
podemos dizer que estamos diante de uma fraude. Formam-se 
semianalfabetos jurídicos, que depois querem salvar o tempo 
perdido fazendo cursos preparatórios para as carreiras jurídicas 
em seis meses. Criticava-se, em minha época de estudante, o 
“bacharel dos cinquenta livros”: aquele aluno que durante a 
faculdade contentava-se em estudar um livro por disciplina. 
Hoje, há os bacharéis-sem-livro ou bacharéis-caderno. Aquele 
bacharel criticado em minha época hoje pode ser considerado 
um bibliófilo.

Esses bacharéis não concorrem com vocês.
b) O acirramento da concorrência nos concursos públi-

cos e na advocacia privada fez com que o nível técnico dos 
profissionais do Direito aumentasse consideravelmente. Pode-
-se afirmar que os juízes, promotores e escrivães mais novos 
estão promovendo uma verdadeira revolução na aplicação 
do Direito, arejando o embolorado ambiente jurídico. Isso é 
positivo e merece o nosso aplauso. Essa turma já é um reflexo 
disso: muitos de vocês já ocupam cargos públicos. E brilham.

c) A última década foi muito importante para a Faculdade 
de Direito da UFBA, que está bem melhor do que na minha 
época de estudante. Posso dizer que o curso que vocês tiveram 
é infinitamente superior ao que tive. Vocês foram mais bem 
preparados do que os profissionais da minha geração e são 
mais bem preparados do que a imensa maioria dos bacharéis 
que são seus contemporâneos. O curso de graduação da fa-
culdade de Direito da UFBA é, sem favor, um dos melhores 
do país. Para se ter uma ideia, havia três doutores em minha 
época de Faculdade; hoje, são vinte. Havia trinta professores; 
hoje, cinquenta. Reabrimos, ainda, um curso de doutorado 
que fora fechado há quarenta anos. 
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A preparação que vocês tiveram quase ninguém a possui.

d) Sou professor há quase dez anos e até hoje não tive 
um grupo de alunos com a qualidade de vocês. Já lhes disse 
isso ao longo de nossos três anos de convivência. Faço questão 
de dar esse testemunho público, principalmente para seus 
pais, que aqui estão: vocês são excelentes. Jamais tive um 
número tão grande de bons alunos em uma mesma turma. 
É muito remota a possibilidade de vocês não obterem êxito 
profissional. Se o número de concorrentes talvez assuste, a 
qualidade, com certeza, não.

É imprescindível, porém, que saibam as dificuldades do 
caminho. Uma última aula, como essa que estou proferin-
do, não poderia ser uma mera saudação cínica e pomposa 
aos novos bacharéis em Direito. É muito fácil e simpático 
colocar as flores no caminho, mas isso não é honesto. Não 
é honesto, pois sou professor de vocês; não é honesto, pois, 
sendo essa a última aula, tenho de falar-lhes sobre o futuro; 
não é honesto, sobretudo porque gosto muito de vocês, lhes 
quero bem. 

Como padrinho, preciso alertar-lhes sobre as dificuldades 
que encontrarão. Como disse para outra turma de afilhados: 
somos todos combatentes do mesmo combate. O mundo 
jurídico não é o paraíso que muitos imaginam. Além das 
delícias, há também muita dor neste mundo. É preciso que 
vocês sejam avisados sobre isso. O conhecimento das difi-
culdades é o primeiro passo para superá-las. Resolvi assumir 
essa tarefa inglória nesta última lição. 

É como diz a canção “O mundo começa agora. Não 
olhe para trás. Apenas começamos” (Renato Russo). “Viver 
é perigoso, mas é necessário”, diria o filósofo e jagunço 
Riobaldo Tatarana, que ainda nos ensina: “O correr da 
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vida embrulha tudo; a vida é assim: esquenta e esfria, aperta 
e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer 
da gente é coragem”.

Coragem para acreditar que a esperança nunca morre, por 
mais chavão que isso possa parecer. Ela se renova diariamen-
te, em cada flor que brota “do impossível chão”, como diria 
Chico; em cada filho que nasce; em cada abraço que se dá na 
pessoa de quem se gosta; em cada jovem que se forma com 
a certeza de que é preciso distinguir o certo do errado e de 
que o mundo pode ser melhor se cada um varrer a sua porta.

Esta cerimônia de adeus serve como celebração do pas-
sado e saudação do futuro, que começa agora. Desta turma 
saem as pessoas que comporão as mais importantes funções 
de Estado e aquelas que atuarão em uma das mais nobres e 
antigas profissões, a advocacia.

Conhecendo vocês como conheço, posso dizer aos presen-
tes neste auditório, certamente representando os meus colegas 
professores, ainda que sem procuração: a nossa esperança se 
renova e revigora. 

Neste momento me vem à mente mais um trecho de 
Grande Sertão: Veredas, que assume agora um novo sentido. 
Trata-se de uma singela passagem em que Riobaldo ajuda uma 
pobre mulher a dar à luz a mais um menino que aparentemente 
já nascia sem esperança, “uma flor em um impossível chão”:

Da mulher – que me chamaram: ela não estava con-
seguindo botar seu filho no mundo. E era noite de 
luar, essa mulher assistindo num pobre rancho. Nem 
rancho, só um papirí à-tôa. Eu fui. Abri, destapei a 
porta – que era simples encostada, pois que tinha 
porta; só não alembro se era um couro de boi ou 
um tranço de buriti. Entrei no ôlho da casa, lua me 
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esperou lá fora. Mulher tão precisada: pobre que não 
teria o com que para uma caixa-de-fósforo. E ali era 
um povoado só de papudos e pernósticos. A mulher 
me viu, da esteira em que estava se jazendo, no pouco 
chão, olhos dela alumiaram de pavôres. 
Eu tirei da algibeira uma cédula de dinheiro, e falei: 
- Toma, filha de Cristo, senhora dona: compra um 
agasalho para esse que vai nascer defendido e são, e 
que deve de se chamar Riobaldo... Digo ao senhor: 
e foi menino nascendo. Com as lágrimas nos olhos, 
aquela mulher rebeijou minha mão... Alto eu disse, 
no me despedir: - “Minha Senhora Dona: um me-
nino nasceu – o mundo tornou a começar!...” - e saí 
para as luas.

Caros colegas professores, caros senhores e senhoras da 
plateia, vamos saudar e aplaudir esses meninos que acabam 
de nascer... Nosso mundo tornou a começar!

Muito obrigado.

Fredie Didier Jr.
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“Navegar é preciso;  

viver não é preciso”

Exmo. Sr. Diretor da Centenária Faculdade de Direito 
da Universidade Federal da Bahia, Prof. Dr. Jonhson Mei-
ra; Exmo. Sr. Prof. Dr. Wilson Alves de Souza, eminente 
Coordenador do Colegiado de Graduação e também ho-
menageado; Exmo. Sr. Prof. João Monteiro, patrono da 
turma; Exmo. Sr. Prof. Iran Furtado Filho, meu amigo e 
colega de faculdade; Exmo. Sr. Prof. Homenageado Antônio 
Adonias, seres humanos fenomenais, em boa hora lembrados 
por esta histórica turma, e que multiplicam a minha emoção 
por esta homenagem; Ilma. Sra. Ramanita Albuquerque, 
Secretária da Faculdade; e Mércia Mendonça Paim Britto, 
funcionária merecidamente homenageada;

• meus afilhados,

• meus colegas e alunos que se encontram na plateia,

• demais funcionários da Faculdade,

• meus senhores, minhas senhoras.

“Navegar é preciso; viver não é preciso”.

Boa noite.
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Há exatos quatro anos, no dia 06 de setembro de 2001, 
deu-se mais uma colação de grau da turma de formandos 
em Direito da UFBA. Naquela data, proferi o meu primeiro 
discurso como paraninfo; iniciei, como me lembrou à época 
João Monteiro, hoje patrono, a série de apadrinhamentos pro-
tagonizados por professores da nossa geração. Era, então, um 
ex-professor substituto da UFBA, o que tornava a homenagem 
ainda mais estranha. 

Cá estou eu, mais uma vez como paraninfo, chamado 
a proferir a última aula, surpreendentemente na mesma 
data daquela minha primeira aula do adeus. Agora, porém, 
ministrarei a aula na qualidade de Professor-Adjunto da 
Universidade Federal da Bahia. Volto ao púlpito, no mesmo 
cargo honorífico, perante os alunos da Faculdade e os meus 
colegas professores, mas em outra condição.

Essa reminiscência justifica-se.

No ano passado, tive a felicidade de concretizar um 
sonho, eliminando a grande frustração profissional que tinha 
até o momento: fui aprovado na seleção para professor da 
Faculdade. Assumi o cargo em outubro; dei aula para ape-
nas três turmas, em dois semestres, e, qual não foi a minha 
surpresa, escolheram-me, logo, como paraninfo, a maior das 
láureas acadêmicas.

Fui professor de alguns de vocês por meio semestre em 
um curso de férias. Não imaginava que em tão pouco tem-
po pudesse eu receber tão honrosa, inesperada e imerecida 
homenagem.

Tentem imaginar a minha emoção: voltar à faculdade, 
como professor efetivo e, em menos de um ano, já ser esco-
lhido paraninfo. Para completar: a data da colação de grau 
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coincide com aquela em que pela primeira vez exerci esse 
cargo honorífico... É muita informação junta.

Não tenho como lhes agradecer. Gostaria, portanto, de 
iniciar a minha oração, singela e humildemente: – “Obrigado, 
do fundo do meu coração”.

Pois bem.

Logo após ter recebido o convite-homenagem para ser 
paraninfo desta turma, comecei a matutar sobre o que falaria.

Inicialmente, decidi-me por escolher um pensamento, 
uma máxima consagrada, uma frase que sintetizasse uma ideia 
que fosse para mim muito cara e que pudesse servir como 
tema de uma mensagem de despedida, da “aula de adeus”, 
que a mim me coube proferir.

Demorei muito pouco no processo de escolha.

“Navegar é preciso; viver não é preciso”, eis a frase.

Trata-se de um verso, um lema ou um adágio – não sei 
ao certo –, que sempre me impressionou. Desde adolescen-
te, quando o ouvi pela primeira vez, emocionava-me muito 
qualquer menção a esse pensamento.

Trata-se de frase muito antiga.

Encontrei duas referências históricas: 

a) Primeiramente, a versão de Plutarco, que atribui essa 
frase a Pompeu, (Vidas, Pompeu, 50): “Na hora de 
partir, uma forte tempestade se abateu sobre o mar, 
deixando hesitantes os capitães dos navios. Então 
ele [Pompeu], dando o exemplo, foi o primeiro a 
subir a bordo, deu ordens para levantarem a âncora 
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e gritou: ‘É necessário navegar, viver não o é’. Graças 
à sua audácia e energia, ajudado pela Fortuna, ele 
encheu o mar com seus navios”. Era preciso levar 
trigo à Roma, pois havia falta de pão.

b) Há outra versão, que remete a uma famosa frase 
utilizada pelos gregos na proa dos seus barcos, com 
a mesma finalidade de uma carranca, para os nave-
gadores do São Francisco – afastar o mau-olhado: 
“navigare necesse est, vivere non est necesse”.

Controverte-se muito sobre a interpretação que se deve 
dar a essa frase, nitidamente ambígua.

É que “preciso” é adjetivo que tanto se refere à exatidão 
como à necessidade.

No primeiro sentido, a frase aponta para um confronto 
entre o “viver” e o “navegar”; enquanto a “navegação” é exa-
ta, precisa, já que o navegador pode valer-se da ciência da 
navegação, com mapas, bússolas, sextantes etc., viver, porém, 
seria impreciso, inexato, sem que se pudesse falar de técnicas 
ou métodos preestabelecidos que lhe pudessem orientar.

No segundo sentido, estabelece-se também a compara-
ção entre o “viver” e o “navegar”, mas com outro fator de 
confronto: a necessidade. Aqui, afirma-se que o necessário é 
navegar, e não viver.

Neste conflito entre propostas de interpretação, opto 
pela segunda, que, além de ser mais bonita, me comove. É 
como diz Fernando Pessoa:

Quero para mim o espírito d’esta frase, transformada 
a forma para casar com o que eu sou: viver não é 
necessário; o que é necessário é criar. Não conto gozar 
a minha vida; nem em gozá-la penso. Só quero torná-
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-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu 
corpo (e a minha alma) a lenha desse fogo. Só quero 
torná-la de toda a humanidade; ainda que para isso 
tenha de a perder como minha.

A frase, assim entendida, choca: como é possível mini-
mizar a vida em relação a qualquer outra coisa? Nada poderia 
ser mais importante do que a vida, o maior de todos os bens 
jurídicos, segundo nos ensinam os mestres, segundo está em 
quase todos os livros. Além disso, a frase parece padecer de 
grave falha lógica: se para navegar é preciso estar vivo, como 
navegar é mais importante do que viver, se eu só navegarei 
vivendo?

Essas dúvidas animaram-me a aceitar o desafio de defen-
der a frase (entendida nesse sentido anunciado) e utilizá-la 
como mote da minha mensagem.

Inicialmente, devo sanar a possível falha lógica da frase.

A correção passa pelo conceito do que se entende por 
viver ou por vida. 

Estar vivo significa viver, eis a pergunta? A vida, para 
o homem, que é livre e sonhador, é um simples fenômeno 
biológico?

Obviamente, não.
O homem sempre precisou encontrar um sentido para 

a sua existência, achar respostas a perguntas metafísicas que 
todos fazemos, em qualquer tempo, sob qualquer céu: o que 
somos? Para onde vamos? De onde viemos?

E nessa busca por respostas o homem sonha, deseja, 
aspira. A vida, para ele, passa a ser a busca da realização dos 
seus sonhos e desejos, o que significa, em última análise, a 
busca da sua felicidade. Enfim, queremos ser felizes. 
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Com o tempo, porém, percebeu-se que essa busca, de 
simples objetivo, na verdade fazia parte do próprio conceito 
de vida: para que se possa afirmar vivo, o homem precisa 
permanecer buscando a realização da sua felicidade. A busca 
do seu sonho deixa de ser adjetivo da vida e passa a ser ele-
mento indispensável à sua caracterização. 

Não é por outra razão que se fala, atualmente, que mais 
importante do que a própria vida é a existência digna da pessoa 
humana. A dignidade da pessoa humana é o pilar máximo da 
ordem jurídica brasileira, sobre o qual todo o ordenamento 
deve ser construído. E é esse o fundamento constitucional 
de muitos quantos defendem, por exemplo, a interrupção 
da gravidez de feto anencéfalo, a ortotanásia e a eutanásia.

Essa busca, a que tanto me refiro, é o navegar da frase 
escolhida.

A lógica, assim, é respeitada: se eu só vivo se navegar¸ 
navegar é necessário; sem navegar, não vivo. É assim que se 
compreende a frase antológica de Guimarães Rosa: “Viver é 
perigoso, mas necessário”. Viver, aqui, é enveredar pelo Grande 
Sertão, é “navegar” pelo desconhecido.

Nesse sentido, viver, pura e simplesmente, não é neces-
sário; necessário é viver navegando.

Sempre que penso nessa frase, tento voltar quinhentos 
anos no tempo para ver os navegadores lusitanos, que, na 
costa portuguesa, diante de um mundo de água inteiro à sua 
frente, “mares nunca de antes navegados, passaram ainda além 
da Taprobana, e em perigos e guerras esforçados, mais do que 
prometia a força humana, e entre gente remota edificaram, 
Novo Reino, que tanto sublimaram”. (Camões, Lusíadas, 
Canto 1). 
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Imaginem o que passava pela cabeça daqueles homens; 
tentem colocar-se na costa portuguesa, no século XV, olhando 
para o Oceano Atlântico e pensando: a) fala-se que a terra é 
um cubo e que, assim, em determinado momento da viagem, 
haveria uma queda e os barcos desapareceriam em abismos; 
b) para onde vou? Não se sabia para onde se ia, mas se ia 
(“Não sou quem me navega, quem me navega é o mar”, diria 
Paulinho da Viola, anos depois); c) nas caravelas, as con-
dições mínimas de higiene não existem; no mar, morre-se de 
escorbuto e de outras doenças, para que me arriscar?; d) fala-se 
de monstros marinhos e de outras lendas; e) a tecnologia de 
navegação é muito incipiente – se atualmente os perigos da 
natureza dificilmente são domados pelo homem, imaginem 
naquele tempo. E tudo isso em época em que se vivia sob 
forte influência do pensamento religioso e místico; em que 
se via uma bruxa em uma mulher mais bela e sensual, em que 
se via o demônio naquele que não se comportasse de acordo 
com os costumes vigentes (não fosse normal). Imaginem.

Não obstante tudo isso, navegavam. E navegavam. E, 
depois de tanto tempo, estamos aqui: eu, vocês, meus filhos, 
minha esposa, meus colegas de faculdade, meus amigos, a 
seleção brasileira de futebol, enfim, todos somos frutos dos 
sonhos de homens valorosos, que, diante do infinito, ousaram 
não estabelecer fim para os seus desejos, não lhes impondo 
limites; humildemente, desejaram o impossível. A despeito 
da morte quase certa, resultado mais provável da escolha que 
fizeram, optavam por navegar, que a vida só assim fazia sentido.

Falando de navegação, lembro-me, agora, de excerto de 
“Rosa dos Ventos”, belíssima canção de Chico Buarque, que 
fala de luta e esperança de maneira arrebatadora:
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E a prudência dos sábios 
Nem ousou conter nos lábios 

O sorriso e a paixão 
Pois transbordando de flores 
A calma dos lagos zangou-se 
A rosa-dos-ventos danou-se 

O leito do rio fartou-se 
E inundou de água doce 

A amargura do mar

Meus queridos, ser formando é estar diante do oceano, 
do infinito, de tantos e incertos perigos. Nesse momento, 
não sabemos aonde vamos. A angústia atormenta-nos. To-
dos passamos por isso. Hoje, após alguns anos de minha 
formatura, advogado estabelecido profissionalmente, com 
as titulações acadêmicas que me são possíveis e professor da 
Universidade, poderia dizer que tudo foi fácil (em vez de 
oceano, uma piscina), que é ridículo sentir dor de estômago 
ou frio na espinha, que só os fracos têm medo, que “homem 
não chora” e outras bobagens.

Se assim me comportasse, seria um pulha execrável, com 
o perdão pelo pleonasmo.

Neste momento, tudo é incerto: qual carreira a seguir? 
Ser profissional liberal ou apostar na carreira pública? Como 
farei para sustentar a minha família? Eu terei de corromper-
-me para ganhar dinheiro? O mundo jurídico é mesmo o 
que eu quero para mim? São tantas as dúvidas... 

Quero que esta minha mensagem possa oferecer-lhes 
uma direção, embora sem lhes dar um sentido.

E a ordem é: naveguem!
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Importem-se menos com o destino e mais com a na-
vegação.

Não tenham medo de sonhar.

Não deixem de arriscar.

Não optem pela infelicidade.

Lutem, sempre.

Sigam os ensinamentos de São Paulo: combatam o bom 
combate e mantenham a fé. 

Façam como o povo Suaíle, que em um dos seus cantos 
de guerra, dizia: “Só a luta dá sentido à vida. A vitória ou a 
derrota está nas mãos dos deuses. Festejemos a luta”.

Lembrem-se da lição de Guimarães Rosa, também 
inesquecível, que segue essa linha: “O correr da vida em-
brulha tudo; a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí 
afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da 
gente é coragem!”.

Coragem.

Desejo-lhes coragem, muita coragem. Como diz conheci-
da canção popular: tudo é perigoso, tudo é divino maravilhoso, 
mas é preciso estar atento e forte, pois não temos tempo de 
temer a morte. (Caetano e Gil, Divino maravilhoso).

Há uma imagem extraída de uma bela canção, feita há 
quarenta anos por dois baianos, Gilberto Gil e Capinan, 
que gostaria de reproduzir para vocês como síntese da minha 
oração:
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Sou viramundo virado 

Nas rondas da maravilha

Cortando a faca e facão

Os desatinos da vida

Gritando para assustar

A coragem da inimiga

Pulando pra não ser preso

Pelas cadeias da intriga

Prefiro ter toda a vida

A vida como inimiga

A ter na morte da vida

Minha sorte decidida

Sou viramundo virado

Pelo mundo do sertão

Mas inda viro este mundo

Em festa, trabalho e pão

Virado será o mundo

E viramundo verão

O virador deste mundo

Astuto, mau e ladrão

Ser virado pelo mundo

Que virou com certidão

Ainda viro este mundo

Em festa, trabalho e pão 
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Tudo isso, meus queridos, para que, diante dos obstá-
culos que queiram atravancar a nossa navegação, possamos, 
como Mário Quintana, ter a certeza de que “eles passarão 
e nós, passarinho”.

Deus os abençoe.

Reitoria da UFBA, Salvador, 06 de setembro de 2005

Fredie Didier Jr.
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Sobre aqueles que não 

devem ser seguidos e que 

devem ser evitados

Discurso de paraninfia, proferido por ocasião da colação 
de grau dos bacharéis em Direito, 2001.1, pela Faculdade 
de Direito da Universidade Federal da Bahia, no salão 
de convenções do Fiesta Convention Center, aos seis dias 
de setembro de 2001.

Prof. Fredie Didier Jr.

1. Introdução e saudações

Exmo. Sr. Diretor da Centenária Faculdade de Direito 
da Universidade Federal da Bahia, Prof. Johnson Barbosa 
Nogueira; Exmo. Sr. Prof. Celso Luiz Braga de Castro, 
eminente Coordenador do Colegiado de Graduação; Exmo. 
Sr. Prof. Arx Tourinho, patrono da turma; Exmo. Sr. Prof. 
Pablo Stolze Gagliano, meu amigo pessoal e colega de 
faculdade, exemplo de magistrado; Exmos. Srs. Profs. Ho-
menageados Francisco Hupsel, Jairo Sento-Sé e Sérgio 
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Schlang, seres humanos fenomenais, em boa hora lembrados 
por esta histórica turma, e que multiplicam a minha emoção 
por esta homenagem; Ilma. Sra. Ramanita Albuquerque, 
Secretária da Faculdade; Jovino e Arlindo, funcionários 
merecidamente homenageados;

• meus afilhados,

• meus colegas e alunos que se encontram na plateia,

• meus senhores, minhas senhoras.

2. Nossa história

“Ter bondade é ter coragem...” (Renato Russo)

Boa noite.

Meus afilhados, peço que me permitam utilizar o pronome 
“você” em vez do protocolar “vós”; isto porque, a um, jamais 
me dirigi a vocês dessa forma e não seria este o momento 
de solenizar o nosso diálogo; a dois, pois não tive tempo de 
submeter o meu discurso a um revisor de português; tenho, 
assim, certo receio de errar conjugações.

Pois bem.

Cada um de nós é um vulcão de imprevisibilidades. O 
ser humano é imprevisível. E o imprevisível traz consigo um 
quê de mágico. Fazemos mágica quando atingimos um ponto 
que jamais imaginamos. Quem são os mágicos senão aqueles 
que constroem pontes para que alcancemos o imprevisível?

Estamos em um momento mágico.

Quem diria, meus alunos, quem diria que aquele seu 
ex-colega da turma de Direito Romano do ilustre Prof. Mar-
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celo Barreto, aquele aluno relapso e “turista”, se tornaria 
um jovem professor meses depois e estaria aqui, agora, lhes 
abençoando e agradecendo esta escolha, esta homenagem?

Lembro-me como se fosse hoje do nosso primeiro en-
contro; uma aula, nos idos de outubro de 1998, em que os 
assustei com meus métodos, mas avisei, com certo grau de 
imodéstia, confesso, que ao final de tudo seríamos amigos.

Amigos.

Hoje os vejo além da amizade.

Estamos em etapa posterior, sublime, em que celebramos 
o nosso encontro, agora como padrinho e afilhados.

A colação de grau simboliza uma passagem, não tenham 
dúvida: o estudante transforma-se em profissional, suposta-
mente apto a enfrentar as agruras do mercado; sacraliza-se o 
momento para realçar sua importância.

E toda passagem implica separação; deixa-se para trás 
pessoas, como Seu Jovino, homem multi-homenageado, 
símbolo de dedicação e patrimônio da nossa Escola, a ser 
lembrado para todo o sempre; Seu Arlindo e Seu Antino, 
que acompanham os bacharéis em Direito da UFBA desde o 
final da década de 50, sempre com lealdade e lhaneza, e que, 
agora, por motivos que a própria razão desconhece, estão nos 
deixando (não poderia deixar de mencioná-los em meu dis-
curso, como sincera homenagem de um ex-aluno desta Casa; 
para eles, o meu mais afetuoso abraço de solidariedade, carinho 
e respeito); Seu Jomar, outro símbolo da faculdade, cidadão 
singular, por qualquer aspecto que se imagine; Iônia, Sena, 
Ramanita, Jorge, Luís da Xerox, Natan, Robertinho, 
Jarbas, a moça do telefone, o Pessoal da Biblioteca, 
enfim, são tantas as figuras inesquecíveis...
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Não podemos esquecer, também, dos professores; os 
pulmões da Escola, aqui tão bem representados por estes 
baluartes da cultura jurídica baiana, meus amigos, que com-
partilham comigo desta emoção.

Esta solenidade parece separá-los de todos eles.

Parece separá-los de todos os momentos bons; de todas 
as lições aprendidas; das lutas; das greves; das eleições para 
o CARB, Colegiado, Diretoria e Reitoria; das angústias em 
vésperas de prova; dos namoros e outros burburinhos de 
corredor; da história de nossa faculdade, sempre fiel a seus 
ideais, desde a época de sua criação. Ah, nossa centenária 
escola, palco de brilhantes juristas e alunos; centro de dis-
putas históricas, reutilizada recentemente como arena: não 
podemos esquecer o dia 16 de maio de 2001, em que a ca-
valaria invadiu a Faculdade de Direito da Bahia. Já se disse 
que o pior de todos os erros é o histórico, pois da espécie 
dos incorrigíveis. A História, tenham certeza, não poupará 
as bordoadas e os safanões; a História não poupará os vidros 
quebrados, as bombas de gás e a honra ofendida.

A faculdade e seus alunos jamais perdoarão os crimes 
de que foram vítimas.

Estas pessoas e esta história não podem fazer parte 
do passado, como mero capítulo de livro ou anuário 
acadêmico.

Mas não nos estamos separando. Estou convicto disso.

Vem-me à mente, como sopro de esperança e força, a 
célebre frase de Maria Bethânia, quando tentava impedir 
separações como essas, que para ela seriam como tentar 
separar o inseparável: irmão de irmão; a corda do pau, ca-
lando o som do berimbau; Gal Costa de sua voz; Dodô 
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de Osmar; Mãe Menininha do Gantois. Enfim. E para 
tanto ela dizia: alto lá!

Alto lá, digo eu.

Não nos separamos, nem nos separaremos. Nada pode 
separar-nos de nossas lembranças, de nosso passado, de nossos 
entes queridos.

Este momento, antes de separação, é a renovação de um 
voto de casamento e fidelidade.

3. Mensagem do paraninfo: sobre aqueles 

que devem ser evitados

3.1 Introdução: a razão da mensagem

Desde o dia em que recebi a notícia de que seria o 
paraninfo desta turma –minha primeira paraninfia, diga-
-se– passei a questionar-me sobre o que falaria; qual seria o 
mote do meu discurso.

Duas eram, basicamente, as razões da minha angústia.

Não sou um ancião; não estou falando para a geração de 
meus netos, nem imagino estar próximo da morte. Ao falar 
para vocês, meus afilhados, falo para pessoas da minha gera-
ção; pessoas que farão o futuro comigo, ao meu lado; temos, 
basicamente, as mesmas preocupações, vivemos os mesmos 
dilemas, temos quase a mesma idade. Não poderia aqui falar 
como se fosse o Oráculo de Delfos, Mestre Yoda ou o 
Mestre Splinter; nós, eu e vocês, somos soldados de uma 
mesma batalha; somos todos combatentes, na bela expressão 
do Prof. Calmon de Passos. Falo, sobretudo, para meus 
companheiros (bela palavra: companheiro).
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Além disso, não posso negar que, ao me escolherem como 
paraninfo, vocês deram um voto de confiança a uma geração 
de novos professores de Direito; jovens formados há menos 
de 10 anos, que vêm se dedicando ao magistério acadêmico. 
Sem ser digno de tão importante missão, posso dizer que falo 
como representante dos meus colegas e amigos de geração, 
aqui tão bem representados por outros homenageados, como 
o brilhante Prof. Pablo Stolze, pelo meu colega de turma 
e meu amigo pessoal, o Prof. João Monteiro, pelo jovem 
jurista já consagrado internacionalmente, o Prof. Eduardo 
Sodré, amigo e ex-aluno, e pelo magistrado e Prof. José 
Barroso Filho, que se encontram na plateia. 

Percebam, companheiros, a minha situação: falo para e 
falo por pessoas de minha geração. 

Assim, pensei, tenho de falar de algo que nos seja co-
mum; algo que nos preocupe a todos; algo que seja objeto 
das nossas indagações e que seja o desafio da nossa geração.

Primeiro, procedi a um juízo de eliminação; vamos ver 
sobre o que eu não vou falar. Decidi não falar de política 
partidária, nem falar mal do país, muito menos criticar o 
Poder Judiciário. Não seria eu o melhor arauto de tão más 
notícias, ademais, bastante conhecidas de todos. Decidi, 
também, não dar uma aula sobre Direito –seria por demais 
enfadonho, notadamente para a plateia, e, além do mais, 
minha mãe, que está ali, me dera este conselho, que há de 
ser seguido como todo conselho de mãe.

Encerrada a primeira fase da minha crise, tomei uma 
segunda e importante decisão: não farei um discurso pres-
crevendo comportamentos; exaltando qualidades, apontando 
caminhos, como poderia ser natural que um professor fizesse 
em uma aula de bênção e despedida.

Não.
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Falar o que se deve ser; qual o caminho a seguir; a que 
partido filiar-se; qual teoria econômica a ser adotada; que re-
ligião é a melhor; por qual time torcer, enfim, apontar trilhas, 
na verdade sempre revela mais o expositor do que qualquer 
outra coisa. Fazer escolhas é algo essencialmente pessoal; ao 
apontá-las, estaria exercitando a minha concepção de vida, 
minha ideologia, que para vocês talvez de nada valesse –e 
certamente não valeria.

Ademais, qual a melhor vereda? Seria eu o indicado, o 
escolhido, o pastor a tangê-los pelos caminhos da salvação? 

A mim me parece que não.

Resolvi, então, falar de algo que aflige a todos os povos, 
em todas as épocas, sob todos os céus; resolvi falar do homem, 
de nós, de modo a que sirva, esta aula, para tudo o quanto 
vocês desejem fazer na vida, porque, independentemente do 
que escolham, a presença do homem é ponto comum de 
todos os caminhos. 

A humanidade é a mesma há milênios; a sociedade 
muda; mas o homem, este é o mesmo desde sempre. Tem as 
mesmas necessidades: a) emprestar sentido à sua existência; b) 
estar junto de alguém; c) saber o que vem depois da morte; 
d) fome; e) sede; tem os mesmos medos: a) da morte; b) do 
amanhã; c) do outro; d) de si. 

O homem, caros alunos, é o mesmo há tanto tempo. E, 
no entanto, ei-lo como objeto de nossas preocupações. Não 
mais como os ideólogos liberais, que analisavam o homem em 
uma concepção individualista – isto já foi. O nosso desafio é 
tentar demonstrar que talvez a solução de nossos problemas 
seja o olhar para o lado; o dar as mãos; a convivência; a soli-
dariedade. O homem tem de reconhecer-se gregário, membro 
de um bando. Sem esta noção de que não se vive só e só 
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se vive junto, nada pode dar certo. Lembrem-se da história 
contada por Tom Jobim, em uma das vinhetas de fim de ano 
da Rede Globo, tempos atrás: num país em que as pessoas 
possuíam o cotovelo virado para fora, elas morriam de fome 
pois não conseguiam levar comida à boca; mal sabiam que 
bastava um alimentar o outro e todos sobreviveriam. 

E é por isso que me decidi por inverter a lógica do dis-
curso, para falar não sobre o que vocês deveriam ser, nem 
como deveriam comportar-se.  Quero falar sobre os maus; 
quero falar sobre aqueles que por vocês devem ser evitados, 
durante o exercício de qualquer das gratificantes e espinhosas 
profissões jurídicas. Quero lhes falar sobre o que vocês NÃO 
devem ser; sobre aquilo que se deve repelir e amaldiçoar nesta 
lida que escolhemos.

Se a história da humanidade algo nos pôde ensinar é 
que há certos tipos de homem que nos puxam para trás. Eles 
estão por aí, à solta; às vezes escondidos, às vezes ostensivos. 
São de difícil identificação, reconheço, mas é tarefa nossa – 
de nós, professores – ensinar aos alunos a quem aplaudir, a 
quem dirigir os aplausos. É muito forte a cena de um canalha 
sendo aplaudido ou carregado nos ombros. Precisamos saber 
para quem bater palmas, ou, melhor, precisamos saber para 
quem não bater palmas.

Pouco importa o caminho que vocês sigam; a linha 
político-partidária ou a profissão que abracem como sua – 
realmente, isso é o de menos. O importante é que esses tipos 
devem ser evitados sempre; não se misturem com eles; não 
os recomendem; não os elogiem; eles hão de ser combatidos 
e não louvados. 

Saibam que uma das tarefas de nossa geração é a de 
transformar o homem em agente de um futuro alvissareiro 
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– e essas subespécies humanas são a essência do que não se 
deve ser.  

Esta é a minha aula. Dou-lhe, assim, o seguinte título: 
SOBRE AQUELES QUE NÃO DEVEM SER SEGUIDOS 
E QUE DEVEM SER EVITADOS.

São inúmeros; o tempo não permite falar de todos. 
Separei cinco: o canalha, o medíocre, o pusilânime, o into-
lerante e o inumano.

A eles.

3.2 A tipologia

3.2.1 O canalha

Conversando com alguns amigos e mestres antes de es-
crever este discurso, contei-lhes da minha ideia inicial sobre 
o tema e eles, muito delicadamente, me aconselharam a não 
usar a expressão “canalha”. Disseram-me que era muito for-
te. Aconselharam-me tartufo, escroque, fariseu, mau-caráter, 
salafrário, enfim, outros sinônimos. Pensei sobre o assunto e 
decidi manter o canalha. De todos os adjetivos, este é, sem 
dúvida, o mais forte; o que mais toca, aquele que, para fins 
de retórica, tem melhor resultado.

Pois bem, o canalha.

O canalha é o ser sem escrúpulos; um ser imprevisível; 
dele você não sabe o que esperar. Desonestidade e deslealdade 
são as duas palavras que o sintetizam. Além disso, o canalha 
é normalmente simpático e bem apessoado, o que dificulta 
sobremaneira a profilaxia contra os seus males. Normalmente 
aproveita-se de situações de clamor público – em que impera 

Didier Jr -Janelas Abertas-1ed.indb   96 05/01/2017   09:01:43



JANELAS ABERTAS • Escritos de circunstância

| 97 |

certo irracionalismo – para, valendo-se desta condição, tirar 
proveito e, ainda, ser aclamado como herói.

Não preciso delongar-me sobre o que seja canalha; trata-
-se de noção pertencente ao senso comum: todos nós temos, 
em mente, a noção de canalha; quando vemos uma, sabemos 
reconhecer a canalhice.

Tenho medo. Tenho raiva. Odeio os canalhas. Isto não 
deve ser algo saudável nem correto, admito – mas sou hu-
mano e tenho minhas fraquezas; uma delas é não conseguir 
conviver com canalhas.

O canalha não é tipo exclusivo do mundo jurídico (isto, 
todos, a esta altura do campeonato, já devem saber); jamais 
diria isto. Mas entre nós ele prolifera com bastante facilidade.

Atentem para eles e os evitem.

3.2.2 O medíocre

“A mediocridade é mais contagiosa que o talento”, di-lo 
José Ingenieros, em seu clássico estudo sobre a mediocridade 
humana (Ingenieros, O Homem medíocre, p. 74).

Eis uma frase que assusta e entristece.

Assusta, inicialmente, pois tememos que esta sentença 
seja verdadeira.

Entristece, em seguida, quando a confirmamos na rea-
lidade.

Vivemos, no mundo jurídico, uma mediocracia. Não se 
estimulam o talento, o pensamento e a vanguarda. Tudo o 
que é novo apavora. O costume, a praxe, os conhecimentos 
encalacrados são tidos por verdadeiros, perenes, imutáveis, 
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perfeitos axiomas de Euclides, a valer para todo o sempre, 
em todas as situações.

É o hábito, a rotina, “esqueleto fóssil, cujas peças resistem à 
carcoma do século. Não é filha da experiência; é a sua caricatura. 
A primeira é fecunda, e engendra verdades; a outra é estéril, e 
as mata”, afirma Ingenieros (p. 73). 

Como repetir e aplicar lições ensinadas pelos avós de nossos 
avós, ainda no século XIX, como se o Direito daquele tempo 
fosse também o nosso? E o pior, como se fossem novidades, 
verdadeiras relíquias do futuro. Na imagem do poeta: veem-se 
o presente e o futuro repetirem o passado; vê-se um museu de 
grandes novidades. O tempo não para – ouçamos o seu alerta.

Há quem, ainda hoje, estude certos manuais clássicos, 
anualmente reeditados, na crença absoluta de que seus fi-
nados autores ainda estão vivos, aptos a, por exemplo, nos 
ministrar bela conferência, conforme ouvi de um estudante 
outro dia... É como disse o meu mestre e paraninfo, Prof. 
Calmon de Passos: “Os gigantes de ontem só nos são úteis se 
permitirem que, subindo em seus ombros, possamos ver além do 
que eles foram capazes de vislumbrar. Assim fazendo, nem os 
traímos nem os esquecemos, antes permitimos que sobrevivam 
conosco como alicerces sobre que assentamos nosso mirante mais 
elevado.” (Aos que vão prosseguir, Discurso de Paraninfia, 
UFBA, turma de formandos 1997.2, p. 30).

A órbita da rotina é o hábitat dos medíocres. É o ouro 
de tolo, de que nos falava um ex-aluno desta faculdade. “Evi-
tam sair dela, e cruzar espaços novos; repetem que é preferível 
o mau conhecido ao bom ignorado. Ocupados em desfrutar o 
existente, alimentam horror a toda inovação que perturba a sua 
tranquilidade, e lhes traga desassossegos. Não procuram estudar; 
suspeitam, porventura, a esterilidade do seu esforço, como essas 
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mulas que, pelo costume de marchar a passo, perderam a faculdade 
do galope. Sua incapacidade de meditar acaba convencendo-os 
de que não há problemas difíceis, e qualquer reflexo parece-lhes 
um sarcasmo; preferem confiar em sua ignorância para adivinhar 
tudo. (...) incapazes de espicaçar a sua própria cabeça, renunciam 
a qualquer sacrifício, alegando a insegurança do resultado; não 
suspeitam que há mais prazer em marchar em direção à verdade 
do que em chegar a ela”, ensina Ingenieros (pp. 75 e segs.)

A beleza não está na saída, nem na chegada, mas sim 
durante toda a caminhada, é o que diz Guimarães Rosa. “Só 
a luta dá sentido à vida; a vitória ou a derrota estão nas mãos 
dos deuses; festejemos a luta...”, diz o povo Suaíle. Duas frases 
absolutamente rejeitadas pelo ser médio, que tem horror ao 
desconhecido e somente se contenta com o sucesso, sôfrego 
que está pelo fim da jornada, quando poderá repousar em 
sua cadeira, ler o seu jornal e, como a moça feia da canção, 
ver a banda passar, achando que ela tocava para ela.

Apreciar a travessia, sem preocupar-se com a chegada; 
colher as flores do caminho; emocionar-se com cada vão 
momento; aprender as “lições diárias de outras tantas pessoas”, 
acreditar na possibilidade da mudança, Deus Eterno, segundo 
Gilberto Gil; espantar a modorra da acomodação. Nada 
disso o comove; nada disso lhe apetece.

Pensam os homens rotineiros, ainda, que guardar in-
formações, acumular conhecimento como um arquivo ou 
armário, é o necessário e o suficiente para o sucesso profis-
sional. Esquecem-se de que o saber só vale se instrumento 
de transformação; conhecer para transformar/aprimorar, eis 
a lição esquecida. 

Mas não é só.

O medíocre, além de tudo, é solene.
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“Na pompa grandíloqua das exterioridades, busca um disfarce 
para a sua íntima vacuidade. Acompanha, como fofa retórica, os 
atos mais insignificantes, e prefere palavras insubstanciais, como 
se a humanidade inteira quisesse ouvi-las.” (Ingenieros, p. 81). 
Pretendem convencer pelo terno, pelo verbo ou pelo carro. 
Sisudos, formais, seguros, contundentes, verborrágicos, têm 
medo do sorriso, pois, aberta a boca, o gás do balão que os 
preenche pode escapar.

Cabe um exemplo. Outro dia, fui abordado por um 
estudante que me dissera: “Professor, até lhe acho um bom pro-
fessor, mas penso que deveria usar mais frequentemente o paletó 
e a gravata, pois professor de Direito há de impor o respeito...” 
Pensei cá com os meus botões: legitimidade pela roupa, essa 
eu desconhecia. A que ponto chegamos. Sem comentários. 
Eis evoluído espécime de medíocre.

Os medíocres, quiçá para justificar esta condição, arro-
tam o seu sucesso. Afirmam-se exitosos, alardeiam vitórias, 
maximizando os riscos de uma possível mudança de com-
portamento. São extremamente utilitaristas e pragmáticos. 
“Mudar para quê,”, perguntam, “se tudo anda tão bem como 
está? Não devemos ousar; façamos o básico, o normal, ainda que 
esteja errado. O que importa é que está dando certo e estamos 
ganhando dinheiro...”.

E, assim, a engrenagem do mundo emperra; não se des-
cobre ou aprimora nada, e o Direito, já errado, fica absoluta-
mente desacreditado. A mediocridade é, de fato, contagiosa.

3.2.3 O pusilânime

Pusilânime. Adj. 2 g. 1. Fraco de ânimo; falto de energia. 
2. Falto de firmeza, de decisão. 3. Medroso, covarde. Eis o 
verbete do Aurélio.
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O pusilânime, o fraco, o covarde é um ser comum no 
nosso ambiente. Na lida com o poder, no convívio com os 
poderosos e as benesses da corte, sempre surgem os baju-
ladores, os áulicos. Vivem às custas do poder e temem os 
poderosos. Não sofrem derrotas, pois não lutam; sua vida 
profissional pauta-se em ler, diariamente, a cartilha de quem 
pode; decorar a tabuada das forças de poder, não para delas 
fazer parte, mas para delas valer-se.

São fornecedores de Cytotec; fornecem-nos pílulas para 
abortar sonhos, com seu discurso e agir covardes.

Não se abortam sonhos. 

“Não se abandonam sonhos 
no trajeto escolar, 
nem nas esquinas 

onde a sombra paternal 
segura fugas.

Não se afugentam sonhos 
no atalho dos caminhos, 

nem nas corredeiras 
onde o limite das margens 

evita desvios.

Não se limitam sonhos 
a urgentes desafios.” 

Eis um belo poema de Damário da Cruz.

Aparentemente dócil, frágil e inofensivo, revela a sua 
covardia exatamente contra quem não se pode defender; o 
homem comum, que, assim como acreditara em fadas e no 
Coelho da Páscoa, também confiava nas instituições e nos 
homens que a representam. A revolta é algo que lhes não diz 
respeito; receber e obedecer ordens dos poderosos é a sua sina.
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Sua pusilanimidade irrita quem ainda acredita nas coisas; 
corrompe aqueles ainda não enfraquecidos; machuca aqueles 
que os conheciam antes e foram seus mestres; trai os ideais 
por todos defendidos.

Talvez eu deva ser mais direto. É que estou falando agora 
para possíveis magistrados.

A pusilanimidade é o pior dos defeitos que pode ter 
um magistrado, pois ele, o juiz, é o escolhido para decidir 
sobre a vida, a liberdade, a honra e o patrimônio das pessoas. 
O pior dos juízes, no pior dos países, é sem dúvida o mais 
pusilânime de todos eles.

Sei que muitos de vocês querem ser juízes. Vejo van Hol-
the, jovem idealista, projetando a sua vida como magistrado, 
e, em seu nome, lhes faço um apelo, meus afilhados: não se 
acovardem; não tenham medo no exercício do seu mister, 
sob pena de abjurarem o compromisso de agora há pouco.

Viver é perigoso, di-lo Guimarães Rosa. Viver juridi-
camente, digo eu, é ainda mais insalubre. Mas não há de ser 
nada. Sabemos que 

“O correr da vida embrulha tudo; 
a vida é assim:
esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois 
desinquieta.

O que ela quer da gente é coragem.”

(Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas)

E coragem é tudo quanto não nos faltará.
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Oremos, pois, com Cecília Meireles (Romanceiro da 
Inconfidência, ed. Record) e todas as forças que possuímos, o 
brado que lamenta esse tipo desprezível:

“– só por serdes os pusilânimes,  
os da pusilânime estirpe, 

que atravessa a história do mundo 
em todas as datas e raças, 

como veia de sangue impuro 
queimando as puras primaveras, 
enfraquecendo o sonho humano 
quando as auroras desabrocham!

Mas homens novos, multiplicados 
de hereditárias, mudas revoltas, 

bradam a todas as potências 
contra os vossos míseros ossos, 

para que fiqueis sempre estéreis, 
afundados no mar de chumbo 

da pavorosa inexistência.”

3.2.4 O intolerante

Não se desconhecem os males da intolerância ao longo 
da história da humanidade; inúmeras foram as suas vítimas: 
cristãos; bebês recém-nascidos, que o diga Herodes; judeus; 
negros; índios; mulheres; homossexuais; adúlteras; prostitutas; 
analfabetos; bruxas; cientistas; revolucionários; muçulmanos; 
os oligofrênicos; a realeza; os comunistas; os fariseus, que 
viraram adjetivo, inclusive; enfim, até mesmo os argentinos 
sofrem certa intolerância dos brasileiros...
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Fundamentalistas, xiitas, homófobos, nazistas, machistas, 
racistas, dogmáticos, várias são as manifestações da intolerân-
cia; todas elas reprováveis, sob todos os aspectos.

O dicionário do intolerante não possui duas palavras: 
diálogo e convivência. Trata-se de palavras-chave para o 
novo milênio. Não se vive, se convive; a vida não é feita de 
monólogos, mas diálogos.

O intolerante é sobretudo um obtuso; não percebe que 
o erro ou a mancha pode estar em si e não no outro, viven-
do como as mulas que precisam de tapa-olhos para não se 
assustarem com o caminho e seguirem adiante em linha reta.

Os pensadores pós-modernos todos veem no diálogo, na 
convivência e na solidariedade possíveis alternativas para a 
humanidade. Eles, os intolerantes, por não conviverem com 
o outro, não aceitarem suas ideias, não admitirem nada que 
lhes seja contrário, respondem por boa parte de nosso atraso, 
além de, com seu comportamento, causarem o mal.

E o mal há de ser sempre combatido.

3.2.5 O inumano

Por último, o pior de todos. O inumano; a contradição 
na própria coisa; o homem que é ao mesmo tempo o seu 
contrário.

Aquele ser vivo pertencente à raça humana que não possui 
a sua principal característica e qualidade: a humanidade. Não 
chora a dor alheia, pois sequer a sente; nada lhe importa a 
não ser a si próprio; não possui defeitos, apenas qualidades. 
A condição humana lhe é estranha, assim como estranho é 
o seu papel nesta nossa divina comédia. 
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Trata-se de um ser em franca reprodução. Pelo visto, 
as condições de temperatura e pressão parecem conspirar 
a favor de um desequilíbrio ecológico, que implicará triste 
futuro, em que haverá mais homens do que seres humanos; 
mais seres do que gente.

Nosso mundo jurídico está cercado deles; vivemos com 
eles às nossas voltas, nos átrios, nas salas de audiência, nos 
corredores do fórum. Fantasiados com ternos, escondidos 
atrás de um linguajar simpático, não percebemos a inuma-
nidade e deles nos aproximamos. Logo, logo, ela aparece; em 
pequenos gestos, em certos comentários em que se nota uma 
necessidade de afirmação de perfeição absoluta, bem como 
de absoluto desprezo para com quem está ao lado.

Lembro-me de excerto do Poema em linha reta, de 
Fernando Pessoa:

Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas 
coisas ridículas, 
Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste 
mundo. 
Toda a gente que eu conheço e que fala comigo 
Nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu 
enxovalho, 
Nunca foi senão príncipe – todos eles príncipes 
– na vida... 
Quem me dera ouvir de alguém a voz humana 
Que confessasse não um pecado, mas uma 
infâmia; 
Que contasse, não uma violência, mas uma 
cobardia! 
Não, são todos o Ideal, se os oiço e me falam. 
Quem há neste largo mundo que

me confesse que uma vez foi vil?
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São perversos.

Todo o fenômeno jurídico, toda a atividade do opera-
dor do direito se direciona, ou se deve direcionar, para um 
sentido: o homem, o ser humano, aquele em razão de quem 
tudo é pensado.

Já em Roma Antiga, o Imperador Justiniano, em suas 
Institutas, verdadeiro manual de Direito Romano, para uso 
dos estudantes de Constantinopla, ao iniciar o Título III – Do 
Direito das Pessoas, afirmava: “Tratemos, em primeiro lugar, 
das pessoas, por que não se pode conhecer o direito sem conhecer 
as pessoas por cuja causa ele foi constituído.”.

A História do Direito demonstra que a preocupação 
com a humanização das pessoas foi relegada a segundo pla-
no, durante muito tempo. Via-se apenas o homem como 
indivíduo, esquecendo-se do homem gregário, de quem está 
ao lado. Imaginavam o homem só. E, como afirma Calmon 
de Passos: “Assim, descomprometidos com o dever e dele des-
vinculados, fizeram os homens de si mesmos, da sua solidão 
sem solidariedade, o valor supremo. Ilharam-se mentalmente 
enquanto materialmente se estruturava um mundo de sufocante 
interdependência.” (ob. cit., p. 28).

Não se iludam, meus afilhados; a crise por que passamos, 
cantada em prosa e verso, e da qual este ano ficará marcado 
como dos mais fulgurantes exemplos, é sobretudo uma crise 
do homem enquanto homem. E desta crise o operador jurí-
dico não escapa, antes ajuda a agravá-la.

Interpreta-se e aplica-se o Direito esquecendo-se que por 
detrás de cada pedido, por detrás de cada petição inicial ou 
recurso, há sempre um ser humano, alguém objeto da tutela 
jurídica, sua causa e consequência. Lembrem-se disso quando 

Didier Jr -Janelas Abertas-1ed.indb   106 05/01/2017   09:01:43



JANELAS ABERTAS • Escritos de circunstância

| 107 |

forem magistrados; não se preocupem com estatísticas, núme-
ros de produção, processos a menos, todos sinais ostensivos de 
uma efetividade perniciosa. Ultimamente, busca-se motivos 
para não se julgar; vejo uma sanha na cata de argumentos 
para que se extinga o processo sem julgamento do mérito, 
ou não se conheça de um recurso. A melhor aplicação do 
direito é aquela que busca a justiça do caso concreto; é aquela 
que um homem comum, aquele despido de conhecimentos 
jurídicos, na célebre expressão de Calamandrei, reconhece 
como justa. E, para isso, não abdicarmos de nossa condição 
humana é condição sine qua non.

A humanização do direito é um caminho sem volta; o 
prestígio que o princípio da dignidade da pessoa humana 
vem adquirindo, ultimamente, é inexorável e indiscutível, 
vide o exemplo do chamado Caso do Arremesso do Anão, 
decidido pelo Conselho de Estado Francês. Em Paris, havia 
uma boate que tinha como uma de suas atrações o jogo do 
arremesso de anão. O Poder Público, entendendo tratar-se 
de prática ilícita, requereu a suspensão da atração perante o 
Conselho de Estado; qual não foi a surpresa de todos quan-
do, ao lado da boate, como assistente, encontrava-se o anão, 
que afirmava não ver nada de mais naquilo e que, além de 
tudo, ele ganhava um bom dinheiro como remuneração. O 
órgão jurisdicional decidiu pela suspensão da atração, ao 
fundamento de que nem a própria pessoa pode abdicar da 
dignidade que todo ser humano possui; seria esta um bem 
indisponível, pertencente à raça humana. Vejam, meus com-
panheiros, como já se desenvolve o conteúdo dogmático do 
referido princípio constitucional.

Valorizar o ser humano: esta é a nossa missão; este é o 
compromisso que precisamos assumir.
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Retomo, assim, uma preocupação que a minha geração 
de colegas já expusera. Quando lançamos o 1º Volume da 
Revista Jurídica dos Formandos em Direito da UFBA, em 
1996, Jorge Santiago, nosso amigo, já asseverava, em nome 
de todos: “E o que se encontra em estado de obsolescência, a 
meu ver, no mundo jurídico, é este distanciamento progressivo 
do ser humano, que é algo que não nos conduz a lugar algum, 
ao contrário: contribui para uma visão antipática do direito e 
dos profissionais a ele ligados. (...) É nesse momento que se perde 
o élan, o arrebatamento de ser GENTE, que é o que nos dife-
rencia das pedras... (...) Devemos mais e mais nos humanizar! 
Acredito que o nosso tempo merece este legado. E esta mudança 
não é de orientação doutrinária, técnica jurídica, organização 
judiciária, nada disso. É uma mudança de consciência – e nesse 
espaço cada um é proprietário pleno, livre de qualquer ônus, de 
tudo o que lá está, ninguém podendo interferir. Mudança de 
consciência é uma reorientação de valores, uma rearrumação da 
casa. E acho que esta será a grande revolução do direito no nosso 
tempo.” (Discurso de Lançamento..., Revista Jurídica dos 
Formandos em Direito da UFBA, II/544-545).

Queremos gente! E minha esperança se reforça quando 
os vejo, aqui; olho para Urbano, por exemplo, símbolo da 
humanidade desta turma, e isto me conforta.

Voltar os olhos ao homem é o próximo passo da evolução 
da humanidade. Como disse Drummond, em um de seus 
mais belos poemas, que trata da ânsia humana de colonizar 
outros planetas: 
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“Restam outros sistemas fora do solar a colonizar.

Ao acabarem todos, só resta ao homem (estará equipado?)

a dificílima dangerosíssima viagem 
de si a si mesmo: 
pôr o pé no chão 
do seu coração 
experimentar 

colonizar 
civilizar 

humanizar 
o homem 

descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas 
a perene, insuspeitada alegria 

de con-viver.”

O Homem; as viagens. (DRUMMOND,  
Impurezas do Branco,  8ª ed., pp. 26-28).

4. A bênção: corações e mentes para o fu-

turo

Meus queridos...

São tantos os perversos que a menção de outros tornaria 
este discurso ainda mais cansativo; fico, no momento, com 
estes, que me bastam como painel daqueles que devem ser 
evitados.

É que chegou a hora da cerimônia dos adeuses.

Didier Jr -Janelas Abertas-1ed.indb   109 05/01/2017   09:01:43



Fredie Didier Jr.

| 110 |

Ser formando é estar nesta zona cinzenta entre o passado 
e o futuro; entre as boas-vindas e o adeus; entre o alívio e 
a ansiedade; entre a nostalgia e a felicidade; entre o certo e 
o incerto.

Agora, avante! Ao futuro. Ao nosso futuro.

Que ele seja belo como seus olhos.

Que ele possa me ajudar a agradecer-lhes de algum modo 
por este momento; esta bela e inesquecível homenagem, que 
me remete à infância, tempo de faz de conta, em que meu 
futuro era simplesmente o amanhã, mera noção de tempo 
e intervalos de copas do mundo. E quem não se lembra...

“Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida  
com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida  
De uma América a outra consigo passar num segundo 

Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo

Um menino caminha e caminhando chega no muro 
e ali logo em frente 

a esperar pela gente o futuro está  
E o futuro  

é uma astronave que tentamos pilotar

Não tem tempo 
nem piedade 

nem tem hora de chegar

Sem pedir licença 
muda nossa vida, 

depois convida 
a rir 

ou chorar
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Nessa estrada 
não nos cabe conhecer ou ver 

o que virá 
O fim dela ninguém sabe bem ao certo 

onde vai dar 
Vamos todos numa linda passarela  

de uma aquarela 
que um dia enfim  

descolorirá.”

(Toquinho, Aquarela)

Jamais imaginara estar aqui, neste momento, abençoando 
vocês, abençoando você, Flávia Rosana, minha irmãzinha 
querida, para um futuro que também será meu, com meu 
filho e minha mulher.

E...

(...) até lá, vamos viver  
Temos muito ainda por fazer 

Não olhem para trás – 
Apenas começamos 

O mundo começa agora – 
Apenas começamos.

(Renato Russo, Metal Contra as Nuvens)

Deus os abençoe. Muito obrigado.
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Carlos Alberto  

Alvaro de Oliveira,  

um testemunho 
1

Abril de 2001. Havia quase três anos desde o início da 
minha carreira como professor de Direito Processual Civil. 
Era, então, aluno do curso de mestrado em Direito na Uni-
versidade Federal da Bahia.

Fui convidado a coordenar um Congresso de Direito 
Processual Civil em Salvador – deram-me carta branca para 
convidar quem quisesse. Conhecia Carlos Alberto Alvaro 
(Alvaro, não “Álvaro”, como fazia questão de lembrar) de Oli-
veira pelos livros, sobretudo os Comentários ao CPC (Forense), 
Tutela de urgência no direito de família (Forense), Alienação 
da coisa litigiosa (Forense, seu melhor livro) e o Formalismo 
no processo civil (Saraiva, sua tese de doutoramento na USP). 
Esse último, aliás, exercia à época grande influência sobre o 

1. Texto publicado em Revista de Processo. São Paulo: RT, 2014, n. 228, p. 
473-475.
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meu pensamento, tanto que o meu projeto de dissertação de 
mestrado versava exatamente sobre o formalismo processual 
nos casos de direito litigioso indisponível.

Convidei, então, Carlos Alberto para o Congresso. Simul-
taneamente, enviei-lhe uma via do meu projeto de dissertação, 
que desenvolvia uma das variáveis apresentadas por ele em 
sua tese de doutoramento, pedindo-lhe ajuda intelectual e, 
quem sabe, uma orientação informal à distância. Quase treze 
anos depois, fica mais fácil perceber a mistura de insolência 
e ingenuidade nessa minha atitude.

Fui buscá-lo no aeroporto. Após as apresentações de 
praxe, a primeira coisa que fez foi entregar-me a via do pro-
jeto de dissertação, totalmente examinado e anotado à mão. 
Tamanha foi a minha surpresa (afinal, um gigante do processo 
civil brasileiro havia perdido seu tempo com um projeto de 
dissertação de mestrado de um desconhecido e muito jovem 
professor baiano...), que abaixei os olhos marejados e somente 
consegui dizer obrigado.

Iniciamos ali uma sólida amizade.

Quatro anos depois, já doutor pela PUC/SP, fui convidado 
por ele a ministrar aula em seu curso de especialização, na 
UFRGS, e assistir a uma de suas aulas no Programa de Pós-
-graduação Stricto Sensu, na mesma universidade. Vi, então, 
um método de aula que para mim era desconhecido: liberdade 
total de pensamento e franqueza (com lhaneza) na oposição 
das ideias. Eu mesmo, que discordava de muita coisa do que 
se dizia, era estimulado a me manifestar; e era frontalmente 
contraditado, sem tergiversações e pílulas douradas. Ao final 
da aula, fomos almoçar – neste dia, e por causa disso tudo, 
ganhei dois dos meus maiores amigos juristas, Daniel Miti-
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diero e Hermes Zaneti Jr. Ainda neste ano, subscreveu meu 
pedido de ingresso no Instituto Ibero-americano.

Em 2007, convidou-me para compor a banca de dou-
torado de Mitidiero, seu orientando. A banca era composta, 
ainda, por Tesheiner, Cruz e Tucci, Adroaldo Furtado Fa-
brício e Ovídio Baptista da Silva – Carlos Alberto apenas a 
presidia. Foi a primeira e única vez em que estive ao lado 
(literalmente) de Ovídio Baptista. Eu era, como se percebe, 
um estranho no ninho: jovem e desconhecido ao lado de 
cinco professores titulares. Honra imerecida, que somente 
a generosidade acadêmica de alguém como Carlos Alberto 
Alvaro de Oliveira poderia propiciar.

Nossos caminhos se cruzaram novamente, cinco anos 
depois. Submeti-me ao (temível) concurso para livre-docência 
na USP. A (igualmente temível) banca examinadora era 
composta por Leonardo Greco, Humberto Theodoro Jr., 
José Roberto Bedaque, Flávio Yarshell e Carlos Alberto Al-
varo de Oliveira, que foi especialmente duro na arguição da 
minha tese – não posso negar que isso me surpreendeu um 
pouco, pois, como a tese possuía uma forte carga filosófica, 
imaginei que ele gostaria ao menos da escolha do tema. Pois 
é, não gostou de nada. Atribuiu nota muito baixa à tese. As 
demais notas foram bem altas, porém, surpreendendo-me, 
novamente, mas por outro motivo, com a (raríssima, vindo 
dele) nota máxima na prova oral.

Alguns meses depois, nos reencontramos em Buenos 
Aires, nas Jornadas Ibero-americanas. No almoço, voltou a 
criticar a minha tese (para ele, “irrelevante”); disse, ainda, 
que não compreendia como eu poderia discordar dele na 
opção que fez por designar esse momento histórico da ciência 
processual de “formalismo valorativo”. Disse-lhe que achava 
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a designação hermética, pouco clara; disse-lhe, ainda, que, 
nada obstante, eu a divulgava, em minhas obras, e que o 
mais importante era que, substancialmente, para além dos 
rótulos, nossos pensamentos convergiam, metodologicamente, 
em quase tudo. Toda essa conversa no Rubayat de Buenos 
Aires, durante o almoço, com a franqueza e a amizade que 
marcavam nosso relacionamento.

Voltamos a nos encontrar em um Congresso em Porto 
Alegre, por ele organizado. Mais uma vez, bem ao seu estilo, 
divergiu de mim publicamente, logo após a minha palestra. 
Depois fomos jantar, como sempre fizemos, celebrando, silen-
ciosamente, o viço de uma relação acadêmica e de admiração 
mútua que nos unia há mais de dez anos.

Não o vi desde aquele dia.

Soube da gravidade de sua doença. Em dezembro de 
2013, Mitidiero me deu a triste notícia de seu passamento.

A ciência processual brasileira perdeu um gigante. Eu 
perdi um mestre e um amigo.

Nessas horas, ao ligar esses dois momentos de minha 
vida (hoje e o início da minha trajetória, em abril de 2001), 
vejo a importância que Carlos Alberto Alvaro de Oliveira 
teve em minha vida, sem nunca ter sido formalmente meu 
professor. Disse isso a ele em vida, em vários momentos. 
Agora, agradeço publicamente.

PS.: Por diversas razões, aquele projeto de dissertação 
foi abortado. Lembrei-me dele agora, com certa melancolia. 
Espero retomá-lo um dia, como homenagem póstuma a um 
dos meus mestres. 

Didier Jr -Janelas Abertas-1ed.indb   118 05/01/2017   09:01:43



| 119 |

Eduardo Espínola 
2

Fredie Didier Jr.

Antonio Adonias Aguiar Bastos
3

1. Nota introdutória

Em novembro de 2015, completam-se 140 anos do nas-
cimento de Eduardo Espínola. A efeméride coincide com o 
ano em que se apresenta ao Congresso nacional um projeto 
de Novo Código de Processo Civil.

Nada obstante se tenha notabilizado como o principal 
civilista brasileiro da primeira metade do século XX, Espínola 
deu também uma grande contribuição ao desenvolvimento do 
direito processual civil brasileiro: foi ele o autor do Código 

2. Fundador da Academia de Letras da Bahia (cadeira 16). Texto publicado 
em Revista de Processo. São Paulo: RT, 2010, n. 188, p. 401-407.

3. Doutor (Universidade Federal da Bahia – UFBA). Mestre (UFBA). 
Especialista em Direito Processual (Universidade Salvador – UNIFACS). 
Professor da UFBA e da Faculdade Baiana de Direito.
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de Processo Civil do Estado da Bahia de 1915, considerado 
o melhor dentre os códigos estaduais da época. 

Em tempo de novo Código de Processo Civil Brasileiro, 
a lembrança da vida e da obra desse notável jurista é, por 
isso, bastante oportuna.

2. Biografia 
4

Eduardo Espínola nasceu em 06 de novembro de 1875 
em Salvador, Capital da então província da Bahia.

Filho de Antônio José Espínola e de Francisca C. Go-
dinho Espínola, bacharelou-se, em março de 1895, no curso 
de Ciências Sociais da Faculdade de Direito de Recife. Em 
05 de dezembro do mesmo ano, graduou-se em Ciências 
Jurídicas pela Faculdade da Bahia.

Em janeiro do ano seguinte, foi nomeado Adjunto de 
Promotor Público em Salvador; em junho, passou a Promotor 
Público da Feira de Santana. Em 1900, foi nomeado Promotor 
Público de Maragogipe, tornando-se Promotor Público em 
Salvador em 1903. 

Em outubro de 1902 foi nomeado Lente da Faculdade 
de Direito da Bahia, após ter se submetido ao respectivo 
concurso, notabilizando-se pela demonstração do seu elevado 
conhecimento jurídico.

4. As informações biográficas aqui constantes foram obtidas nos sítios 
eletrônicos do STF (http://www.stf.gov.br), da Faculdade de Direito da 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (http://www.direitouerj.org.br) e 
da obra “Direito Internacional Privado – Teoria e Prática”, de Beat Walter 
Rechsteiner (São Paulo: Saraiva, 1995), além das fontes citadas em cada 
referência específica.
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Em 1917, foi um dos fundadores da Academia de Letras 
da Bahia, ocupando a cadeira n. 16, cujo patrono é José To-
máz Nabuco de Araújo – dado importante é que Espínola foi 
sucedido pelo outro grande civilista baiano: Orlando Gomes.

Em 1919, passou a advogar no Rio de Janeiro.

Em dezembro de 1927, o Governo da República o 
nomeou Delegado do Brasil para a Sexta Conferência Pan-
-Americana, que ocorreu em 1928. No ano seguinte, atuou 
como Agente do Brasil junto à Corte Permanente de Justiça 
Internacional de Haia.

Casou-se com Maria Daltro de Azevedo Espínola.

Em decreto de 06 de maio de 1931, foi nomeado Ministro 
do Supremo Tribunal Federal, preenchendo a vaga resultante 
da aposentadoria de Pedro Joaquim dos Santos. Assumiu o 
cargo no dia 13 do mesmo mês, sendo eleito Vice-Presidente 
da referida Corte em 22 de novembro de 1937, na presidência 
de Bento de Faria, exercido no triênio 1937-1940. A edição 
do Diário da Justiça de 20 de novembro de 1937 (p. 3.738) 
registra a sua homenagem ao Vice-Presidente que deixava o 
cargo, Ministro Hermenegildo de Barros, quando afirmou 
que procuraria seguir o seu exemplo.

Foi catedrático de Direito Internacional Privado da 
Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, sobrevindo impe-
dimento para o exercício da função em 1939, quando foi 
contratado, para substituí-lo, o professor Heráclito Carneiro 
Ribeiro, que, no ano seguinte, foi designado para lecionar 
Direito Civil. A partir daí, Oscar Accioly Tenório passou 
a acumular a cadeira de Direito Internacional Privado, na 
vaga de Eduardo Espínola, com a de Direito Internacional 
Público, que já desempenhava, regendo-a até aposentar-se.
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Em decreto de 19 de novembro de 1940, o então Pre-
sidente da República, Getúlio Dornelles Vargas, nomeou 
Eduardo Espínola Presidente do Supremo Tribunal Federal 
por tempo indeterminado. Importa registrar que o Decreto-
-lei n.º 2.770, de 11 de novembro de 1940, transferiu para o 
Chefe do Executivo Federal o poder de nomear o Presidente 
do STF, que, anteriormente, era eleito entre os seus pares. Lêda 
Boechat Rodrigues5 anota que o Decreto-lei n.º 2.770/1940 
teve a finalidade de impedir que o Ministro Laudo de Camar-
go assumisse a Presidência do Supremo Tribunal. Narra que 
Getúlio Vargas havia nomeado Laudo de Camargo ministro 
da Corte em 30 de maio de 1932 (só foi empossado como 
Presidente da Corte em 31 de janeiro de 1949), mas que 
com ele se desentendera quando este renunciou ao cargo de 
interventor federal em São Paulo.

Espínola aposentou-se em 26 de maio de 1945, quando 
ainda exercia a Presidência da Corte, da qual se despediu na 
sessão de 30 de maio. Durante os quase cinco anos em que 
ocupou o cargo, o Ministro José Linhares exerceu a Vice-
-Presidência.

Com a sua aposentadoria, o Presidente da República 
nomeou o Ministro José Linhares para o cargo mais alto do 
Judiciário.

Na sessão de 30 de maio de 1945, o novo Presidente do 
Supremo, seguido pelos Ministros Orozimbo Nonato e Fila-
delfo Azevedo, prestaram homenagens aos recém-aposentados 
Ministros Eduardo Espínola e Bento de Faria. Na mesma 
oportunidade, falou o Prof. Hahnemann Guimarães pela 

5. RODRIGUES, Lêda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal (1930-
1963). Vol. 04. Tomo I. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. p. 
281-282.
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Procuradoria-Geral da República. O Dr. Nelson Carneiro 
manifestou-se em nome do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil e o Dr. Augusto Cordeiro de Mello 
representou os funcionários da aludida Corte.

Espínola ainda representou a Faculdade de Direito do 
Rio de Janeiro no Instituto Brasileiro de Educação, Ciência 
e Cultura, órgão da UNESCO, sendo sucedido por Oscar 
Accioly Tenório no triênio 1950-1952.

Faleceu em 1º de maio de 1967. Em sessão realizada na 
Suprema Corte, no dia 03 do mesmo mês, o Ministro Alio-
mar Baleeiro reverenciou a sua memória. Pela Procuradoria-
-Geral da República, falou o Prof. Haroldo Valladão e, pelos 
advogados, o Prof. Francisco Manoel Xavier de Albuquerque.

Em sessão de 06 de novembro de 1975, foi comemorado 
o centenário de seu nascimento. No dia 13 de novembro 
do aludido ano, os Ministros Djaci Falcão e Moreira Alves 
manifestaram-se pelo Supremo Tribunal; o Prof. Henrique 
Fonseca de Araújo, pela Procuradoria-Geral da República, 
e o então Presidente do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Prof. Caio Mário da Silva Pereira, 
expressou-se pela advocacia.

3. Principais obras jurídicas

Destacou-se com vasta e eclética obra, marcando-se como 
processualista, talvez o primeiro da Bahia.

Neste campo, publicou o Código do processo do Estado 
da Bahia annotado (Salvador: Romualdo dos Santos Livreiro 
Editor, 1916, 2v). Foi ele o autor do Projeto de Código de 
Processo Civil, Comercial, Orfanológico e Criminal do Estado 
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da Bahia, de 1914. De acordo com Moacir Lobo da Costa, 
trata-se de um dos poucos livros que, no período de 1890 
a 1934, “concorreram para o aperfeiçoamento do direito 
processual civil brasileiro”6.

O Código de Processo do Estado da Bahia (Lei Esta-
dual 1.121, de 21 de agosto de 1915) é considerado, se não 
o melhor, ao menos um dos mais importantes, influentes e 
bem feitos códigos de processo estaduais vigentes no período 
da República Velha7 – até 1934, quando a União passou a 
ter competência exclusiva para legislar sobre processo civil8.

O Código Estadual de Processo caracterizava-se pelo 
apuro técnico, qualidade que se deve a Eduardo Espínola, 

6. COSTA, Moacir Lobo da. Breve notícia histórica do Direito processual civil 
brasileiro e de sua literatura. São Paulo: RT, 1970, p. 75. Há quem afirme 
que a primazia é do Rio Grande do Sul (LIMA, Alcides de Mendonça. A 
primazia do Código de Processo Civil do Rio Grande do Sul. Ajuris 7/95). O 
professor gaúcho reconhece que o primeiro diploma processual estadual foi 
o do Pará (Decreto 1.380, de 22.06.1905), que “não tinha o nome nem a 
sistemática técnica de um Código” (p. 94). 

7. Considerando-o “o melhor deles”: ALVIM, José Manoel Arruda. Manual de 
direito processual civil. 7. ed. São Paulo: RT, 2000, v. 1, p. 55. Obtempera 
Carlos Alberto Alvaro de Oliveira: “O Código de Processo do Estado da 
Bahia deu mais um passo no rumo da modernidade, inspirado o autor 
do projeto Eduardo Espínola em lições da doutrina italiana e alemã. (...) 
Não obstante esses avanços, o estatuto baiano, como os demais Códigos 
estaduais de processo, rezava ainda pela cartilha do processo liberal, e era 
demasiadamente apegado ao nosso tradicional processo escrito, desconhe-
cendo a concentração e a oralidade” (Do formalismo no processo civil. São 
Paulo: Saraiva, 1997, p. 47).

8. “Como aquela Carta teve duração efêmera – pouco mais de 3 anos – 
não houve tempo para uma providência efetiva e os Códigos regionais 
continuavam. Com o advento do malfadado Estado Novo e a consequente 
substituição daquela Constituição pela Carta ditatorial de 10 de novembro 
de 1937, o moderno regime foi mantido, isso é, competência unitária da 
União Federal” (LIMA, Alcides Mendonça. A primazia do Código de 
Processo Civil do Rio Grande do Sul, Ajuris 7/94. Porto Alegre).
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profundo conhecedor dos progressos científicos em curso 
na doutrina europeia a partir da segunda metade do século 
anterior9 (notadamente do pensamento germânico)10. A 
repercussão do código baiano foi tão grande que alguns 
doutrinadores colocam-no como o primeiro do período das 
codificações estaduais11, embora antes dele já houvessem sido 
promulgados os códigos do Pará (1904), Rio Grande do Sul 
(1908), do Maranhão (1909), do Distrito Federal (1910, mas 
não entrou em vigor) e do Espírito Santo (1914), conforme 
levantamento histórico de Moacir Lobo da Costa12. “Embora 
tivesse sido o sexto na ordem de aparecimento, foi sempre 
tido e exaltado como dos mais primorosos”13.

A qualidade de sua obra pode ser aferida a partir de 
sua lição sobre o poder instrutório do juiz, escrita em 1916:

“o juiz, que não é, na processualística moderna, um 
simples autômato, dirige todo o processo intelli-
gentemente, como um homem que vive no meio 
social em que a questão se agita, exige, não somente 

9. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São 
Paulo: Malheiros, 2001, v. 1, p. 276.

10. SANTOS, Moacir Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. 17. 
ed. São Paulo: Saraiva, 1994, v. 1, p. 53.

11. SANTOS, Moacir Amaral. Primeiras linhas..., cit., p. 53; COSTA, Alfredo 
de Araújo Lopes da. Direito processual civil brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1959, v. 1, p. 23.

12. COSTA, Moacir Lobo da. Breve notícia histórica do Direito processual civil 
brasileiro e de sua literatura. São Paulo: RT, 1970, p. 66. Há quem afirme 
que a primazia é do Rio Grande do Sul (LIMA, Alcides de Mendonça. A 
primazia do Código de Processo Civil do Rio Grande do Sul. Ajuris 7/95). O 
professor gaúcho reconhece que o primeiro diploma processual estadual foi 
o do Pará (Decreto 1.380, de 22.06.1905), que “não tinha o nome nem a 
sistemática técnica de um Código” (p. 94). 

13. PACHECO, José da Silva. Evolução do processo civil brasileiro. 2ª ed. Rio 
de Janeiro: Renovar, 1999, p. 184.
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do queixoso, como tambem  do queixado e até de 
terceiros, os elementos probatorios  que, de accordo 
com a discussão e com as provas já fornecidas, lhe 
pareçam necessarios  à decisão da causa. Os clássicos 
principios  – o juiz deve julgar pelo allegado e pro-
vado – e – compete provar àquelle que allega – já 
foram banidos da recente doutrina e inteiramente 
desprezados pelos Códigos mais modernos”14.

Além disso, foi Professor de Direito Civil, seara em que 
publicou diversos trabalhos, dentre os quais destacam-se, a 
partir de 1898, a tradução do livro de Pietro Cogliolo, Filo-
sofia do Direito Privado; em 1908, o 1º volume do Sistema 
do Direito Civil Brasileiro; em 1912, veio a lume o 2º volume 
da mesma Obra; em 1918, o 1º volume de Breves Anotações 
ao Código Civil Brasileiro – Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 
1916, seguido pelo 2º volume, de 1922, pelo 3º em 1928 e 
pelo 4º em 1930; em 1925, publicou um volume de Questões 
Jurídicas e Pareceres; em 1938, trouxe ao público o Manual 
do Código Civil Brasileiro; os três primeiros volumes da sua 
maior obra – o Tratado de Direito Civil Brasileiro – vieram 
em 1939, em colaboração com Eduardo Espínola Filho, en-
tão Juiz, depois Desembargador, no Rio de Janeiro, a então 
capital da República (o Tratado foi composto por um total 
de 10 volumes, finalizados em 1943); em 1944, A Lei de 
Introdução ao Código de Processo Civil Comentada; em 1951, 
A Família no Direito Civil Brasileiro e Garantia e Extinção 
das Obrigações – Obrigações Solidárias e Indivisíveis; em 1953, 
Dos Contratos Nominados no Direito Civil Brasileiro; em 1956, 
Posse, Propriedade, Compropriedade ou Condomínio, Direitos 

14. ESPÍNOLA, Eduardo. Código do processo do Estado da Bahia annotado. 
Salvador: Romualdo dos Santos Livreiro Editor, 1916, v. 1, p. 412-413.
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Autorais; em 1958, Os Direitos Reais Limitados ou Direitos 
sobre a Coisa Alheia e os Direitos Reais de Garantia no Direito 
Civil Brasileiro.

Distinguiu-se também nos estudos do Direito Consti-
tucional e do Direito Internacional, áreas do conhecimento 
em que publicou Elementos de Direito Internacional Privado, 
de 1925; em 1931, as Modificações do direito interno brasileiro 
decorrentes da adoção do Código Bustamante, obra escrita em 
colaboração com Eduardo Espínola Filho; em 1941, tornou 
pública a obra Da Condição Jurídica dos Estrangeiros no Bra-
sil e O Poder Judiciário na Constituição de 1937; em 1943, 
A Personalidade Humana em Direito Internacional Privado; 
em 1946, A Nova Constituição do Brasil – Direito Político e 
Constitucional Brasileiro; em 1952, vieram a lume os dois 
volumes da Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 
de setembro de 1946.

Sua contribuição para o direito internacional privado 
não se deu só pelos trabalhos doutrinários, mas também pela 
colaboração ativa na subcomissão legislativa, encarregada, à 
época, da revisão do Código Civil pátrio.

Além dos livros acima mencionados, que tiveram diversas 
edições e atualizações, seus ensaios e artigos foram divulgados 
em revistas especializadas.

Entre 1926 e 1931, editou 10 volumes das Pandectas 
brasileiras, que registravam a doutrina, a jurisprudência e a 
legislação pátrias.

Os inúmeros acórdãos de que foi relator, no período de 
1931 a 1945, enriqueceram a jurisprudência pátria e também 
foram divulgados em publicações especializadas.
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José Joaquim Calmon  

de Passos (1920-2008) 
15

Em 1996, estava no quarto ano do curso de graduação 
em Direito na Universidade Federal da Bahia, que então 
passava pela mais grave crise de sua história. Juntamente 
com alguns amigos, tivemos a ideia de produzir uma revista 
de formandos que servisse como veículo de publicação da 
produção dos professores e alunos da faculdade. Queríamos 
que a nossa ideia fosse avalizada por um grande nome da 
instituição, alguém que emprestasse o seu nome ao projeto 
que se iniciava.

Foi assim que conheci Calmon de Passos.

Já via aquele velhinho (aparentemente) franzino todas as 
manhãs de segunda e quarta, pontualmente às 07h50, quando 
visitava a Faculdade para ministrar o seu famoso curso de 
especialização em Direito Processual, que à época já possuía 
mais de vinte anos. Tínhamos todos um temor reverencial por 

15. Texto publicado em Revista de Processo. São Paulo: RT, 2008, n. 165.
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aquela figura, até então o maior mito jurídico baiano vivo. 
Procurei-o para falar sobre o projeto da Revista, pedindo-lhe 
três coisas: a) que nos enviasse um trabalho de sua autoria; 
b) que fizesse a palestra de lançamento da Revista; c) e que, 
se fosse possível, pudesse ler um trabalho meu, que escrevi 
para ser publicado na Revista, sobre o depoimento pessoal 
das pessoas jurídicas de direito público.

Calmon aceitou prontamente os dois primeiros convites 
e disse que leria o meu trabalho. 

Algumas semanas depois, estava andando na Faculdade 
quando ouço uma voz me chamando. Era o Professor Calmon, 
que me dizia que tinha gostado do que eu escrevera e me 
perguntava se eu tinha interesse de assistir às suas aulas no 
curso de especialização, como seu convidado. Não acreditei 
no que estava acontecendo: o Professor Calmon de Passos, 
então com 76 anos, o maior jurista baiano, o maior orador 
que pude ouvir, tinha perdido o seu precioso tempo com a 
leitura de um rabisco escrito por um “quartanista” de Direito? 
E ainda por cima me oferece, gratuitamente, a possibilidade 
de assistir ao seu curso de especialização?

Começava ali a nossa amizade.

No dia do lançamento da Revista, em outubro de 1996, 
aconteceu um dos momentos mais emocionantes da minha 
vida. Já bastante “abalado” com o evento, que concretizava um 
sonho havido por muitos, à época, como não realizável, pude 
ouvir as palavras do Professor Calmon de Passos, que começou 
o discurso da seguinte maneira: “Estou me sentindo como 
aquele sujeito que chega em casa após um dia de trabalho e, 
sem saber, é surpreendido com uma festa de aniversário para 
ele... Isso aqui que presenciei hoje é uma festa de aniversário 
surpresa para mim. Eu tinha preparado um discurso, mas 
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percebi que ele não é adequado ao que está acontecendo...” 
e, jogando o discurso fora, fez um dos mais belos discursos, 
totalmente de improviso, que vi em minha vida. Estava ao 
seu lado, com a cabeça baixa, chorando... Ele me fustigava, 
dizendo-me: “levanta a cabeça, Fredie”! Arrematou, assim, 
o seu discurso: “Quando eu era promotor em Remanso, no 
interior da Bahia, na minha casa havia um quintal cheio de 
barro e gravetos. Diziam-me que aquele barro era grama e 
os gravetos, uma goiabeira. Não acreditava. Mas ninguém 
sabe da força da natureza, quando vem a chuva. Com ela, 
o que era barro, virou grama; o que era graveto, virou uma 
bela goiabeira! Essa faculdade, por muitos anos um grande 
graveto, começa a tornar-se uma goiabeira com a presença 
de vocês!”.

Nesse mesmo ano, por questão de brigas políticas na 
Faculdade de Direito da UFBA, o Professor Calmon transfere 
o seu curso de especialização para a Universidade Salvador. 
Após quase quarenta anos de ininterrupta carreira no magis-
tério da UFBA, Calmon a deixou, ainda que provisoriamente, 
como se verá a seguir.

Em 1997, procurei-o na Universidade Salvador para 
mostrar-lhe o artigo que estava escrevendo para o segundo 
volume da Revista dos Formandos, cujo tema era a “pos-
sibilidade jurídica do pedido”, um dos tantos examinados 
pelo mestre, ainda na década de sessenta do século passado. 
Ele leu o trabalho e me disse uma frase que me arrasou: 
“Fredie, não gaste vela com um defunto vagabundo...”. Bai-
xei a cabeça, agradeci e saí. Quando já estava no ponto de 
ônibus, ouvi o Prof. Calmon me chamando. Perguntou-me 
para onde iria. Não obstante estivesse indo exatamente para 
o sentido contrário ao da sua casa, disse-me que me daria 
uma carona. Era a sua forma de dizer: “Meu querido, digo 
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tudo isso para lhe provocar. Vá em frente e conte comigo”. 
Lembrando-me agora do episódio, com o distanciamento que 
somente o tempo oferece, posso constatar a correção de tal 
lição e perceber que Calmon foi, de fato, um homem de seu 
tempo: sempre se preocupou com as questões de sua época, 
enfrentando-as sem medo.

Ainda em 1997, recebeu o título de Professor Emé-
rito da UFBA, cuja solenidade tive a honra e o prazer de 
comparecer.

A minha turma, como forma de homenagear Calmon 
pelo que fez por nós um ano antes e ainda prestar-lhe um 
desagravo pelo ocorrido na Faculdade, resolveu escolhê-lo 
como paraninfo. Não posso me esquecer do dia em que eu, 
Fabrício Oliveira e Jorge Santiago Jr. (colegas de faculdade) 
fomos à casa de Calmon para fazer-lhe o convite. Qual não 
foi a nossa surpresa (lembrando-me do episódio onze anos 
depois, percebo que não haveria razão para essa surpresa, 
sendo o convidado quem era) quando Calmon simplesmente 
recusou o convite, sob o fundamento de que a paraninfia, para 
ele, era o símbolo do mercado das vaidades da Faculdade. Ele 
nos disse que jamais aceitou um convite para ser paraninfo. 
Nós não desistimos facilmente. Explicamos que, não obstante 
não tenhamos sido seus alunos na graduação, em razão de 
sua aposentadoria compulsória, gostaríamos de fazer-lhe essa 
homenagem, como agradecimento pelo que nos fez e como 
um ato silencioso de repúdio ao que tinha acontecido na Fa-
culdade meses antes. Calmon foi convencido após ter sentido 
que, ao seu modo, ficou comovido com o convite. Disse-nos, 
então, uma frase que é um emblema da sua personalidade: 
“Aceito, então, essa prebenda!”. No dia 07 de fevereiro de 
1998, no Salão Iemanjá do Centro de Convenções da Bahia, o 
Prof. Calmon de Passos celebra a sua primeira e única oração 
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da paraninfia, para minha turma, com muito orgulho para 
nós: “Para aqueles que vão prosseguir”, um texto que já se 
tornou um clássico e que chegou a ser publicado na coletânea 
“Doutrina”, coordenada por James Tubenchlak.

A nossa amizade, que se iniciava, foi-se estreitando até 
1999, quando ele assumiu a Direção da Escola de Advocacia 
Orlando Gomes, dando-me a oportunidade de dar algumas 
aulas de processo civil, ajudando-me muito no início da 
minha carreira.

Essa amizade sofreu dois estremecimentos, um em 2000 
e outro em 2005. 

O primeiro foi resolvido de uma forma muito bonita. 
Alguns alunos meus da Universidade Católica do Salvador, 
em 2001, sabendo desse nosso estremecimento, pediram-me 
para trazer o Prof. Calmon para uma aula minha, para fazer 
uma exposição. Uma das atividades obrigatórias para os alunos 
era exatamente a de trazer um “vulto jurídico baiano” para 
expor sobre um tema polêmico (no caso, autorização judicial 
para a interrupção de gravidez). Eles me perguntaram se eu 
teria algum problema com a presença de Calmon. Disse-lhes 
que, obviamente, não: seria para mim um grande prazer, 
mas não sabia se ele aceitaria o convite. Feito o convite, o 
Prof. Calmon mandou-me, pelos alunos, um recado: “Diga 
a Fredie que aceito o convite por causa dele!”. Era a senha 
que eu esperava ouvir. Após a sua exposição, ele chegou perto 
de mim, apertou a minha mão e me disse, baixinho, para 
ninguém ouvir: “Sem ressentimentos...”. Deu-me um beijo 
na testa. Seis meses depois, já estava participando da minha 
banca de dissertação de mestrado, em janeiro de 2002, e pre-
faciando o meu livro Recurso de terceiro, que seria publicado 
pela RT ainda em 2002. Já em 2005, fez-me, como decano, 
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uma pequena e bela saudação, quando ingressei no Programa 
de Pós-graduação em Direito da UFBA (o professor Calmon 
havia retornado ao Programa em 2004, a convite do Prof. 
Saulo Casali Bahia).

O segundo foi resolvido de maneira mais lenta. No 
ano passado, Calmon compareceu a uma palestra minha, 
que faria para os procuradores do Estado da Bahia, quando 
conversamos amigavelmente, mas ainda friamente. Um pouco 
antes, já tinha recebido a notícia de que ele avalizara o meu 
nome na Editora Forense, para sucedê-lo no volume 3 da 
famosa coleção Comentários ao Código de Processo Civil.  A 
senha que esperava chegou-me há vinte dias. No dia 01 de 
outubro de 2008, tomei posse na Academia de Letras Jurí-
dicas da Bahia. Enviei-lhe um e-mail, dizendo-lhe que a sua 
presença seria muito importante para mim. No dia da posse, 
chega o Professor Calmon, muito triste e abatido em razão 
do estado de saúde de sua esposa, e me diz: “Fredie, você 
sabe que a minha situação pessoal está muito complicada. 
Eu vim porque era você!”. Abraçamo-nos e tiramos uma foto. 
Foi a última vez que o vi.

No dia 13 de outubro, mandei-lhe um abraço por in-
termédio de Guilherme Peres, com quem falava ao telefone, 
que almoçava com ele. Ele me retribuiu aquele abraço. Viajei 
ao Peru e, no sábado pela manhã, dia 18, na madrugada de 
Lima, sou acordado por um telefonema do Brasil, comuni-
cando o seu falecimento. Pensei: “logo agora!”. Estávamos 
tão bem e eu estava tão longe; não poderia dar-lhe o meu 
último abraço.

Estou muito triste e atordoado. Perdi um dos meus 
ídolos. Perdi uma das minhas grandes referências. Se hoje 
eu gosto de estudar Direito Processual Civil, certamente há 
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nisso muito, mas muito, do Prof. Calmon de Passos, meu 
amigo, meu paraninfo, meu mestre.

Calmon de Passos foi um dos poucos processualistas 
brasileiros que escreveram sobre os quatro institutos fun-
damentais do Direito Processual: a ação (A ação no direito 
processual civil brasileiro, Salvador, Progresso, 1961), a juris-
dição (Da jurisdição, Salvador, Progresso, 1957), processo e 
defesa (Comentários ao Código de Processo Civil. 9ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2004, v. 3).

Além desses, publicou os seguintes livros: Do Litisconsór-
cio no Código de Processo Civil (Salvador, 1952), A nulidade 
no processo civil (Salvador, 1959), Da revelia do demandando 
(Salvador, 1960) Comentários ao Código de Processo Civil (t. 
10, RT, teoria do processo cautelar), Mandado de segurança 
coletivo, mandado de injunção e habeas data (Rio de Janeiro, 
Forense, 1991), Inovações no Código de Processo Civil (Forense, 
1995), Direito, Poder, Justiça e Processo (Rio de Janeiro, Fo-
rense, 1999) e Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às 
nulidades processuais (Rio de Janeiro, Forense, 2002, reedição 
revista e ampliada do livro sobre nulidades de 1959). 

Cumpre destacar o seu trabalho sobre nulidades, em 
minha opinião, o melhor da doutrina brasileira sobre o tema 
(e um dos melhores do mundo), e o seu livro de maturidade, 
“Direito, Poder, Justiça e Processo”, que sintetiza as suas ideias 
sobre esses assuntos tão importantes, podendo ser considera-
do o seu “testamento intelectual”. Muito relevante, embora 
pouco lida, é a sua “teoria da tutela cautelar”, publicada nos 
Comentários ao CPC da Revista dos Tribunais, v. 10, também 
uma de suas obras-chave.

Publicou dezenas de ensaios. Os mais famosos são “Ins-
trumentalidade do Processo e devido processo legal”, publicado 
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na RePro 102,  “Em torno das condições da ação – a possi-
bilidade jurídica”, publicado na Revista de Direito Processual 
Civil n. 04 (Saraiva) e “Mandado de segurança contra ato 
judicial”, conferência feita no início da década de sessenta 
do século passado, cujo posicionamento foi consolidado em 
texto publicado pela Revista de Processo (“O mandado de 
segurança contra atos jurisdicionais – tentativa de sistemati-
zação nos cinquenta anos de sua existência”, RePro n. 33). 
Também gostaria de lembrar do artigo “Reflexões sobre um 
ato de correição”, publicado no segundo volume da Revista 
Jurídica dos Formandos da UFBA, após um repto que lhe 
fiz, e que se revela fundamental para a compreensão do inciso 
II do art. 253 do CPC.

Foi Professor Emérito da Universidade Federal da 
Bahia, Catedrático de Direito Processual Civil na Faculdade 
de Direito da UFBA (o livro sobre a “ação processual”, já 
referido), Livre-docente pela mesma Faculdade de Direito 
(o livro sobre nulidade no processo civil, já referido) e pela 
Faculdade de Ciências Econômicas da UFBA (o livro sobre 
a revelia do demandando, já referido), membro da Acade-
mia de Letras Jurídicas da Bahia e do Instituto Brasileiro de 
Direito Processual.

Nasceu no dia 16 de maio de 1920. Faleceu no dia 18 de 
outubro de 2008, certamente como sempre desejou: lúcido e 
na ativa. Na noite do dia 16, fez uma palestra em Salvador; 
dirigindo-se a Porto Alegre na manhã da sexta-feira, dia 17, 
onde faria uma conferência; começou a sentir-se mal ainda 
no check-in; foi ao hospital, fez exames, estava passando bem 
quando, à noite, sofreu três paradas cardíacas, não resistindo 
à terceira, falecendo em razão de infarto do miocárdio.

No convite da minha formatura, em 1998, dedicamos 
o poema “Toda saudade”, de Gilberto Gil, aos ausentes. 
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Lembrei-me dele agora, unindo esses dois momentos da 
minha vida:

“Toda saudade é a presença 

Da ausência de alguém 

De algum lugar

De algo enfim

Súbito o não 

Toma forma de sim

Como se a escuridão 

Se pusesse a luzir

Da própria ausência de luz

O clarão se produz

O sol na solidão

Toda saudade é um capuz 

Transparente 

Que veda 

E ao mesmo tempo 

Traz a visão

Do que não se pode ver

Porque se deixou pra trás

Mas que se guardou no coração.”

O Professor Calmon de Passos encerrou assim o seu 
discurso de paraninfia, a que me referi linhas atrás: 

“Os gigantes de ontem só nos são úteis se permitirem 
que, subindo em seus ombros, possamos ver além do 
que foram capazes de vislumbrar. Assim fazendo, nem 
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os traímos nem os esquecemos, antes permitimos que 
sobrevivam conosco com alicerces sobre que assenta-
mos nosso mirante mais elevado.
Vocês são a geração que pode fazer isso. Já não se 
sentem amantes infiéis buscando outros amores, nem 
filhos ingratos por tentarem caminhar com os próprios 
pés, levando os bens que o dever paterno de partilhar 
lhes proporcionou.
Libertem-se de nós, sem nos esquecer nem nos deixar 
de amar.
Levem-nos em seus corações, mas icem as velas, 
suspendam as âncoras e deixem o cais em direção à 
linha em que o céu e mar se confundem e parecem 
interpenetrar-se.
Aí é o horizonte, que é o destino dos que ainda podem 
e necessitam aceitar o desafio das aventuras e assumir 
a coragem de ir em direção ao inesperado.
Caminhem para o futuro e levem-me com vocês.
Não meu corpo, tão frágil, tão transitório e tão pre-
cário, mas o que fui em espírito e verdade para vocês, 
se é que o fui.
Se assim o fizerem, estarei presente também no ama-
nhã de vocês, porque é neste permanecer do algo que 
fomos em alguém que continua sendo que se realiza 
o insopitado desejo humano da perenidade. 
Este sobreviver tem um nome – chama-se imorta-
lidade”.

Calmon de Passos, um gigante imortal, um homem bom 
que deixa saudades.

Fredie Didier Jr.

Em 20.10.2008
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Os nomes das salas –  

nota do organizador 
1

Entrei no prédio da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal da Bahia em abril de 1993, aos dezoito anos, para 
assistir a uma aula de Marília Muricy; desde então, ressalvados 
os anos de 2002/2003, mantenho com a Faculdade algum 
tipo de vínculo: graduando, professor substituto, mestrando 
e professor concursado. Sou bacharel e mestre pela Faculdade 
de Direito da Bahia, a Escola que me deu régua e compasso.

Sempre me intrigavam os nomes das salas de aula, 
que para mim, jovem aluno, nada significavam. Os nomes 
humanizavam o ambiente acadêmico, despertavam a minha 
curiosidade, estimulavam em nós um sentimento generaliza-
do de “pertencimento” e, de alguma maneira, serviam com 

1. Nota ao livro DIDIER Jr., Fredie (org.). O nome das salas – Homenagem 
aos 125 anos da Faculdade Livre de Direito da Bahia. Salvador: Editora 
Juspodivm, 2016.
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um ponto de convergência de um orgulho coletivo por fazer 
parte dessa História.

Os “nomes” passaram a fazer parte da minha história. 
Estreitei os laços com todos eles. Em cada uma das salas, vivi 
histórias que forjaram o meu caráter, meu compromisso com 
a Academia e meus vínculos de amizade; em muitas delas, 
aprendi lições de Direito que carrego comigo até hoje. Levo-
-os todos comigo, para sempre, esses nomes. 

Nestor Duarte (atual sala 102) foi a sala da minha 
primeira aula como estudante de Direito; a Filinto Bastos 
(sala 106), onde travei alguns debates mais acalorados, em-
bora afetuosos, com meu então Prof. Fernando Santana; a 
Ponciano de Oliveira (sala 109), onde dei aula para a minha 
primeira turma de Processo Civil, em 1998, como professor 
substituto, da qual vim a tornar-me, três anos depois, para-
ninfo; a Machado de Oliveira (sala 108), que primeiro me 
recebeu como professor substituto de Prática Cível, em agosto 
de 1998; a Almachio Diniz (sala 112), em cuja parede foi 
aposta uma placa (que eu não sei mais onde está), em minha 
homenagem, pela turma de formandos de 2001, da qual fui 
paraninfo; a Calmon de Passos (sala 224), que ao tempo da 
minha graduação não possuía nome, onde eu assisti, como 
ouvinte e ainda como bacharelando, o segundo semestre do 
curso de especialização em processo civil, em 1996, coorde-
nado por Calmon de Passos (essa era a sala onde meu mestre 
ministrava seu Curso) e a convite dele; foi ela também a sala 
onde realizei a prova oral do meu concurso de ingresso na 
Faculdade, ouvi o anúncio da minha aprovação e recebi o 
abraço emocionado de Celso Castro, Jovino Ferreira, Jomar e 
Jarbas; a Aloysio de Carvalho Filho (sala 104), onde assisti 
a primeira aula de processo civil, em 1995, ministrada pelo 
meu mestre, amigo e confrade Paulo Furtado; na Moniz Sodré 
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(sala 103), minha turma escolheu Calmon de Passos como 
paraninfo e Milton Tavares como professor homenageado 
(ambos professores já aposentados à época; Calmon, como 
um desagravo a um episódio desagradável que lhe acontecera 
com a então direção da Faculdade; Milton, por ter saído da 
sua aposentadoria e assumido, como professor voluntário, 
uma turma de Direito Civil, de que parte minha turma foi 
aluna; nessa mesma sala, escolhemos Jorge Santiago Jr. como 
nosso orador, por unanimidade e sem que ele precisasse an-
tecipar o seu discurso (prática para mim estranha, mas que 
se tornou rotineira de uns anos para cá); a Antonio Carlos 
de Oliveira (sala 223), onde se realizaram as provas orais do 
concurso do meu amigo Salomão Viana, a que acompanhei 
de perto, ainda como aluno da graduação; a Garcez Fróes 
(sala 101), onde assisti a uma aula de Pedro Sampaio sobre 
como elaborar a melhor petição inicial possível de uma ação 
de separação consensual – que, quatro anos depois, seria, para 
minha sorte, a peça do meu exame da OAB; a Eugênio Lyra 
(sem número atualmente, mas que fica no subsolo, próxima 
ao Memorial), onde minha turma se reuniu, em assembleia 
histórica, para decidir pelo boicote ao “provão”, primeiro 
exame nacional de cursos, em 1997, ato que, de tão organi-
zado e bem humorado, acabou repercutindo em todo Brasil 
e virando chamada de telejornal.

Desde aluno, e já conhecendo mais as histórias que 
precediam os nomes, sempre quis prestar uma homenagem 
àquelas pessoas. Idealizei a Revista Jurídica dos Formandos, 
em 1996, cujos dois primeiros volumes foram coordenados 
por mim, Jorge Santiago Jr. e Fabrício de Castro Oliveira, 
em homenagem, respectivamente, a Nestor Duarte e Aloy-
sio de Carvalho Filho. Vivendo uma época em que nossa 
faculdade estava muito degradada (para se ter uma ideia, 
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havia quarenta professores e dois doutores), sentíamos a 
necessidade de olhar para o passado e buscar inspiração 
nos mestres que construíram a história da Faculdade Livre 
de Direito da Bahia.

Com o pretexto da comemoração dos 125 anos de nossa 
Faculdade, fundada em 1891, convidei meus colegas e um 
orientando a escrever sobre os “nomes das salas”. Ampliei 
o espectro do livro, de modo a que ele também abrangesse 
os “nomes” de outros espaços de nosso prédio (Biblioteca, 
Auditório, Espaço de Convivência e Espaço Acadêmico) e 
daqueles que estão representados por busto e estátuas. Pedi 
a Celso Castro e Júlio Rocha, Diretor e Vice-Diretor, que 
viabilizassem a volta das placas identificativas dos nomes das 
salas, sumidas há muitos anos. Eles atenderam prontamente 
ao meu pedido, compreendendo a importância do gesto 
para a preservação da memória da Faculdade. Muitos colegas 
também aceitaram o convite e, para minha profunda alegria 
e sincera emoção, eis o livro. 

É preciso agradecer, também, a Ricardo Didier, meu 
irmão, e Vauledir Santos, editores que encamparam o projeto 
desta homenagem.

Escrever sobre nomes de salas parece estranho, ou he-
terodoxo como diria meu amigo Rodolfo Pamplona Filho, 
sobretudo numa quadra da história em que o ontem parece 
ter sido há décadas. Senti, porém, a necessidade de abrir 
essa janela para o passado e lembrar que a história de nossa 
Faculdade é a história dos professores, alunos e funcionários 
que por ela passaram. Essa obviedade é a enzima que catalisa 
todas as nossas vontades no sentido de continuar promo-
vendo, na vida universitária e no pensamento jurídico, as 
transformações tão necessárias quanto inevitáveis.
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É, também, um gesto de preservação da memória de 
nossa Escola, um reforço em nossa autoestima e um ato de 
amor e reverência.

Obrigado e parabéns. 

Salvador, 15 de abril de 2016.

Fredie Didier Jr.

Professor-associado de Direito Processual Civil
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Metanotas posfaciais:  

notas às notas conclusivas 
2

A criação de um regime jurídico de formação, aplicação, 
divulgação e superação dos precedentes judiciais obrigatórios 
é, indiscutivelmente, uma das duas principais novidades do 
CPC-2015 – a outra, a consagração do princípio do respeito 
ao autorregramento da vontade no processo.

Ronaldo Cramer percebeu isso.
Seguiu, assim, outros gigantes de sua geração (Hermes 

Zaneti Jr. e Daniel Mitidiero), de uma geração anterior (Cruz 
e Tucci, Rodolfo de Camargo Mancuso, Luiz Guilherme 
Marinoni e Teresa Wambier) e de uma geração posterior 
(Lucas Buril), e resolveu enfrentar o tema.

Coragem, muita coragem.
Salvo engano, essa é a primeira tese inteiramente pro-

duzida a partir do CPC-2015.
Cramer fez opções metodológicas que me agradam.

2. Posfácio do livro CRAMER, Ronaldo. Precedentes judiciais – teoria e dinâ-
mica. Rio de Janeiro: Forense, 2016.
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Ele optou por construir uma teoria dos precedentes 
judiciais para o Brasil e, mais especificadamente, adequada 
à compreensão do Direito Processual Civil brasileiro. Dois 
cortes, portanto. Poderia ter feito apenas um corte (teoria 
para o Brasil), mas a sua opção, que também me parece 
correta, de relacionar o sistema de precedentes ao sistema de 
gestão e julgamento de casos repetitivos, impôs o segundo 
corte, tendo em vista as dificuldades de se pensar em um 
incidente de resolução de demandas repetitivas aplicável ao 
processo penal.

Nada obstante o duplo corte epistemológico, parece-me 
que a tese serve integralmente ao processo trabalhista brasileiro.

Essa opção me agrada, pois de fato parece necessário que 
a doutrina brasileira se liberte, um tanto, das construções do 
common law e procure compreender o sistema brasileiro de 
precedentes judiciais, que é peculiar. Além de peculiar, esse 
sistema de precedentes foi sendo construído paulatinamente 
– o CPC não foi tirado da cartola ou da algibeira: ele reflete 
anos de evolução da doutrina, da jurisprudência e da legis-
lação brasileiras. Por causa disso, a opção corajosa de tentar 
construir uma teoria que sirva ao Brasil merece elogio sincero. 
Além de ser um ato de coragem epistêmica.

Infelizmente, não tive a oportunidade de compor a banca 
examinadora dessa tese de doutorado, apresentada na Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo sob orientação de Teresa 
Wambier, que por acaso também foi minha orientadora.

Cramer convidou-me para escrever este posfácio. Pediu-
-me que fosse um posfácio, pois queria que eu fizesse um 
exame crítico do texto – não sei bem se esse convite foi uma 
demonstração de remorso por eu não ter estado na banca 
(risos – caso estivesse em outras plataformas, aqui caberia 
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um emoticon ou um sticker), mas o encarei como mais uma 
homenagem vinda de Cramer, meu amigo fraterno e com-
batente do mesmo combate.

Aceitei prontamente o convite.

Farei uma espécie de arguição tardia da tese.

Escolherei algumas das mais de sessenta notas conclusivas 
apresentadas ao final por Cramer e a elas acrescerei umas 
notas minhas – o fato de eu não escolher alguma para anotar 
não significa que não teria nada a dizer a respeito dela; tive 
de fazer um corte, por motivos óbvios de espaço e para não 
descaracterizar o posfácio. O propósito é o de prolongar o 
debate, em espécie de convite para que Cramer as responda 
em outra oportunidade.

Não poderia pensar em forma melhor para homenagear 
meu amigo do que convidá-lo para um diálogo acadêmico.

É a forma de saudar uma tese que provavelmente é o 
pontapé inicial do Programa de Pós-Graduação em Direito 
Processual da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro, futura Escola Processual da Gávea (bairro que mora 
em meu coração), irmã da Escola do Leblon, fundada há 
poucos anos. Gávea e Leblon, próximos também nesse sen-
tido. Quando no futuro cuidarem da história de todo esse 
movimento intelectual da Zona Sul carioca, espero que se 
lembrem deste “baioca” que escreve estas linhas de boas-vindas!

Evoé, (G)Cramer!
Seguem as metanotas posfaciais.

3) O sistema de precedentes instituído pelo novo CPC 
tem uma ideologia: manter a integridade do Direito, por 
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meio do emprego de precedentes, sobretudo os dos tribunais 
superiores, bem como prevenir e remediar as ações repetitivas.

Parece-me que a relação deve ser feita com as questões 
de direito repetitivas, não necessariamente com as ações 
repetitivas. Basta pensar no caso de precedentes em ma-
téria processual, que servem como padrão decisório para 
as soluções de questões processuais surgidas em processos 
não necessariamente repetitivos.

4) No ordenamento brasileiro, os precedentes compõem 
um microssistema formado pelo novo Código de Processo 
Civil, principalmente os artigos 926 e 927, pela Lei 9.868/1999 
(Lei da ADI e da ADC), pela Lei 9.882/1999 (Lei da ADPF) 
e pela Constituição Federal. Esses diplomas legais devem 
ser articulados e interpretados para o uso dos precedentes, 
suprindo reciprocamente eventuais lacunas e constituindo 
um microssistema dentro do nosso ordenamento jurídico.

Parece-me muito boa a ideia de um microssistema de 
formação de precedentes obrigatórios. Mas não me parece 
correto inserir, no microssistema de precedentes obrigató-
rios, as leis relativas aos processos de controle concentrado 
de constitucionalidade. Uma decisão em ADIn, por 
exemplo, produz precedente vinculativo (art. 927, I, 
CPC) tanto quanto uma decisão proferida em recurso 
extraordinário (art. 927, III, CPC). Não há razão para 
inserir essas leis no microssistema. A coisa julgada erga 
omnes da decisão em controle concentrado não pode ser 
confundida com a eficácia vinculativa do precedente 
por ela gerado. Se a decisão for “Lei n. XX.XXX/2016 é 
inconstitucional, por violar competência estadual”, temos 
coisa julgada erga omnes de que a Lei n. XX.XXX/2016 
é inconstitucional e o precedente de que “lei federal com 
determinado conteúdo é inconstitucional”. Essa metanota 
serve à nota 46 de Cramer.
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6) Considerando as nossas tradições processuais e o di-
reito positivo, deve-se conceituar precedente como todo julgado 
de tribunal que, por força de sua condição originária ou de 
reconhecimento posterior, cria a norma jurídica a ser seguida, 
obrigatoriamente ou não, em casos idênticos.

Parece-me estranho falar em norma jurídica não obri-
gatória. Se é certo que o precedente não obrigatório tem 
estrutura lógica de uma norma jurídica, a ausência de 
imperatividade o descaracteriza como norma jurídica. 
Além disso, não parece correto dizer que os precedentes 
servem à solução de casos idênticos; se os casos fossem 
idênticos, teríamos coisa julgada; precedentes se referem 
a casos semelhantes, normalmente, mas nem sempre, 
com discussão de uma mesma tese jurídica; o que pode 
ser idêntico, mas nem sempre precisa ser (basta pensar 
no uso da analogia na aplicação de um precedente), é 
a tese jurídica discutida.

7) O precedente tem os seguintes pressupostos para ser 
configurado: (a) ser um julgado de tribunal; (b) ter criado, 
a partir da interpretação da lei, uma nova norma jurídica; e 
(c) ter se tornado estável.

Quero ponderar o elemento “b”. A interpretação não se 
resume às fontes do Direito – interpretam-se atos e fatos, 
por exemplo; as fontes do Direito não se resumem à lei: 
interpretam-se contratos, costumes e outros precedentes. 
Assim, não me parece correto reduzir a norma do pre-
cedente àquela que resulta da lei.

8) O precedente cria, além da norma jurídica indivi-
dual, forjada para resolver o caso concreto, a norma jurídica 
geral, também chamada de norma do precedente, que deverá 
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servir de baliza decisória para casos idênticos. A norma do 
precedente encontra-se na fundamentação, diferentemente 
da norma individual, que aparece no dispositivo.

Parece-me que a norma individual do caso não se con-
funde com o precedente. Admito que se possa dizer que a 
decisão (como um todo) é fonte do direito apta à produção 
da norma do precedente e da norma individualizada.

9) A norma do precedente deve ser interpretada a partir 
do texto do precedente e, ainda, dos julgados que a aplicaram 
posteriormente.

O trecho final da nota (“julgados que a aplicaram pos-
teriormente”) é o suficiente para demonstrar o equívoco 
mencionado na metanota à nota 7: há precedentes que 
interpretam precedentes e podem, por isso, ampliar ou res-
tringir, concretizando o comando do precedente anterior.

11) No nosso ordenamento, o precedente não produz 
a norma a partir do nada, mas sim do texto normativo. O 
precedente brasileiro é, por assim dizer, interpretativo do 
texto legal.

Reitero o que disse na metanota à nota 7, com um 
acréscimo: a interpretação jurídica pode ter por objeto 
elementos não textuais (GUASTINI, Riccardo. Le fonti 
del diritto e l´interpretazione. Milano: Giuffrè Editore, 
1993, p. 325) – como os costumes, por exemplo.

14) Os elementos do precedente são ratio decidendi e 
obiter dictum. Esses elementos encontram-se na fundamen-
tação do julgado considerado precedente.
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Não me parece que o obiter dictum seja elemento do pre-
cedente. Pode-se dizer que o obiter dictum pode aparecer 
em algumas fundamentações, mas não necessariamente 
isso ocorrerá. Ainda que haja o dictum, ele seria com-
ponente da decisão, e não do precedente. Parecem-me 
ainda importantes os outros dois elementos além da ratio 
decidendi: os fatos materiais e a argumentação jurídica, 
esses, sim, elementos do precedente (o § 6º do art. 
966 do CPC parece ir nesse sentido). A propósito, 
ver a conclusão 32 de Cramer.

23) O princípio da isonomia exige que o precedente seja 
aplicado para casos idênticos. Os casos são idênticos quando 
têm identidade de tese jurídica, ou seja, fatos semelhantes e 
identidade de fundamentos jurídicos.

Se precedente é norma, pode ser aplicada por analogia, 
até mesmo como homenagem à mesma isonomia; se isso 
é correto, o precedente pode ser aplicado a casos não 
idênticos ao originário, mas que possam ser reconduzidos 
à mesma norma.

42) A sentença proferida com base em um precedente e 
transitada em julgado pode ser objeto de ação rescisória, com 
base no inciso V do art. 966 do NCPC, se este precedente 
posteriormente foi superado por um novo. Se o precedente 
muda, altera-se também a norma. Como o inciso V do art. 
966 do NCPC constitui meio de controle da aplicação da 
norma após a coisa julgada, à parte deve ser garantido o 
direito de rescisão com base nesse motivo, não se aplicando 
a Súmula 343 do STF.

O tema é muito sensível e penso que o problema é mais 
complexo. Basta pensar na hipótese de a decisão rescin-
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denda estar em conformidade com precedente vinculante 
que existia à época e, após o trânsito em julgado, sobre-
vém novo precedente do tribunal superior, alterando o 
seu entendimento. Parece-me que, ao menos nesse caso, 
não há direito à rescisão, fundado nesse novo precedente, 
tendo em vista a segurança jurídica, tal como decidido 
pelo STF, no RE n. 590.809, rel. Min. Marco Aurélio, 
j. em 22.10.2014.

52) O art. 927 do NCPC não é uma norma heterotó-
pica, mas uma norma de Direito Processual Civil, pensada 
para esse modelo de processo. Logo, não se aplica ao processo 
penal e trabalhista.

Não posso concordar. Se é certo que será difícil conceber 
IRDR em matéria penal e que a competência do STJ 
não é tão relevante para o processo do trabalho, nada 
indica que não se possa aplicar o art. 15 do CPC ao 
processo do trabalho, e o art. 3º do Código de Processo 
Penal ao processo penal. 
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Prefácio 
3

Logo após o início da minha carreira de professor, na 
alvorada dos anos 2000, fui convidado por um grupo de 
estudantes da Universidade Federal de Alagoas para fazer 
uma palestra por lá. Acabei me tornando muito próximo 
deles. Dessa geração faziam parte Thiago Bomfim, Adrualdo 
Catão, Marcos Ehrardt e Pedro Henrique Pedrosa Nogueira. 
Em pouco tempo, todos eles se tornariam professores da 
Faculdade de Direito da Universidade Federal das Alagoas.

Pedro Henrique é o mais novo dessa geração.

Nossa aproximação se intensificou pela circunstância de 
compartilharmos o mestre: Marcos Bernardes de Mello. O 
mestre convidou-me para compor a banca da dissertação de 
mestrado de Pedro, seu orientando, que versava sobre a teoria 
da ação material, desenvolvendo o pensamento de Pontes 
de Miranda e do próprio Marcos Bernardes de Mello. Foi 
uma banca duríssima, nada obstante a qualidade evidente do 
trabalho. O talento de Pedro como jurista se revelava para 
mim naquele momento.

3. Prefácio no livro NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios jurídicos proces-
suais. Salvador: Editora Juspodivm, 2016.
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Após a banca, não me lembro bem se ainda no carro ou 
no Divina Gula, convidei Pedro a tentar a seleção para o Dou-
torado na UFBA, onde leciono. Pedro aceitou prontamente o 
repto e, tempos depois, se tornaria meu orientando. O desafio 
vinha acompanhado do tema a ser pesquisado: a teoria do fato 
jurídico processual, uma das linhas de pesquisa do meu grupo, 
iniciado em 2006. Tempos depois, ainda vim a examinar Pedro 
no concurso para professor assistente da UFAL, em que foi 
aprovado juntamente com Frederico Wildo e Beclaute Silva.

No desenvolvimento da pesquisa, chegamos à conclusão 
de que a tese deveria focar-se no enquadramento da decisão 
judicial na teoria do fato jurídico. Provoquei Pedro a defender 
uma tese que eu encampo, mas que jamais tive coragem de 
consigná-la por escrito: a natureza negocial da decisão judicial. 
O orientando foi, ao mesmo tempo, obediente ao orientador 
e muito mais corajoso do que ele – em momentos assim, a 
Academia revela toda a sua maravilha.

Desafio aceito, coube a Pedro desenvolver o tema. A 
obediência originária transformou-se na imprescindível pe-
tulância do pensador: em contraste com o pensamento do 
orientador, Pedro defendeu que a natureza negocial da decisão 
judicial se revela apenas em algumas situações (relacionadas 
à aplicação de normas decorrentes de cláusulas gerais) e que 
a hipoteca judiciária não é um efeito da decisão como fato, 
mas como ato.

Tese pronta, resolvi montar uma banca de peso – afinal, 
era meu primeiro doutorando, com uma tese no mínimo 
polêmica. Retribuí a gentileza e convidei o mestre Marcos 
Bernardes de Mello; da casa, chamei Edilton Meireles e Paula 
Costa e Silva, à época professora visitante e autora de obra de 
referência sobre a teoria do fato jurídico processual (Acto e 
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processo, Coimbra Ed.); a banca completou-se com a presença 
de Daniel Mitidiero, um dos raros autores brasileiros a tentar 
desenvolver uma teoria dos fatos jurídicos processuais, cujo 
pensamento se caracteriza exatamente pela não aceitação da 
categoria negócio jurídico processual.

Pedro foi aprovado, com recomendação para publicação, 
após arguição longa e rigorosa.

Após a defesa, convidei Pedro a somar esforços comigo 
para a concretização de um projeto antigo: a publicação de uma 
monografia sobre a teoria do fato jurídico processual. Juntamos 
nossos escritos e conseguimos publicar o livro em 2011 – já em 
2012, houve uma segunda edição e, em 2015, saiu a primeira 
edição do livro em espanhol, pela Editora Ara, de Lima, Peru.

Em 2013, elaboramos juntos um texto defendendo a 
possibilidade de existência de uma “promessa de recompensa 
judicial” (publicado nos estudos em homenagem a Araken 
de Assis, RT), um negócio jurídico processual judicial uni-
lateral atípico.

No final de 2011, quando já estava na coordenação dos 
trabalhos da Comissão de Juristas que auxiliou a Câmara dos 
Deputados na tarefa de revisar o projeto de novo Código de 
Processo Civil brasileiro, pedi a Pedro para me ajudar a redigir 
uma proposta de dispositivo normativo que instituísse uma 
cláusula geral de negociação sobre o processo. Pedro mandou 
a minuta, que, após alguns ajustes inevitáveis decorrentes do 
processo legislativo, converteu-se nos artigos 190 e 191 do 
CPC-2015 (Lei n. 13.105/2015).

Em 2015, Pedro e Antonio Cabral coordenaram uma 
coletânea integralmente dedicada aos negócios jurídicos 
processuais no novo CPC brasileiros (Negócios processuais, 
Editora Juspodivm, 2015).
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Por conta da publicação do CPC, Pedro resolveu re-
direcionar o enfoque da tese: em vez de tratar apenas dos 
negócios jurídicos judiciais, passou a tratar dos negócios 
jurídicos processuais de um modo geral.

Esta adaptação da tese de doutorado transformou-se 
neste livro, que ora tenho a enorme satisfação de prefaciar.

O leitor está diante de uma das obras fundamentais 
da doutrina brasileira sobre o tema dos negócios jurídicos 
processuais. Ainda como tese de doutorado, que trafegava 
eletronicamente entre os computadores dos pesquisadores 
brasileiros, o pensamento de Pedro já era amplamente citado 
nos livros produzidos desde então – destaco três: dissertação de 
mestrado de Bruno Redondo na PUC/SP, tese de doutorado 
de Robson Godinho da PUC/SP (Convenções sobre ônus 
da prova, RT, 2015) e a tese de livre-docência de Antonio 
Cabral na USP, agora em 2015.

Não há muito mais a dizer: não é possível prescindir da 
leitura deste livro se alguém pretende compreender adequa-
damente os artigos 190 e 191 do CPC brasileiro. 

Examinando, examinando novamente, orientando, co-
autor, colega de Diretoria da Associação Norte-Nordeste de 
Professores de Processo, prefaciado e desde sempre amigo: 
diversos níveis de vínculo de uma história que está apenas 
começando, pois ainda há muito a ser feito.

Obrigado, Pedro. 

Parabéns à Editora.

Salvador, agosto de 2015

Fredie Didier Jr.
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Apresentação 
4

Esta é a versão comercial da tese de doutorado que Paula 
apresentou ao Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Universidade Federal da Bahia. Na banca, estavam, além de 
mim, seu orientador e dos professores Edilton Meireles e 
Paulo Pimenta, da UFBA, dois ministros do Supremo Tri-
bunal Federal: Gilmar Mendes, professor do IDP e da UNB, 
e Teori Zavascki, professor da UFRGS. Banca de altíssimo 
nível, como se vê.

Esta tese é uma das principais contribuições à ciência 
do processo civil brasileira.

Em primeiro lugar, ela demonstra, de maneira irrefutá-
vel, a fragilidade de qualquer distinção, a partir do Direito 
brasileiro de hoje, entre “processo” e “procedimento”. Se 
tinha sentido num tempo em que se admitia procedimento 
sem contraditório (no âmbito administrativo), a partir da 

4. Apresentação do livro BRAGA, Paula Sarno. “Norma de processo e norma 
de procedimento: o problema da repartição de competência legislativa no 
Direito constitucional brasileiro”. Salvador: Editora Juspodivm, 2015.
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Constituição Federal de 1988, que consagrou o contraditório 
no processo administrativo, a distinção se tornou obsoleta.

Com o CPC-2015, a tese ganha uma utilidade não 
imaginada pela autora, ao ajudar a compreender a redação 
do art. 190, caput, que permite acordo processual sobre o 
procedimento.

Em segundo lugar, a tese é utilíssima. Apresenta uma 
série de possíveis concretizações para a regra constitucional 
de competência legislativa, que autoriza o Estado-membro 
a legislar sobre “procedimento”. Destaco a possibilidade de 
leis estaduais que formem um “bloco” (expressão de Gilmar 
Mendes, durante a arguição) sobre o controle de constitucio-
nalidade perante os tribunais de justiça (reclamação, súmula 
vinculante, ADPF estadual, Adi estadual etc.).

Em terceiro lugar, a tese apresenta, no último capítulo, 
um impressionante inventário do pensamento do Supremo 
Tribunal Federal a respeito do assunto. A minuciosa análise 
que Paula fez de cada um dos acórdãos citados revela, com 
muita clareza, a falta de consistência (integridade e coerência, 
tal como exigido pelo art. 926 do CPC) da jurisprudência 
do STF. Os examinadores, também ministros do STF, reco-
nheceram isso durante a arguição – afirmaram ambos, ainda, 
que a tese exige uma nova reflexão sobre o tema.

Em quarto lugar, a tese é extremamente corajosa. Em 
tempos de novo CPC, Paula predispõe-se a dar um passo 
atrás, voltar a um assunto velho e propor a reconstrução, a 
partir de uma nova metodologia jurídica (ver o cap. 1 da tese), 
da interpretação dos artigos da Constituição que cuidam da 
distribuição da competência legislativa em matéria processual. 
É preciso ter muita coragem para, nesses tempos, dedicar-se, 
com essa intensidade, a um verdadeiro “não tema”.
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O livro se torna inafastável. Pode-se discordar das teses 
defendidas por Paula, mas não será possível ignorá-las. O STF 
não poderá enfrentar novamente esse assunto sem examinar 
o que aqui se diz. O processualista não poderá mais escrever 
seu manual ou curso simplesmente repetindo que processo 
não se confunde com o procedimento e que os Estados 
apenas podem legislar sobre o segundo, cabendo à União 
legislar sobre o primeiro. Pode-se chegar a essa mesma con-
clusão, mas será preciso superar as impressionantes objeções 
levantadas por Paula.

Este é um livro que eu gostaria de ter escrito. Não tive 
força e talento. Mas por ele eu me realizo como professor. 
Paula fez muito melhor do que eu poderia ter feito; Paula fez 
o que eu queria e deveria ter feito. O sucesso do orientando é 
o sucesso do professor ao quadrado. Penso assim. É meu jeito 
de aliviar a frustração de não ter encarado esta empreitada: 
encarar o magistério como uma espécie de imortalidade.

Mas esta apresentação, normalmente tida apenas como 
a “chegada”, é, também, uma despedida.

Meus filhos biológicos, porque adolescentes, dois, e 
criança, um, ainda não saíram de casa.

Depois de quinze anos, Paula se livra de mim e “sai de 
casa”.

Paula foi a primeira doutoranda, sob minha orientação 
(2012-2015), que está comigo desde sempre – os outros eu 
peguei já no doutorado. Paula também foi minha orientanda 
na graduação (2000-2002), na especialização (2003-2005) e 
no mestrado (2005-2007).

Paula é, por isso, a minha “filha intelectual” mais velha.
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Agora, ela chegou à maioridade. O doutorado é, do 
ponto de vista jurídico, a aquisição da capacidade acadêmica 
plena: Paula pode exercer todas as atividades acadêmicas, 
independentemente da tutela do seu orientador – ou seja, 
independentemente de mim.

É a primeira vez que vivo essa situação: ver um filho 
(intelectual, eu sei, mas um filho...) “sair de casa”, para vi-
ver a sua vida, sem minhas orientações. Rompe-se o cordão 
umbilical.

Não posso dizer que a sensação seja ruim, pois perceber-se 
como uma árvore frutífera é muito prazeroso; mas também 
não posso dizer que a sensação seja boa, pois ficam a lacuna 
da convivência (ao menos nestes termos), uma certa pré-
-nostalgia e o incômodo do puerpério.

Mas não há de ser nada.

Paula, com o doutorado, assumirá comigo a liderança 
do grupo de pesquisa que mantenho há quase dez anos na 
Universidade Federal da Bahia.

A apresentação é, também, por isso, um voto de boas-
-vindas.

Chegada, despedida e boas-vindas – apresentação senoi-
dal, como se vê. 

Na placa da minha turma de formandos, sugeri aos 
colegas a inserção de uma frase que bem sintetiza o que eu 
espero que aconteça com a minha relação com Paula: “ainda 
assim acredito ser possível reunirmo-nos num outro nível de 
vínculo” (Caetano Veloso, “Oração ao tempo”).

Seja como amigo, coautor, colega de Universidade ou, a 
partir de agora, como colíder do mesmo grupo de pesquisa, 
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minha querida Paula, espero que possamos continuar nos 
encontrando, nesses outros tipos de vínculo, e produzindo 
novos “filhos intelectuais”, agora filhos comuns, aumen-
tando essa pequena família que se chama “Escola Baiana 
de Processo”.

Salvador, maio de 2015.

Fredie Didier Jr.
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Prefácio 
5

Em diversas oportunidades, tenho dito o seguinte: o 
CPC-2015 é a parte II do Estatuto da Advocacia.

O CPC consagra inúmeras regras que prestigiam o 
exercício da advocacia: a) prazos contados em dias úteis; b) 
intimação pode ser feita pelo advogado; c) suspensão dos 
prazos e audiências entre 20 de dezembro e 20 de janeiro; 
d) contenção da jurisprudência defensiva; e) intimação pode 
ser feita em nome da sociedade de advogados etc.

De todas as mudanças, nenhuma foi, porém, tão im-
pactante quanto a disciplina dos honorários advocatícios.

Tema muito polêmico, objeto de forte oposição de se-
tores da magistratura e de intensa negociação com o Poder 
Público, a verba honorária em razão da sucumbência é um 
dos grandes assuntos do CPC-2015.

As mudanças foram inúmeras. Somente uma coletânea 
como esta, que ora apresento, para dar conta de tantas novida-

5. Prefácio no livro CAMARGO, Luiz Henrique Volpe; COELHO, Marcus 
Vinicius (coord.). Grandes Temas do novo CPC - Honorários advocatícios. 
Salvador: Editora Juspodivm, 2015.
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des. Todos os aspectos novos são enfrentados nesse livro, que 
não é grande por acaso: mais de sessenta ensaios doutrinários 
dedicados exclusivamente ao tema dos honorários advocatícios.

Essa coletânea não poderia ter sido organizada por outras 
pessoas.

Marcus Vinícius, nosso presidente, foi membro da Co-
missão de Juristas que elaborou o anteprojeto de novo CPC, 
em 2009-2010. À época conselheiro federal, Marcus cuidou 
de defender os interesses da advocacia, ajudando a construir 
a segunda lei mais importante para a advocacia brasileira.

Volpe é um caso à parte. Atuou como consultor do 
Senado e da Câmara na elaboração do novo CPC. Em sua 
atuação, Volpe cuidou de zelar também pelos interesses da 
advocacia, em atuação já reconhecida formalmente pelo Con-
selho Federal dos Advogados. Boa parte do novo Código é 
produto da sua inteligência, do seu grande conhecimento da 
dogmática processual e de sua impressionante racionalidade 
prática. Este Código não teria saído sem Volpe – um dos pais 
do novo CPC. Se a aventura de conseguir aprovar um Código 
em pleno século XXI não tivesse sido exitosa, ao menos teria 
me proporcionado a conquista de um amigo para a toda a 
vida. Volpe tornou-se meu grande amigo e interlocutor. Pude 
testemunhar a revelação e o amadurecimento de um dos 
maiores processualistas brasileiros. Isso não é pouca coisa.

Parabéns aos organizadores pelo livro espetacular!

Salvador, maio de 2015

Fredie Didier Jr.
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Prefácio 
6

Nem mesmo nos mais megalomaníacos delírios de jovem 
processualista civil eu sonhava com isso. Um novo Código de 
Processo Civil foi publicado e eu ainda tenho quarenta anos...

A mais importante lei brasileira nasce e uma página 
nova da história do Direito e da doutrina brasileiras está em 
nossa frente, na frente de uma geração de processualistas que 
nasceu para comentar as reformas do CPC-1973, ao tempo 
em que esse Código completava vinte anos de vigência. Her-
dávamos, então, duas décadas de doutrina e jurisprudência. 
Os problemas estavam postos; o cardápio de soluções era 
vasto; a nós era dada a possibilidade de escolher as soluções 
dogmáticas imaginadas por nossos mestres, difundi-las ou, 
no limite, tentar aperfeiçoá-las.

Tudo agora é diferente.

Cabe a nós, primeiramente, identificar os problemas. 
De todas, a tarefa mais difícil. 

6. CRAMER, Ronaldo; CABRAL, Antonio do Passo (coord.). Comentários 
ao Novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
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Como não há tradição na aplicação da norma recém-
-nascida, do processualista se exigem uma capacidade de 
abstração e uma visão do sistema que são qualidades cada 
vez mais raras.

Mas não somente isso. 

Esses momentos históricos são propícios ao desenvol-
vimento de um conhecido mal do pensamento jurídico: a 
tentação de identificar problema inexistente ou de criar arti-
ficiosamente um problema para de logo apresentar-lhe uma 
solução, quase sempre pardalina. Esse mal é quase sempre 
irresistível.

Entre os matemáticos, quando se pretende avaliar a 
qualidade do pensamento de um par, duas são as principais 
variáveis: a linhagem (com quem o avaliado estudou) e o 
problema escolhido para ser investigado. O talento para a 
escolha de problema é chamado de bom gosto; a qualidade da 
solução desse problema é avaliada pela sua beleza – tão mais 
simples, tão mais bela a solução. O grande matemático faz 
boas escolhas e chega a simples, e por isso belas, conclusões.

Tudo isso serve ao processualista.

Além de identificar os problemas novos, nossa geração 
terá de apresentar as soluções, simples e belas, para esses 
problemas. Soluções que deem coerência ao sistema, que 
facilitem o exercício da função jurisdicional e que evitem a 
transformação do processo em um ambiente de armadilhas. 
A simplificação é o último estágio da sofisticação.

O maior processualista brasileiro de todos os tempos é 
o mestre do bom gosto e da sofisticação. José Carlos Barbosa 
Moreira, carioca, tinha quarenta e dois anos quando o CPC-
1973 foi publicado. Sua obra pautou todas as discussões 
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em torno desse Código. Ele é, indiscutivelmente, o maior 
sistematizador do processo civil brasileiro.

Um parêntese: saber que Barbosa Moreira tinha quarenta 
e dois anos em 1973 é reconfortante, pois ele também era 
um jovem processualista à época, e é apavorante, porque não 
é possível ser o que ele era nessa idade. Fecha-se o parêntese.

Pois bem.

Quarenta e dois anos é a média da idade dos processu-
alistas que escrevem esse livro, cujo prefácio, por razões des-
conhecidas, me foi atribuído. Com ínfima fração do talento 
do mestre, somos todos convocados pela história a fazer o 
que ele fez: desenvolver o repertório dogmático coerente para 
a aplicação do novo CPC.

Essa tarefa pesa. Como pesa.

Mas, como disse Santo Agostinho, é preciso rezar por 
ombros mais fortes, não por fardos mais leves.

Dois processualistas cariocas dessa geração resolveram 
coordenar um volume de comentários ao novo Código de 
Processo Civil. Convidaram, para isso, todos os processua-
listas, jovens ou não, do Rio de Janeiro; além deles, fizeram 
uma verdadeira seleção de processualistas brasileiros de outros 
estados, de Pernambuco a Santa Catarina, da Bahia ao Mato 
Grosso do Sul, de Brasília a São Paulo; do Rio de Janeiro 
para o Brasil.

A qualidade do trabalho impressiona positivamente.

Há doutrina, não mero jornalismo.

A distribuição dos temas entre os autores foi feita muito 
criteriosamente. O papel dos coordenadores foi decisivo.
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Cabral e Cramer conseguiram organizar uma obra de 
vulto. Referência obrigatória na compreensão do novo Có-
digo de Processo Civil. O CPC-2015, que foi construído a 
partir das contribuições de processualistas de todo o canto, 
vê todos os seus cantos explorados pelos melhores processu-
alistas do Brasil.

Tendo sido essa obra gestada no Rio de Janeiro por pro-
cessualistas de minha geração, conterrâneos do meu mestre 
e com a idade que ele tinha quando nos ajudou a todos a 
compreender o CPC-1973, publicada, ainda, pela mesma 
editora, tem uma força simbólica difícil de ser mensurada.

Para mim, o mais carioca dos processualistas baianos 
(desculpe o leitor o rompante e a autopromoção), um dos 
coautores desse livro e seu prefaciador, o simbolismo disso 
tudo é arrebatador.

Cabral e Cramer, meus amigos, não sei bem, posso estar 
errado, mas acho que o mestre, ao ler este livro, terá orgulho 
de vocês – a Escola de Copacabana já chegou ao Leblon.

Salvador, 14 de abril de 2015

Fredie Didier Jr.
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Prefácio 
7

Um dos maiores elogios que se pode fazer a uma tese é 
considerá-la uma obra de seu tempo. Se, além disso, a tese 
consegue revelar uma obviedade que estava à nossa frente, 
mas que, talvez por isso mesmo, não era percebida; e essa 
obviedade é o mais emblemático exemplo que poderia ser 
cogitado para demonstrar a que ponto chegou a exacerbação 
da concepção publicística do processo no Brasil, pode-se dizer 
que a tese alcança o raro status de obra fundamental.

É este o caso da tese de doutoramento de Robson Godinho.

Ao examinar o esquecido tema da convenção sobre ônus 
da prova, curiosamente previsto no CPC brasileiro desde 
1973, Robson revela a estranheza e a incoerência de um pen-
samento doutrinário que preconiza a distribuição dinâmica 
do ônus da prova determinada pelo juiz, isoladamente, mas 

7. Prefácio no livro GODINHO, Robson. Negócios processuais sobre o ônus da 
prova no Novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015.
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que relega ao oblívio essa mesma distribuição quando feita 
por partes capazes.

Ao fazer isso, Robson demonstra a grande utilidade da 
convenção sobre ônus da prova: ela serve exatamente para 
os mesmos casos em que se defende a aplicação da teoria da 
distribuição dinâmica do ônus da prova.

O trabalho aborda, então, dois dos mais importantes 
temas da Filosofia do Processo contemporânea:

a) a tensão publicismo versus privatismo processual, 
com abordagens sobre processo cooperativo e garantismo 
processual. A tese, nesse momento, atinge pontos altos, não 
só pelo descortino de notar os abusos de parte a parte, nesse 
embate ideológico-doutrinário, mas também pela sagacida-
de, ironia e inteligência na elaboração de trocadilhos, que 
beiram a genialidade, como aquele sobre o pensamento que 
defende que o processo não é “coisa das partes”, e que, levado 
às últimas consequências, transformou o processo em uma 
“coisa sem partes”;

b) a necessidade de valorizar a autonomia da vontade no 
processo, exercitada na elaboração de negócios processuais, 
como a convenção sobre o ônus da prova. Esse é um tema 
atual e relevantíssimo – não por acaso, diversos processua-
listas brasileiros estão ora debruçados sobre o assunto. Todos 
teremos a obra de Robson Godinho como referência.

A tese teve, ainda, influência decisiva no CPC-2015: 
o §4º do art. 373 foi declaradamente inspirado nas ideias 
defendidas neste livro.

Pode-se dizer que um curso de doutorado vale a pena 
quando o título de doutor não é a única coisa que se in-
corpora à sua vida dali em diante. Meu período de estudos 
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na PUC/SP, em 2003-2005, deu-me a amizade de Robson 
Godinho – amigo que passou a fazer parte da minha família. 
Não precisava de mais nada.

Parabéns ao autor e à editora.

Salvador, abril de 2015

Fredie Didier Jr.
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O bom combate 
8

Após mais de quatro anos de tramitação legislativa, o 
Brasil tem um novo Código de Processo Civil: o primeiro 
Código de Processo Civil publicado em regime democrático; 
o primeiro código, tout court, cuja tramitação legislativa se 
deu totalmente em regime democrático.

Não é pouca coisa.

Durante dois anos e meio, ajudei a Câmara dos Depu-
tados na tarefa de produzir um texto normativo de consenso.

Paulo Teixeira, relator que conduziu o processo legislativo 
até o encerramento na Câmara, confiou em mim e me garan-
tiu a maior experiência profissional, intelectual e política da 
minha vida. Precisarei de outra vida para agradecer-lhe. Aliás, 
um registro: posso testemunhar que é possível conduzir um 

8. Nota de apresentação (“O bom combate”) ao livro “Novo Código de 
Processo Civil – edição com análise do relator do projeto na Câmara dos 
Deputados e dos processualistas que participaram da elaboração do novo 
CPC”.  s/ed, 2015.
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processo legislativo dessa magnitude com espírito republica-
no e democrático, capacidade de articulação e perseverança. 

Foi ele que conseguiu desatar os nós que impediam 
o avanço do projeto: a) efeito suspensivo da apelação; b) 
possessórias multitudinárias; c) extensão do benefício da 
gratuidade à atividade cartorial; d) usucapião extrajudicial; 
e) fim dos embargos infringentes; f ) a organização do siste-
ma de precedentes; g) a coisa julgada extensiva às questões 
prejudiciais; h) a manutenção de um sistema de estímulo à 
autocomposição, pelo regramento da mediação e da conciliação 
etc. Especialmente em relação às possessórias multitudinárias, 
gostaria de fazer um registro: i) presenciar um aperto de mãos 
entre os deputados Ronaldo Caiado e Padre João, tendo ao 
fundo cinquenta trabalhadores sem terra, com camisas verdes 
e bonés vermelhos, como símbolo de um acordo, inclusive 
para o plenário, em torno de uma discussão que tramitava 
na Câmara havia quase vinte anos, foi um dos momentos 
mais impactantes da minha vida e, certamente, o ápice do 
processo legislativo na Câmara dos Deputados.

Não bastasse isso, Paulo ousou. Permito-me uma incon-
fidência. Em um sábado de setembro de 2013, já tendo sido 
aprovado o parecer do relator na Comissão Especial (faltava 
a votação no Plenário), liguei para Paulo. Havia tido uma 
ideia, a partir de conversas com ministros do STJ, e achei 
que deveríamos arriscar: eliminar o juízo de admissibilidade 
dos recursos extraordinários no tribunal de origem. Uma 
mudança tão paradigmática, feita após a aprovação do re-
latório na Comissão Especial, era um movimento legislativo 
tão brusco que poderia comprometer a aprovação do projeto 
em Plenário. Paulo ouviu minhas ponderações e me fez duas 
únicas perguntas, nesta ordem: 1) qual a razão para um 
baiano, às oito da manhã de um sábado de primavera, estar 
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atormentado com uma questão de direito processual?; 2) 
após o chiste, a pergunta definitiva: “Fredie, você acha que 
é bom? Se sim, deixe comigo que eu resolvo em Plenário”. 
Resolveu: a opção, que assustou a muitos, foi acolhida em 
Plenário e mantida pelo Senado Federal.

Mas Paulo não limitou o seu trabalho à Câmara dos 
Deputados. Com a volta do projeto de lei ao Senado, Paulo 
foi batalhar por suas ideias, tendo conseguido, a despeito da 
ferrenha oposição da Comissão de Juristas no Senado, que 
fossem mantidas a conversão da ação individual em ação 
coletiva e a técnica de ampliação do colegiado, em caso de 
votação não unânime, que veio para substituir os embargos 
infringentes. No caso da primeira, houve o veto presiden-
cial, mas o trabalho parlamentar foi feito: Paulos costumam 
combater o bom combate. 

Após completar quarenta anos, em 2014, venho dizendo 
que a tarde de minha vida me surpreende a cada momento. 
Aquele jovem e desconhecido professor baiano não imagi-
nava um dia tornar-se amigo de um incansável parlamentar 
paulista. Forjamos uma amizade para toda a vida: sem o 
contato diário, mas com a certeza de que um pode contar 
com o outro.

Paulo honra o Brasil.

Salvador, 29 de março de 2015

Fredie Didier Jr.
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Prefácio à segunda edição 
9

Em momentos cruciais, a história convoca as pessoas a 
cumprir o seu papel. É nesses momentos, como se diz no 
vulgo, que “se separam os homens dos meninos; as mulheres, 
das meninas”.

O Brasil vive, por diversas razões, um momento crucial.
Uma dessas razões – certamente, não a principal, mas 

nem por isso menos importante – é a promulgação do Có-
digo de Processo Civil de 2015: o primeiro código tout court 
gestado e publicado em regime democrático.

Trata-se de um diploma normativo que transforma, ao 
menos no plano normativo, o Direito processual brasileiro.

As mudanças são inúmeras; a tarefa de dar, com algu-
ma rapidez, contornos dogmáticos ao novo sistema, com o 
mínimo de coerência e racionalidade, torna-se dificílima. 
A mera reportagem jurídica é mais fácil e há aos montes; 
ainda assim, há reportagens bem ruins. Mas doutrina séria, 
profunda e sofisticada é avis rara.

9. Prefácio à segunda edição do livro de THEODORO Jr., Humberto; 
NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flavio.  Novo CPC – 
fundamentos e sistematização. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
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O primeiro livro sério publicado após a aprovação do 
novo CPC, no Senado Federal, em 17.12.2014, foi Novo 
CPC – fundamentos e sistematização, de Humberto Theodoro 
Jr., Dierle Nunes, Alexandre Bahia e Flávio Pedron.

Embora tenha sido publicada com agilidade, já em feve-
reiro de 2015, a obra é resultado de muitos anos de reflexão.

Consolida o pensamento dos autores, que se maturava 
desde o início das discussões sobre o novo CPC e que vinha 
sendo divulgado em pílulas nos principais periódicos nacio-
nais (como a Revista de Processo) e nos sítios especializados, 
como o Conjur.

A contribuição dos autores ao aprimoramento da teoria 
e à dogmática dos precedentes judiciais é inevitável: não há 
como deixar de ser consultada e referida e, ao que me parece, 
é o ponto alto do livro, juntamente com a investigação sobre o 
dever de motivar e o princípio do contraditório. Aliás, os autores 
notabilizam-se pelos seus estudos em derredor desses temas.

Mas os autores não se limitaram a ficar em sua “zona de 
segurança doutrinária”, como muitos fazem: apresentaram as 
primeiras impressões sobre temas difíceis, como o princípio 
da boa-fé processual, alguns dos quais novíssimos, como a 
cláusula geral de negociação sobre o processo, prevista no 
art. 190 do CPC-2015.

A qualidade do livro não surpreende. Ao menos não 
me surpreende.

O livro é escrito por um dos membros da comissão de 
juristas que elaborou o anteprojeto de novo CPC (Humberto 
Theodoro Jr.) e por um dos processualistas que compôs o 
time, na Câmara dos Deputados, responsável pela revisão do 
texto feito pelo Senado Federal (Dierle Nunes). Ambos deram 
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contribuição decisiva na confecção do novo texto legislativo. 
Testemunhei, na Câmara dos Deputados, a participação direta 
de Dierle Nunes na redação de textos normativos sobre os 
embargos de declaração, saneamento processual, precedentes 
judiciais e recursos repetitivos. Ainda que alguns dos aprimo-
ramentos feitos na Câmara dos Deputados, com a ajuda de 
Dierle, tenham desaparecido na versão final do CPC, sem a 
participação dele o texto do novo CPC teria sido muito pior 
ou não teria o mesmo brilho.

A experiência de ambos contribuiu decisivamente para 
a qualidade do livro, já um marco bibliográfico.

A primeira edição do livro esgotou-se rapidamente. 
Convidaram-me os autores para prefaciar a segunda edição. 
Embriagado de vaidade, inicialmente compreendi o convite 
como uma homenagem. Depois, pensando melhor, vi que era 
um presente. Com a licença dos demais autores, este (ainda) 
jovem (?) processualista baiano jamais imaginara um dia, nem 
em seus sonhos mais megalomaníacos, que faria o prefácio de 
um livro de Humberto Theodoro Jr., um dos maiores juristas 
brasileiros, meu guia de estudos na graduação, o primeiro 
grande processualista que se arriscou a citar um texto meu, 
arguidor da minha livre-docência e meu amigo. A tarde da 
minha vida continua a me surpreender.

Obrigado, pelo livro e pelo presente.
Parabéns aos autores.
Parabéns à editora.

Salvador, março de 2015

Fredie Didier Jr.
Professor-associado da Universidade Federal da Bahia.
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Prefácio à reedição 
10

“A ação no direito processual civil brasileiro”, tese escrita 
por Calmon de Passos, entre o final dos anos 50 e o início 
da década de 60 do século passado, para a cátedra de Direito 
Judiciário Civil da Universidade Federal da Bahia, é livro que 
praticamente não precisa de atualização.

Por ser obra de reflexão sobre categorias fundamentais 
da ciência do processo (direito de ação, juízo de admissibili-
dade, improcedência e condições da ação), a importância e a 
utilidade da tese ganham longevidade. Mudanças no direito 
positivo impactam pouco em trabalhos deste tipo.

Uma das grandes qualidades do pensamento científico 
é, aliás, a sua “permanência no tempo”. Este livro ainda não 
envelheceu.

A ciência do processo brasileira ainda engatinhava nos 
anos 50 do século passado. Nada obstante já tivéssemos obras 

10. Prefácio à reedição do livro de PASSOS, José Joaquim Calmon de.  A ação 
no direito processual civil brasileiro. Salvador: Editora Juspodivm, 2014.
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de grande relevo11, a ciência processual civil brasileira vivia de 
espasmos intelectuais, erupções criativas isoladas, sem muita 
organização, criatividade e consistência.

Durante os anos 50, a ciência processual civil brasileira 
começou a desenvolver-se com mais rapidez e intensidade. 
Obras importantíssimas começaram a ser publicadas12, em 
bom número e em diversos estados da federação.

11. BATISTA, Francisco de Paula. Compêndio de teoria e prática. Recife: S/e, 
1855; AMERICANO, Jorge. Processo civil e comercial. São Paulo: Saraiva, 
1925; BUZAID, Alfredo.  Do agravo de petição no sistema do código 
de processo civil. São Paulo: Saraiva, 1945; CASTRO, Torquato. Ação 
declaratória. Recife: S/ed, 1940.CASTRO, Torquato. Da litiscontestação. 
Recife: s/ed, 1935; COSTA, Alfredo Araújo Lopes da. Direito processual 
civil brasileiro. Rio de Janeiro: Ed. José Kofino, 1942-1947, 4 v.; ESPÍ-
NOLA, Eduardo. Código de Processo do Estado da Bahia anotado. Bahia: 
Tip. bahiana, 1916, 2v. ESTELLITA, Guilherme. Da cousa julgada. Rio 
de Janeiro: Livro vermelho dos telefones, 1936; MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de 
Janeiro: Forense, 1947-1949, 7 v.; MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pon-
tes de. A ação rescisória contra as sentenças. Rio de Janeiro: Ed. Jacinto, 
1934; SANTOS, J. M. Carvalho. Código de processo civil interpretado. 
Rio de Janeiro: Ed. Freitas Bastos, 1940-1946, 10 v. Machado Guimarães 
produziu excelentes trabalhos neste período; todos eles estão reunidos em 
uma coletânea publicada em 1969: GUIMARÃES, Luiz Machado. Estudos 
de direito processual. Rio de Janeiro: Jurídica Universitária, 1969.

12. BUZAID, Alfredo. Do concurso de credores no processo de execução. São 
Paulo: Saraiva, 1952; MARQUES, José Frederico. Ensaio sobre a jurisdição 
voluntária. São Paulo: Saraiva, 1952; MARQUES, José Frederico. Institui-
ções de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 1958-1960, 5 v; 
LACERDA, Galeno. Do despacho saneador. Porto Alegre: La Salle, 1953; 
SANTOS, Moacyr Amaral. Prova judiciária no cível e comercial. São Paulo, 
Max Limonad, 1952-1955, 5 v. ESTELLITA, Guilherme. Do litisconsórcio 
no direito brasileiro. Rio de Janeiro: S/ed, 1955; PASSOS, José Joaquim 
Calmon. Do litisconsórcio no código de processo civil. Salvador: Tip. Benedi-
tina, 1952; PASSOS, José Joaquim Calmon. Da nulidade no processo civil. 
Salvador: 1959; ROCHA, José de Moura. O interesse na ação declaratória. 
Recife: Imprensa oficial, 1953.
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Esse “boom” intelectual deve-se, muito, como se sabe, 
à presença de Enrico Tullio Liebman no Brasil dos anos 
40, ministrando aulas no Rio de Janeiro e, sobretudo, em 
São Paulo, onde fez escola. A importância de Liebman para 
o desenvolvimento da ciência processual civil brasileiro é 
indiscutível13. A maior prova desta influência é o Código 
de Processo Civil brasileiro de 1973, publicado quase trinta 
anos após a passagem de Liebman pelo Brasil, mas que traz 
em seu conteúdo as marcas do pensamento do professor de 
Milão – o regime jurídico proposto para as condições da ação 
sobressai como principal sinal desta influência. Para boa parte 
dos processualistas brasileiros que surgiram após os anos 50, 
Liebman foi o grande mestre e as suas obras, os principais 
referenciais teóricos.

Neste contexto histórico, Calmon, um então desconhe-
cido promotor de justiça baiano, resolve concorrer à cátedra 
de Direito Judiciário Civil (antiga designação da disciplina 

13. MARQUES, José Frederico. O Direito Processual em São Paulo. São Paulo: 
Saraiva, 1977, p. 67-76; LIMA, Alcides de Mendonça. “Justificativa da 
homenagem a Liebman”. Revista de Processo. São Paulo: RT, 1982, n. 27, p. 
9-11; BUZAID, Alfredo. “A influência de Liebman no Direito Processual 
Civil brasileiro”. Revista de Processo. São Paulo: RT, 1982, n. 27, p. 12-26; 
DINAMARCO, Cândido. “Sobre o desenvolvimento da Doutrina Brasileira 
no Processo Civil”. Revista de Processo. São Paulo: RT, 1982, n. 27, p. 27-
31; DINAMARCO, Cândido. “Homenagem a Enrico Tullio Liebman”. 
Revista de Processo. São Paulo: RT, 1982, n. 27, p. 32-39; DINAMARCO, 
Cândido. “Liebman e a cultura processual brasileira”. Linhas mestras do 
processo civil. São Paulo: Atlas, 2004, p. 82; GRINOVER, Ada Pellegrini. 
“L´insegnamento di Enrico Tullio Liebman in Brasile”. Rivista di Diritto 
Processuale. Padova: CEDAM, 1986, p. 704 e segs; BUZAID, Alfredo. 
Grandes processualistas. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 1-46. Importante 
registrar que uma das principais coleções de monografias sobre o direito 
processual civil, publicadas no Brasil, é em homenagem a Enrico Tullio 
Liebman; a coletânea é publicada pela Editora Revista dos Tribunais desde 
o final da década de 70 do século passado e já conta com mais de cinquenta 
volumes.
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Direito Processual Civil) na Faculdade de Direito da Uni-
versidade Federal da Bahia.

Escolhe, então, como tema da sua tese, um dos núcleos 
do pensamento liebmaniano: a concepção sobre o direito de 
ação e o seu peculiar entendimento sobre as condições da 
ação. Em vez do caminho mais fácil da louvação – seguindo 
ou, no máximo, desenvolvendo o pensamento de Liebman, já 
consagrado no Brasil –, Calmon optou pelo enfrentamento: 
o propósito da tese, como o leitor poderá ver, é demolir o 
arcabouço teórico do pensamento de Liebman sobre o direito 
de ação e, especialmente, as condições da ação. 

O destemor de Calmon sobressai, ainda, por duas outras 
circunstâncias: a) da banca, faria parte Alfredo Buzaid, já 
então professor catedrático da Universidade de São Paulo e 
dileto discípulo de Liebman; b) o seu concorrente à cátedra 
seria Nelson Carneiro, futuro senador da República, por vá-
rios mandatos, autor da emenda do divórcio, nos anos 70, e 
muito ligado a Orlando Gomes, então diretor da Faculdade 
de Direito da UFBA.

O Calmon do fim da vida estava dentro do Calmon da 
mocidade: texto incisivo, profundo, questionador, inquietante. 
O menino é o pai do homem, como se diz – embora Calmon 
já não fosse tão menino, a comparação procede.

O texto impressiona pelo vigor e pela jovialidade.

As ideias de Calmon não convenceram Buzaid, que ado-
tou, no anteprojeto do que viria a ser o Código de Processo 
Civil brasileiro de 1973, a concepção eclética de Liebman.

As sementes já haviam sido lançadas, no entanto.

O solo fértil, propício à floração, apareceu quase duas 
gerações depois.
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Nada obstante processualistas do porte de Ovídio 
Baptista da Silva e Adroaldo Furtado Fabrício14 também se 
tenham manifestado sobre o assunto, com visão crítica do 
pensamento de Liebman, foi a partir do final dos anos 90 e, 
sobretudo, ao longo dos anos 2000, que as ideias de Calmon 
se espalharam, como fogo em palha seca.

Eu mesmo fui bastante influenciado por este livro. É 
muito fácil perceber isso em minha produção intelectual. Há 
uma razão histórica para tanto, que merece ser divulgada.

Em 1996, Calmon me convidou para assistir às suas 
aulas no curso de especialização em direito processual civil, 
na UFBA. Eu era, então, aluno do quarto ano do bacharelado 
em direito. Ficamos muito próximos. Calmon emprestou-
-me o seu exemplar deste livro – que continha preciosas 
anotações, feitas à mão ou datilografadas em papéis avulsos 
anexados à tese. Devorei o texto. Ele foi a principal fonte 
de inspiração daquele que se tornaria, quatro anos depois, 
o meu primeiro artigo publicado em periódico nacional15, 
em que desenvolvo e divulgo o pensamento de Calmon. 
Em cinco anos, defenderia a minha tese de doutoramento 
sobre os pressupostos processuais e as condições da ação, 
encerrando, com isso, a primeira etapa da minha formação 
intelectual, com uma investigação, exatamente, do tema 
pelo qual a iniciei16.

14. FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. “Extinção do processo e mérito da causa”. 
Revista de Processo. São Paulo: RT, 1990, n. 58.

15. DIDIER Jr., Fredie. Um réquiem às condições da ação. Estudo analítico sobre 
a existência do instituto. Revista Forense, Rio de Janeiro, n. 351, 2000, p. 
65-82.

16. DIDIER Jr., Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação – o juízo de 
admissibilidade do processo. São Paulo: Saraiva, 2005.
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Daniel Mitidiero17 e Fábio Gomes18 também enfrentaram 
o assunto, igualmente de modo crítico, em linha semelhante 
à defendida por Ovídio Baptista, seu mestre, e Calmon de 
Passos. Susana Costa19 e Rodrigo da Cunha Lima Freire20, 
embora adeptos do pensamento de Liebman, retomam este 
velho problema para tentar resolver, ainda que em parte, os 
problemas da teoria. Luiz Eduardo Mourão21 produz instigante 
trabalho sobre a aptidão da decisão de carência de ação à 
coisa julgada – uma das principais fragilidades do pensamen-
to de Liebman. Todos esses são autores de minha geração, 
compondo, apenas, um pequeno excerto de todos quantos 
temos cuidado deste assunto. Para todos nós, o pensamento 
de Calmon é inafastável, ainda que para dele discordar.

José Roberto dos Santos Bedaque, professor titular da 
USP, casa de Liebman no Brasil, embora continue adotando, 
nas linhas gerais, o pensamento liebmaniano, avançou muito 
sobre o tema, sobretudo com a sua divulgação e aperfeiçoa-
mento da teoria da asserção e a constatação de que ao menos 
a possibilidade jurídica do pedido é uma questão de mérito22, 
e não de admissibilidade.

17. MITIDIERO, Daniel. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: 
Memória Jurídica, 2004, t. 1, p. 66-115.

18. GOMES, Fábio Luiz. Carência de ação. São Paulo: RT, 1999. O autor deu 
início a intensa polêmica com Egas Dirceu Moniz de Aragão, que adota a 
concepção de Liebman; Moniz de Aragão respondeu em texto duro e con-
tundente: ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. “Hobbes, Montesquieu e a 
Teoria da Ação”. Revista de Processo. São Paulo: RT, 2002, n. 108, p. 9-22.

19. COSTA, Susana Henriques. Condições da ação. São Paulo: Quartier Latin, 
2005. 

20. FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima. Condições da ação. 2ª. ed. São Paulo: 
RT, 2001.

21. MOURÃO, Luiz Eduardo Ribeiro. Coisa julgada. Belo Horizonte: Fórum, 
2008.

22. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade e técnica processual. São 
Paulo: Malheiros Ed., 2006.
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Talvez para a surpresa de muitos, o projeto de novo 
Código de Processo Civil brasileiro, sem embargo da ainda 
grande influência do pensamento de Liebman e da Escola 
Paulista de Direito Processual, não menciona as categorias 
“condição da ação” e “carência de ação”, pilares do pensamento 
liebmaniano. O projeto de novo CPC ainda faz menção à 
legitimidade e ao interesse de agir, mas não como condições da 
ação – categoria cuja existência era incisivamente questionada 
por Calmon. A possibilidade jurídica do pedido se torna, 
enfim, um problema de mérito, autorizando a improcedência 
liminar do pedido23. Não era tudo o que Calmon queria, mas 
já é muita coisa. A influência do pensamento de Calmon é 
clara, no particular. Isso precisa ser dito.

Embora o projeto de novo CPC tenha começado a 
ser gestado um ano após o falecimento de Calmon e quase 
cinquenta anos depois da publicação desta tese, nada nos 
impede de dizer que a semente germinou.

Salvador, em outubro de 2013

Fredie Didier Jr.

23. Sobre o assunto, DIDIER Jr., Fredie. Será o fim da categoria “condição da 
ação”? Um elogio ao projeto do novo Código de Processo Civil. Revista de 
Processo. São Paulo: RT, 2011, v. 197, p. 255-260; MADEIRA, Dhenis 
Cruz. “O novo CPC e a leitura tardia de Liebman – a possibilidade jurídica 
como matéria de mérito”. O futuro do processo civil no Brasil. Fernando 
Rossi; Glauco Gumerato Ramos; Jeferson Carús Guedes; Lúcio Delfino; 
Luiz Eduardo Mourão (coord.). Belo Horizonte: Forum, 2011, p. 129 e 
segs.
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Prefácio 
24

Nem toda indiferença ao êxito alheio é virtude, nem 
toda inveja é má.

Eu mesmo invejo o sucesso de outra pessoa, o que não 
me impede de aplaudi-la. A inveja não é inimiga da admira-
ção sincera; aliás, normalmente a segunda chega ao lado da 
primeira. A inveja pode ser um eficiente combustível para 
transformações importantes em nossas vidas. Nada obstante 
se reconheça a existência da não rara inveja perniciosa, dani-
nha, mesquinha, não é dela que cuidarei neste prefácio. Falo 
apenas da inveja boa.

Esboçando uma tipologia da inveja boa, identifico, sem 
uma reflexão mais profunda, a existência de duas espécies.

Há inveja do tipo: “poxa, poderia ter tido aquela ideia 
e produzido aquele trabalho...”. A inveja vem acompanhada 
de uma ponta de decepção com o próprio desempenho, o 
que, bem trabalhada psicologicamente, pode redundar em 
bons frutos.

24. Prefácio no livro de CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada e preclusões 
dinâmicas. Salvador: Editora Juspodivm, 2013.
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Há, porém, a inveja daquilo que você jamais poderia 
fazer. A inveja de um grande atleta olímpico, Casanova, poeta, 
músico, pintor, poliglota ou mágico – no meu caso, acrescento 
a inveja de quem domina o direito previdenciário. A inveja 
neste caso, sendo boa, é pura admiração, redobrada com a 
constatação, humilde e tranquila, de que o outro possui um 
talento que você não possui. Você não teria como produzir 
a obra ou atingir aquele feito. A inveja transforma-se em 
encantamento.

Este foi o meu sentimento quando tive contato com 
a tese de doutoramento do meu amigo Antonio do Passo 
Cabral. Inveja boa, acompanhada da certeza de que se trata 
de uma tese que eu não teria condições de ter produzido – e 
de que o fato de meu amigo ter sido o responsável por ela é 
a melhor coisa que poderia ter acontecido.

Este livro que ora prefacio é um acontecimento, um 
marco, uma efeméride, sei lá!, na evolução da ciência do 
processo civil brasileiro.

Trata-se de um trabalho que, a um só tempo, traz grandes 
subsídios para uma reconstrução da Teoria Geral do Processo, 
com a revisão de conceitos tradicionais como os de preclusão 
e coisa julgada, assim como fornece suporte dogmático para a 
revisão da interpretação que costuma ser dada aos enunciados 
normativos do direito brasileiro relacionados ao tema.

É, assim, revolucionário em duas frentes: na Analítica 
Processual e na Dogmática Processual.

Não é pouca coisa.

Tenho de confessar: ainda não assimilei todas as ideias 
defendidas por Cabral – muito possivelmente, não concor-
darei com todas elas. A obra é tão profunda e frutífera, que, 
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somente depois de demorada ruminação, seria possível sorver 
todas as suas virtudes, identificar as suas inconsistências.

Como prefaciador, tenho, porém, de comentar um pouco 
sobre o trabalho – correndo o sério risco da superficialidade.

A principal qualidade do livro talvez resida na opção 
teórica feita pelo autor: examinar o problema partindo da 
premissa de que o fenômeno processual é essencialmente 
dinâmico. O contexto fático-jurídico do início do processo 
quase nunca se mantém ao longo de toda a tramitação pro-
cessual. Qualquer discussão sobre as estabilidades processuais 
deve sempre partir desta premissa. O autor, aqui, aprofunda 
a sua visão do tema, já exposta em um dos mais importan-
tes ensaios doutrinários produzidos no Brasil recentemente: 
“Despolarização do processo e “zonas de interesse”: sobre 
a migração entre polos da demanda” (DIDIER Jr., Fredie 
(org.). Reconstruindo a Teoria Geral do Processo. Salvador: 
Editora Juspodivm, 2012).

Muito adequada, assim, a colocação, no título do livro, 
do adjetivo “dinâmicas”, qualificando a coisa julgada e a 
preclusão.

Destaco, porém, outros pontos do livro – certamente, 
deixarei de mencionar alguns igualmente relevantes, mas, como 
disse, ainda estou um tanto zonzo: a) redefinição do que seria 
o objeto da estabilidade processual, para incluir também ques-
tões processuais ou que componham a fundamentação25; b) o 
aporte, para a Teoria Geral do Processo, de conceitos jurídicos 

25. Neste ponto, a tese serve para reforçar, com novos e excelentes argumen-
tos, ideias que já vinha defendendo em meu Curso e na minha tese de 
doutorado, como a indiscutibilidade, inclusive para fora do processo, da 
decisão que não examina o mérito da causa, e da decisão sobre suspeição 
e impedimento do juiz ou de auxiliar da justiça. 

Didier Jr -Janelas Abertas-1ed.indb   187 05/01/2017   09:01:44



Fredie Didier Jr.

| 188 |

fundamentais novos, como o de “esquemas argumentativos” 
e o de “estabilidade processual”26; c) o impressionante quadro 
de direito comparado, com referências, inclusive, ao direito 
asiático; d) a não menos impressionante revisão bibliográfica 
feita sobre os temas investigados; o trabalho de todos nós 
está agora facilitado pela pesquisa de Cabral; e) a inédita, 
ao menos na doutrina brasileira, sistematização dos meios 
de compensação em razão da quebra da estabilidade, como 
a modulação de efeitos ou a indenização – importantíssima 
contribuição para a nossa ação rescisória, por exemplo; f ) a 
melhor abordagem, ao menos dentre aquelas que eu conheço, 
da eficácia processual dos princípios da segurança jurídica e 
da proteção da confiança; g) a exaustiva apresentação dos 
aspectos dogmáticos da coisa julgada (limites objetivos, limites 
temporais etc.); h) a apresentação de critérios dogmaticamente 
sólidos para a distinção entre a coisa julgada e a eficácia do 
precedente judicial27.

Não há apenas uma tese: há um feixe de teses, arrumadas 
de modo harmônico e consistente.

A tese, a par de me ter causado inúmeras dúvidas, deixou-
-me uma certeza: trata-se de obra inescapável. É absolutamente 
inaceitável que alguém se proponha a investigar questões 
relacionadas às estabilidades processuais (coisa julgada ou 
preclusão) sem que, antes, tenha examinado o pensamento de 
Antonio Cabral a respeito do assunto. E digo isso em relação 
a trabalhos a serem produzidos no Brasil ou no estrangeiro.

26. Aqui, revela-se utilíssimo e oportuníssimo o glossário elaborado pelo próprio 
autor, ao final do livro.

27. Preocupação antiga minha, exposta em meu Curso: tenho, agora, um suporte 
doutrinário que robustece a minha argumentação.
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Este livro junta-se a outras importantes contribuições 
que a minha geração de processualistas tem produzido. Todas 
elas entram no rol das obras fundamentais da ciência jurídica 
processual brasileira. Cito, para exemplificar e sem pretensão 
de exaurir o repertório, as teses de doutorado de Dierle Nunes 
(Processo Jurisdicional Democrático, Juruá), Hermes Zaneti 
Jr. (Processo Constitucional, Lumen Juris), Daniel Mitidiero 
(Colaboração no processo civil, RT) e Eduardo Talamini (A 
coisa julgada e sua revisão) como obras que, ao lado deste 
livro de Cabral, compõem a “nova bibliografia brasileira sobre 
o direito processual”. Tenho muito orgulho de ser da geração 
desses grandes juristas.

Não poderia encerrar este prefácio sem tecer consideração 
sobre o autor e sobre a defesa pública da tese, a que tive a 
satisfação de comparecer.

Cabral é genial. Sem hipérboles, inoportunas e desneces-
sárias, já é um dos maiores processualistas brasileiros. Além 
disso, já é um dos processualistas brasileiros mais conhecidos 
no mundo – talvez um dos cinco mais conhecidos. Destaco, 
a propósito, a sua condução, como editor, da Civil Procedure 
Review, a única revista brasileira internacional sobre o direito 
processual civil, já muito bem qualificada pela CAPES, nada 
obstante o seu pouco tempo de vida. Cabral é, ainda, autor 
de ensaios seminais. Já citei o texto sobre a despolarização 
da demanda, mas não poderia esquecer os ensaios sobre i) 
o contraditório e o princípio da boa-fé, ii) o procedimento-
-modelo alemão para julgamento de causas repetitivas, iii) 
a intervenção do amicus curiae, iv) a distinção entre impar-
cialidade e impartialidade. Finalmente, não posso deixar de 
mencionar o seu livro sobre nulidades, publicado pela Forense, 
que também é muito bom.
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A defesa da tese foi muito dura, como sói ocorrer – 
até aí, nada demais. Mas acho que foi especialmente dura, 
possivelmente injusta. Ouvi, por exemplo, que a tese não 
trazia grandes novidades. Se há alguma crítica que não pode 
ser feita a este livro é a falta de originalidade. A tese não é 
só original: é iconoclasta – e a colocação da célebre frase de 
Chiovenda (ícone-mor) como epígrafe certamente não foi 
um acaso. Ao contrário, a não obtenção da nota máxima 
pode ser o indício da excelência, do ineditismo e do vigor da 
tese. Se esta tese não merece nota máxima, teremos todos de 
rever nossos paradigmas de correção e de atribuição de notas 
nas bancas de doutoramento de que participamos todos os 
dias no Brasil. 

Já me qualifiquei como invejoso. Mas tenho outros 
defeitos: sou, também, vaidoso.

Não sei por que Cabral me escolheu para prefaciar o seu 
livro – certamente, a amizade contou muito. Mas fui esco-
lhido e agora entrei para a história: sempre que alguém for 
estudar este livro – e não serão poucos – no mínimo verão 
o nome do prefaciador. Estar ao lado desta obra, ainda que 
como mero apresentador, não é pouca coisa.

É honra imensa e imerecida. Agradeço-lhe, meu amigo 
Cabral, penhoradamente.

Salvador, 24 de setembro de 2012

Fredie Didier Jr.
Livre-docente (USP). Professor adjunto  

da Faculdade de Direito da UFBA.
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Prefácio 
28

Tenho a grande satisfação de apresentar a versão comer-
cial da dissertação de mestrado de Lorena Miranda Barreiros.

Lorena foi minha aluna na graduação, na especialização 
e no mestrado, quando também foi minha orientanda. Aluna 
brilhante e extremamente dedicada.

O tema escolhido não poderia ser mais atual: o princípio 
da cooperação no direito processual civil. Trata-se de tema 
de minha especial predileção, sobre o qual me debrucei nos 
estudos de pós-doutoramento, que resultaram em um livro 
(Fundamentos do Princípio da Cooperação no Direito Processual 
Civil português. Coimbra: Coimbra Editora, 2010).

 A abordagem que Lorena apresenta é nova e complemen-
tar à minha: ela busca encontrar o fundamento normativo, 
no Brasil, do princípio da cooperação. Não somente defende 
que se trata de princípio em vigor, independentemente de 

28. Prefácio no livro de BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Fundamentos 
Constitucionais do princípio da cooperação processual. Salvador: Editora 
Juspodivm, 2013.
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enunciado expresso. Entende que se trata de princípio que 
mais bem concretiza o regime democrático.

É abordagem inédita. Daniel Mitidiero, autor de célebre 
monografia sobre o tema (Colaboração no processo civil. São 
Paulo: RT, 2010), por exemplo, dedica-se à demonstração 
dos pressupostos lógicos, éticos e sociais do princípio da 
cooperação. Lorena dedica-se a uma abordagem dogmática, 
dando aos operadores do direito excelente contribuição para 
a concretização de tão importante princípio.

Além disso, Lorena apresenta excelente sistematização 
das tradições jurídicas ocidentais e dos modelos de direito 
processual mais conhecidos (dispositivo e inquisitivo). As 
suas considerações sobre a corrente filosófica conhecida como 
“garantismo processual” são excelentes – já as transformei em 
leitura básica para meus alunos.

Tudo indica que o novo Código de Processo Civil, em 
vias de ser aprovado pelo Congresso Nacional, consagre 
enunciado expresso sobre o princípio da cooperação.

Este livro de Lorena entra para o rol dos livros impres-
cindíveis.

Salvador, setembro de 2012

Fredie Didier Jr.
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Prefácio 
29

Em 2006, iniciou-se, na Universidade Federal da Bahia, 
o grupo de pesquisa “Teoria Contemporânea da relação ju-
rídica processual: fato, sujeitos e objeto” (http://dgp.cnpq.br/
buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=0291601T3X6ENZ), 
liderado pelo autor deste prefácio. 

Uma das linhas de pesquisa do grupo era a “Relação 
jurídica processual e a relação jurídica material”. O objetivo 
principal desta linha era investigar de que modo o conteúdo 
das situações jurídicas afirmadas no processo interfere na con-
formação do procedimento e de que modo o procedimento 
deve estar preparado para bem servir como instrumento de 
tutela. Tratava-se, enfim, de mergulhar na mais importante 
variável da chamada instrumentalidade do processo, por vezes 
compreendida apenas como o culto à instrumentalidade das 
formas. A separação que se faz entre “direito” e “processo”, 
importante do ponto de vista didático e científico, não pode 

29. Prefácio no livro de OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Aspectos processuais 
da exceção de contrato não cumprido. Salvador: Editora Juspodivm, 2012.
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implicar um processo neutro em relação ao direito material 
que se encontra sob tutela jurisdicional. 

Neste período, revi e ampliei meu livro sobre o impacto 
do Código Civil na legislação processual (Regras processuais 
no Código Civil. 4ª ed. São Paulo, Saraiva, 2010) e orientei 
diversos trabalhos de graduação e duas dissertações de mestrado 
sobre o assunto. Publiquei, ainda, na Revista de Processo e na 
Revista Brasileira de Direito de Família, em coautoria com 
Rafael Alexandria de Oliveira, autor do livro que prefacio, 
um ensaio sobre os aspectos processuais civis da Lei Maria 
da Penha – a primeira abordagem desta importante lei sob 
o viés do direito processual civil.

De tudo quanto esta linha de pesquisa produziu, tenho 
de destacar a dissertação de mestrado de Rafael Alexandria 
de Oliveira, que ora apresento, sobre os aspectos processuais 
civis da exceção substancial de contrato não cumprido. Nada 
foi tão importante, nenhuma de nossas contribuições foi tão 
significativa para o aprimoramento da ciência e do direito 
processual brasileiros.

O livro cuida de um tema velho (a exceção de contrato 
não cumprido), mas que raramente é examinado em sua 
dimensão processual. Ou seja: estuda-se a exceção de con-
trato não cumprido apenas como espécie de situação jurídica 
material, sem atenção às diversas nuances do exercício deste 
direito, que quase sempre se dá em um processo jurisdicional.

O assunto é dificílimo e interessantíssimo.

Costumo dizer aos meus alunos que o direito processual 
é um objeto de estudo a que não se chega sem algumas para-
das obrigatórias: a teoria geral do direito, a ciência do direito 
material objeto do processo e o direito constitucional. Não 

Didier Jr -Janelas Abertas-1ed.indb   194 05/01/2017   09:01:45



JANELAS ABERTAS • Escritos de circunstância

| 195 |

se pode estudar execução, por exemplo, desconhecendo-se a 
teoria e o direito das obrigações. 

Rafael, meu amigo, sempre foi um aluno brilhante 
– muito mais do que excelente, adjetivo que costuma ser 
utilizado para qualificar os melhores alunos (“CDFs”, na 
designação vulgarmente utilizada). Desde a graduação. No 
curso de mestrado não poderia ser diferente.

Para bem compreender o impacto processual do exercí-
cio da exceção de contrato não cumprido, Rafael mergulhou 
em suas raízes históricas, examinando vasta bibliografia. Em 
seguida, posicionou o tema na teoria geral do direito, mais 
especificamente na teoria dos fatos jurídicos processuais – e, 
aqui, seguiu o referencial teórico do nosso grupo de pesqui-
sa na Bahia: a até hoje não superada teoria do fato jurídico 
de Pontes de Miranda. Após fazer a dogmática jurídica da 
exceção de contrato não cumprido, baseando-se, sobretudo, 
em Pontes de Miranda, René Cassin e nas obras da escola 
gaúcha do Direito Civil, liderada por Judith Martins-Costa,30 
Rafael entra no núcleo do seu estudo, em que se destacam 
as suas análises da decisão que acolhe a exceção substancial 
e do art. 582 do Código de Processo Civil. 

Trata-se de uma obra-prima. Sem dúvida, o melhor livro 
escrito no Brasil sobre o tema.

Sempre quis ser professor. Antes de sê-lo, imaginava 
como seria bom ensinar, encaminhar um aluno no estudo 
de determinado assunto. Desconhecia, então, a função de 
orientação para a elaboração de dissertações e teses. Ignora-

30. Destaco o exame do problema da prescrição da exceção de contrato não 
cumprido.
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va, assim, a maior de todas as emoções do magistério: ver o 
aluno aceitar um desafio que você mesmo, professor, temia, 
e ter a certeza de que a obra construída é muito melhor do 
que aquela que você poderia ter feito. 

Salvador, junho de 2012

Fredie Didier Jr.
Professor da Faculdade de Direito da Universidade  

Federal da Bahia. Mestre (UFBA),  
doutor (PUC/SP) e livre-docente (USP).
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Prefácio 
31

Conheci Zaneti em razão do seu primeiro livro “Mandado 
de Segurança: Aspectos Processuais Controversos”, do qual este 
é uma versão totalmente revista, atualizada e ampliada. É, 
pois, uma nova obra.

Cursava a disciplina “Tutela Jurisdicional Coletiva”, 
ministrada pelo Prof. Sérgio Shimura, no doutorado da 
PUC/SP, quando, tendo que preparar um trabalho sobre 
legitimação para as demandas coletivas, li o livro de Zaneti. 
Lembro-me bem que adotava a sua sistematização das teorias 
acerca desse ponto. Trata-se de um dos livros que forjaram a 
minha compreensão sobre o processo coletivo.

Por uma feliz coincidência, em 2005 fui convidado pela 
UFRGS para dar aula no curso de especialização. Surpreendi-
-me quando vi que Zaneti era um dos colaboradores do Prof. 
Carlos Alberto Alvaro de Oliveira na coordenação do curso. 

Conhecemo-nos, então. Comentei com ele acerca do seu 
livro, que, com espanto e modéstia, dizia que eu era uma das 
“poucas pessoas que tinham lido o livrinho”.

Ali começou uma sólida amizade. 

31. Prefácio ao livro ZANETI Jr., Hermes. O novo mandado de segurança 
coletivo. Salvador: Editora Juspodivm, 2013.
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Logo em seguida, convidei-o a escrever comigo o volume 
4 do Curso de Direito Processual Civil, inteiramente dedicado 
ao processo coletivo (iniciativa pioneira e, talvez por isso, 
um tanto arriscada). O livro, que já está na sexta edição, 
com quase cinquenta mil exemplares vendidos até hoje, vem 
sendo muito citado pela doutrina brasileira e pelos tribunais, 
inclusive pelo STJ.

Qual não foi a minha surpresa, com pitada de emoção, 
quando Zaneti me convidou a fazer o prefácio dessa nova 
obra. Quase dez anos depois do primeiro contato que tive 
com seu pensamento no primeiro livro, aparece-me este como 
motivo para escrever palavras para o meu amigo. Duas pontas 
da minha vida se unem.

O momento para publicação desse livro não poderia 
ser melhor.

A Lei n. 12.016/2009, a pretexto de regular o mandado 
de segurança, foi, para o mandado de segurança coletivo, algo 
próximo a uma tragédia legislativa. O pensamento sereno e 
intelectualmente sólido de Zaneti é indispensável para mi-
nimizarmos os prejuízos que os arts. 21 e 22 dessa lei, mal 
interpretados, podem causar.

O pensamento jurídico brasileiro agradece.

Eu, especialmente, também agradeço a honraria.

Salvador, janeiro de 2011

Fredie Didier Jr.
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Prefácio 
32

Meu querido amigo Marcos Ehrhardt pediu-me para fazer 
o prefácio do primeiro volume do seu Curso de Direito Civil.

Posto seja um curioso, não sou um civilista. Não sei, 
portanto, se sou a pessoa mais indicada para cumprir essa 
tarefa com a excelência que a obra apresentada exige.

Só que não pude nem quis deixar de aceitar o convite.

Conheço Marcos há muitos anos, desde quando ele 
era um jovem estudante de Direito na UFAL e eu, também 
muito jovem, começava a visitar Maceió para fazer palestras 
em eventos jurídicos estudantis, muitos deles organizados por 
Marcos e seu grande amigo Thiago Bomfim. Acompanhei, 
portanto, o seu crescimento e, já naquela época, vendo o 
seu entusiasmo e a sua capacidade, disse-lhe que cabia a ele 
seguir a trajetória de duas das minhas maiores referências 
intelectuais na área jurídica, ambas alagoanas: Pontes de 
Miranda e Marcos Bernardes de Mello.

32. Apresentação no livro de autoria de EHRHARDT Jr.; Marcos. Direito 
Civil – LICC e Parte Geral. Salvador: Juspodivm, 2009.
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Vaticinei que seu futuro seria brilhante.

Permitam-me a imodéstia: o vaticínio se cumpriu.

Marcos é hoje uma referência no Direito civil alagoano 
e nordestino e, com esse livro, se apresenta ao Brasil, para 
juntar-se ao time dos novos civilistas brasileiros.

A contribuição deste livro não é pequena.

Ensinar o Direito civil a um público tão variado (gra-
duandos, concursandos e estudiosos), conciliando repertórios 
teóricos tão diversos (pensamento pontiano, constitucio-
nalização do Direito e, especialmente, do Direito Privado, 
redefinição da família, teoria dos direitos fundamentais, 
teoria dos princípios) e se valendo de diversas fontes (não 
apenas de manuais, nem tão-só de bibliografia nacional), é 
tarefa para poucos.

Marcos tem esse propósito e me parece que, para uma 
primeira edição, o livro atinge com folga os seus objetivos. 
Será para mim utilíssimo. Certamente o será para você tam-
bém, caro leitor.

Nasce mais um dos grandes civilistas brasileiros. 

Orgulho-me de ser o arauto desta boa nova.

Salvador, agosto de 2009

Fredie Didier Jr.
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Prefácio 
33

Escrevo este prefácio com um pingo de tristeza: eu de-
veria ter feito parte da banca de arguição desta dissertação 
de mestrado. Em razão de vários contratempos, não estive 
presente, nem como arguidor, nem como ouvinte.

Talvez tenha sido esta a razão pela qual Robson me con-
vidou para escrever este texto de apresentação. Talvez tenha 
sido a nossa amizade. Não sei. O certo é que para mim é 
motivo de grande alegria escrever estas linhas, não só porque 
reputo Robson Godinho, um dos principais estudiosos do 
Direito Processual da minha geração, mas também porque 
servem como uma forma de agradecimento pela ajuda que 
me deu no meu doutoramento. 

Explico.

33. Prefácio no livro de autoria de GODINHO, Robson Renault. A proteção 
processual dos Direitos dos Idosos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.
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Arrematei a minha tese de doutorado nos meses de ja-
neiro e fevereiro de 2005; não tinha ninguém para discuti-la 
comigo. Pedi ajuda eletrônica a Godinho, que prontamente 
não só leu como fez importantes observações ao meu trabalho. 
Sou-lhe eternamente grato.

Lembro-me bem de quando conheci Robson: foi no 
dia 21 de março de 2003, uma sexta-feira, no intervalo da 
primeira aula de Sérgio Shimura sobre tutela coletiva, na 
cantina da faculdade. Ele dirigiu-se a mim e me perguntou 
se eu era Fredie Didier, pois tinha lido um artigo meu (so-
bre o princípio da adequação) de que havia gostado (acho 
que ele estava falando a verdade, pois o texto acabou sendo 
citado nesta dissertação...). Resposta positiva de minha 
parte, naquele momento iniciou-se uma grande amizade 
(talvez a principal que obtive no meu período de estudos 
em São Paulo). 

Veja, caro leitor, a coincidência: estou agora escrevendo 
um prefácio de um livro que versa sobre a tutela processual 
dos idosos (aspectos processuais do Estatuto do Idoso), 
exatamente um estudo de uma lei que buscou efetivar o di-
reito fundamental a um processo adequado (tema de minha 
preocupação há muito tempo).

O livro tem méritos indiscutíveis: exímio processualista, 
Godinho não ignora, porém, como poderiam fazer outros, 
a necessidade de estudar as peculiaridades das situações jurí-
dicas substanciais trazidas pela nova legislação em favor dos 
idosos, até mesmo para, após confrontá-las com as respectivas 
regras processuais, verificar a adequação do sistema. Trata-se 
de metodologia irrepreensível: o exame de um microssistema 
processual não pode prescindir da análise das regras de Direito 
Material a ele relacionadas.
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O conteúdo é impressionante, não havendo aspecto que 
deixasse de ser abordado. Possivelmente, não há texto dou-
trinário importante ou referência jurisprudencial significativa 
que não tenha sido examinado por Robson.

Trata-se de um livro de seu tempo. 

Robson e a editora merecem aplausos.

Salvador, Bahia, em abril de 2007
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Apresentação 
34

Antes de apresentar o livro de Eduardo Jordão, preciso 
esclarecer algumas coisas.

Eduardo não foi meu aluno. Também não foi meu 
contemporâneo de faculdade. Conheci-o de uma maneira 
inusitada.

Por questões administrativas, a Faculdade de Direito da 
UFBA não tinha, até 2004, adotado a exigência da monogra-
fia como requisito para a conclusão do curso de bacharelado 
em Direito. O aluno que quisesse, porém, poderia solicitar 
a instauração de banca para que pudesse defender a sua mo-
nografia. Não era, repita-se, uma exigência.

Como se deve imaginar, poucos foram os alunos que, 
desde 2000, se submeteram a essa avaliação (o total, até 2004, 
não chegava a dez). 

Eduardo Jordão foi um deles.

34. Prefácio no livro JORDÃO, Eduardo Ferreira. Abuso de direito. Salvador: 
Juspodivm, 2006.
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Por motivos que até hoje desconheço, Eduardo procurou-
-me na universidade e pediu-me para que participasse da 
sua banca, se eu reputasse o seu trabalho como suficiente 
para isso. Pediu-me, também, que fizesse uma leitura prévia, 
sugerindo aquilo que reputasse conveniente. Como disse, eu 
não o conhecia.

Pois bem.

Li o trabalho. Fiquei impressionado. Desde 1998, quando 
comecei a dar aulas, não tinha visto nenhum estudante de 
direito na Bahia com o talento de Eduardo. O trabalho era 
um exagero (falei isso para ele na arguição oral). Poderia ser 
apresentado como tese de doutoramento, tranquilamente, em 
qualquer universidade do Brasil ou de fora, pois, poliglota, 
Eduardo consegue transitar com muita desenvoltura pela 
doutrina estrangeira, que compõe parcela significativa da 
bibliografia utilizada.

A escolha do tema não poderia ser mais apropriada: 
abuso de direito, um clássico. A abordagem é impecável. O 
seu rigor científico é raro. A coerência e o domínio da teoria 
geral do direito, idem. O conteúdo do livro fala por si – leia-
-o, leitor, e verá que não estou exagerando.

Como diria um sábio popular: “o bom jogador se co-
nhece pelo arriar das malas”. Eduardo foi talhado para ser 
jurista. Será, certamente, um dos maiores da nossa terra. E 
eu poderei ufanar-me de ter sido seu primeiro examinador 
e de ter prefaciado o seu primeiro livro.

Salvador, quarta-feira de cinzas  
do carnaval de 2005
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À derrota

Pessoal,1

Não sei se já disse isso por aqui, mas poucas coisas me 
emocionam mais do que poder presenciar uma manifestação 
de inteligência (originalidade, esmero, criatividade ou qualquer 
outra das suas variações). 

Embora atrasado, ainda há tempo de elogiar a geniali-
dade das aberturas dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos no 
Rio de Janeiro: Luiz Melodia e Aquele Abraço; Paulinho e 
o hino; a fusão da beleza brasileira: as linhas de Niemeyer, 
a música de Tom e Vinícius e o desfile de Gisele; o pas de 
deux da atleta e do robô; Clodoaldo e a escada; Drummond, 
Fernanda e Judi Dench; a pira acesa e a escultura cinética que 
mimetizava o sol (meu filho Antonio, de 2,5 anos, identificou 
esse mimetismo, gritando: “é sol!”); o quebra-cabeça de Vik 

1. Postado na minha timeline, no Facebook (www.facebook.com/
FredieDidierJr) em 10.09.2016.
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Muniz; Santos Dummont, Samba do Avião e o aeroporto 
do Rio de Janeiro; a fala de Casé: “estamos aqui para tentar 
encontrar as nossas semelhanças, mas sobretudo para celebrar 
as nossas diferenças”...

Coisa linda.

Mas nada me comoveu mais do que a escolha de Van-
derlei Cordeiro de Lima para acender a pira olímpica. Meu 
filho mais velho, que tinha quatro anos em 2004 (quando 
Vanderlei foi bronze na Maratona), se emocionou quando 
percebeu o que estava para acontecer – nos emocionamos 
juntos. 

Na semana em que o Colégio de meus filhos decidiu, 
sem avisar previamente aos alunos, que todos aqueles que 
competiram nos jogos escolares receberiam a mesma meda-
lha, pois ninguém poderia se sentir derrotado e todos seriam 
vencedores – o que gerou o movimento dos próprios alunos 
de quererem devolver coletivamente todas as medalhas  –, 
ver o Brasil escolhendo alguém que, embora tenha sido 
formalmente derrotado, ensinou o valor da derrota digna, 
cruzando a linha de chegada com o célebre gesto do avião-
zinho, me encheu de esperança. A função pedagógica dos 
esportes revela-se em sua plenitude na derrota. A derrota é 
transformadora e excelente professora – Rafaela Silva e Diego 
Hipólito estão aí para confirmar, em dois dos momentos 
mais emocionantes para nós brasileiros. Quem sempre quer a 
vitória perde a glória de chorar, como disse Marcelo Camelo 
em linda canção. A troca de Pelé por Vanderlei foi obra de 
gênio. Os Jogos Olímpicos me ajudaram a ensinar aos meus 
filhos o valor e a função da derrota.

Uma das frases da minha vida – e quem me conhece 
mais de perto já deve estar de saco cheio dela – sintetiza tudo 
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isso: “Só a luta dá sentido à vida. A vitória e a derrota estão 
nas mãos dos deuses. Festejemos a luta”.

Este texto é dedicado in memoriam ao meu amigo de 
trinta anos Yuri “Bode” Almeida, responsável pela direção 
musical das arenas olímpicas, que surpreendentemente nos 
deixou há poucos dias.
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Carta ao  

Colégio São Paulo

Caros Professores,

Espero que lhes encontre bem.

1. Apresentação

Cabe, em primeiro lugar, uma apresentação.

Sou Fredie Didier Jr., ex-aluno e pai de dois alunos do 
Colégio. Concluí o ensino médio (ainda não se usava essa 
designação à época) em 1992, no CSP.

Entre 1987 e 1992, participei ativamente das gincanas 
do colégio – venci três delas, sendo que a última, no terceiro 
ano de ensino médio, como líder, até hoje é uma das cinco 
maiores alegrias de toda a minha vida.

Com a morte de Dona Jane, não houve gincana em 
1993. Em 1994, como ex-aluno, fui convidado por Magali 
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Mendes, professora e criadora da gincana do Colégio, a as-
sumir a coordenação da gincana daquele ano.

Por algumas razões, a gincana de 1994 foi histórica: o 
CSP tinha um enorme número de alunos; por ser muito 
conhecida, a gincana atraiu gente de todos os lugares da 
cidade; a frente do Colégio transformou-se em um largo 
e a gincana, em uma das festas da cidade. Em razão desse 
gigantismo, foi interrompida a partir daquele ano: a direção 
resolveu suspendê-la, indefinidamente. 

Nos anos seguintes, o CSP aumentou incrivelmente de 
tamanho, ampliou a sede, viu a segunda geração assumir a 
gestão do colégio até que, em 2006, a gincana voltou a ser 
promovida. Doze anos sem gincana fizeram com que duas 
gerações de alunos não soubessem o que tinha sido a gincana 
do CSP, desconhecessem por completo a história, a tradição e 
a força desse evento. Para se ter uma ideia, a gincana do Colé-
gio Anchieta, que sofreu uma revolução após Elmar (saudoso 
amigo) ter assumido a sua coordenação, era confessadamente 
inspirada na gincana do Colégio São Paulo. Muitos não sa-
bem, mas Elmar, ainda adolescente, participava da Gincana 
do Colégio São Paulo, ajudando Magali a organizá-la.

Rompeu-se a continuidade da tradição. A memória se 
perdeu a tal ponto que os organizadores da Gincana de 2006 
achavam que ela era a primeira da história do CSP. Por seis 
anos, a falsificação da história se manteve. 

Quando me tornei pai de aluno, fui ajudar meu filho no 
dia da gincana e me deparei com as camisas da coordenação 
e das equipes referindo à sexta ou sétima gincana do CSP. 
Aquilo me tocou muito – parcela significativa da minha história 
tinha sido apagada. Provoquei o Colégio que, prontamente, 
corrigiu o equívoco e pediu desculpas a todos.
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Como não havia mais gincana no CSP a partir de 1995, 
aproximei-me ainda mais da Gincana do Colégio Anchieta, 
onde meus irmãos mais novos estudavam (não conseguiram 
vaga no CSP) e da qual já participava, mais à distância, des-
de 1992. Em 1997, já prestes a me formar em Direito, fui 
convidado por Elmar para compor a Gang. Fiquei na Gang 
até 2000, quando me “aposentei”. Em 2007, com saudade, 
pedi para voltar, focando minha atuação na tarefa Caça ao 
Tesouro – cujo Comando era composto por dinossauros como 
eu. Naquele ano, ganhei o troféu de “gincanista do ano”, pelo 
meu retorno – homenagem que me tocou profundamente. 
Fiquei até 2010, quando me despedi “dos gramados”.  O 
falecimento de Elmar contribuiu decisivamente para essa 
decisão. Até hoje, porém, sou considerado um membro da 
Gang – Gang A, como eles chamam. Tenho imenso carinho 
e amizade pelos professores que acompanharam toda essa 
trajetória, sobretudo Rita e Carlos.

No ano passado, ao completar quarenta anos, fiz um 
pequeno discurso de agradecimento aos meus amigos e fami-
liares, que celebravam a data comigo. Disse-lhes o seguinte: se 
eles quisessem saber quem eu sou, bastavam saber o seguinte: 
sou, em essência, um gincanista. 

Desde sempre e para sempre.

Não tenho problemas, tenho tarefas; o prazer de fazer 
bem feito, de competir com lealdade e buscar a concretização 
de um objetivo comum é o que me move. Vejo o mundo 
com os olhos e o coração de um gincanista.

E o mundo e a vida se tornam, para mim, sempre belos 
e interessantes.

Não por acaso escolhi como uma das epígrafes do meu 
convite de formatura uma frase de um canto de guerra dos 
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Suaíle – também utilizada no primeiro discurso de paraninfia 
que proferi, já na qualidade de professor da Universidade 
Federal da Bahia: “Só a luta dá sentido à vida. A vitória e a 
derrota estão nas mãos dos deuses. Festejemos a luta!”.

E, festejando quem promove lutas como essa, queria 
dar-lhes, a vocês da Direção e Coordenação do Colégio São 
Paulo, um entusiasmado parabéns por manter vivo esse es-
pírito em meus filhos.

Compreendam esse parabéns também como um “muito 
obrigado”.

2. A outra razão de ser da carta. A minha 

preocupação com o modelo atual da 

gincana do CSP.

Feita a apresentação e registrado o agradecimento, gostaria 
de expor-lhe a outra razão dessa carta.

Estou um pouco preocupado com o modelo da gincana 
do CSP. E, em certo sentido, um tanto decepcionado.

Tenho presenciado a gincana do CSP nos últimos quatro 
anos – desde que meu filho mais velho estava no 6º ano do 
ensino fundamental.

A Gincana é muito, muito diferente da minha época. 

Certamente, há diversas razões para isso: mudanças 
tecnológicas (internet, Google e telefonia celular, para ficar 
nas três fundamentais), crescimento da cidade, a sensação 
de insegurança, novo sistema jurídico (Código de Defesa do 
Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente e Código 
Brasileiro de Trânsito) e o recrudescimento do pensamento 
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tido como conservador (do ponto de vista moral) parecem-
-me os principais fatores dessa transformação.

Não quero ser saudosista, muito menos estou pregando 
o retorno integral ao modelo da minha época. Seria uma 
sandice sem tamanho.

Algumas mudanças no modelo da Gincana foram ab-
solutamente necessárias e, por isso, são muito coerentes: a) 
controle das inscrições dos alunos e do acesso ao colégio; b) 
controle dos carros que serão utilizados pelas equipes (controle 
de motorização e de quem vai guiar o carro); c) restrição a 
patrocínio de políticos (as camisas de minha equipe, em 1992, 
foram doadas por conhecido político soteropolitano e tinham 
seu nome estampado nas costas) e de bebidas alcoólicas.

Outras mudanças, porém, em meu modo de ver, são 
absolutamente injustificáveis.

Para que possam entender a minha visão, deixem-me 
expor a minha impressão do papel da gincana como instru-
mento pedagógico.

A gincana, em meu tempo de aluno, era um período 
do ano em que todas as tribos da escola se juntavam. Cada 
um com sua habilidade, todos se uniam em busca do mes-
mo objetivo: fazer bonito, emocionar e ganhar a gincana. 
Fraternidade e solidariedade davam o tom.

Tinha o péssimo aluno, que era excelente dançarino e 
grande esportista; tinha o “CDF” tímido, que mal falava, 
mas era um gênio dos enigmas; tinha aquela aluna gordinha, 
que ao abrir a boca era um vulcão, uma liderança invulgar, 
que nos motivava a todos; tinha o aluno quieto, inteligente, 
religioso, que desenvolvia técnicas absurdamente eficientes 
de motivação dos mais novos; tinha o estrategista, espécie de 
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“estadista” da equipe, que pensava em todos os aspectos da 
gestão daquela empresa (“a equipe”); tinha o bem relacionado 
socialmente, que conseguia os patrocínios; os festeiros, que 
organizavam as festas de confraternização e, com isso, irri-
gavam a conta bancária da equipe com mais dinheiro; tinha 
o desenhista, que somente sabia fazer isso, mas sabia como 
ninguém, e preparava os cenários das apresentações da equipe; 
tinha o filho de pais intelectuais, que ajudava com livros e o 
conhecimento paterno; tinha também o musicista, a cantora 
e o compositor, que participavam da tarefa “Festival”, que 
era o encerramento da gincana; tinha a bailarina, nossa co-
reógrafa e principal dançarina; tinha o aluno motorista, que 
possuía carro (outros tempos, como sabem) ou, possuindo 
motorista, colocava-o à disposição da equipe; tinha a dona 
da casa que era o QG da equipe, ou um dos QGs da equipe 
(sempre com uma mãe atenciosa, que nos tratava como fi-
lhos – e talvez fôssemos mesmo); tinha a menina da 5ª série, 
que sabia fazer um casadinho delicioso e o vendia no recreio, 
juntando dinheiro para a equipe; havia os alunos-poetas, que 
conquistavam as meninas e nos conquistavam a todos com 
seu peculiar e belo modo de ver a vida; havia os gênios, bons 
em quase tudo; havia o organizador do estoque, o síndico 
do QG (o do dia da gincana), a aluna nervosa, o membro 
agoniado e aquele bem intencionado, mas muito atrapalhado.

Havia muita gente. Tanta gente. E toda essa gente par-
ticipava. E toda essa gente tinha espaço. E toda essa gente 
se via de algum modo útil. 

A gincana, em meu tempo, servia como ampliação do 
nosso repertório.

Descobríamos os fornecedores dos produtos mais esdrúxu-
los (sapateiros da Barroquinha, compradores de papel velho 
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na Calçada, indústria de essência de detergente em Feira de 
Santana); desbravávamos a cidade, conhecendo lugares tão 
longínquos quanto belos (a Igreja de Escada, por exemplo, 
onde anos depois me casei e onde meus filhos foram batiza-
dos – não foi por acaso que escolhemos, eu e minha esposa, 
também gincanista, este lugar); éramos convidados a ter acesso 
à boa parte da cultura produzida no Brasil (houve uma tare-
fa que era uma coreografia de uma das Bachianas), mesmo 
aquela que se afasta, comumente, do repertório adolescente; 
havia música, poesia, literatura, cinema (sim, cinema!; depois 
explico isso) teatro, arquitetura, escultura, dança, folclore.

A gincana tinha um papel fundamental na formação de 
líderes (líderes da sociedade, não por acaso líderes de sala, de 
supersérie, de gincana...) e na revelação de talentos artísticos 
(Daniel Boaventura, Antonio Fernando Rufino − ele mesmo, 
Carçola! −, Lucas Santana, Eurico “Gordo”, Daniela − filha 
de Cleidir etc.). Mas também servia para que as pessoas 
descobrissem os seus talentos, antes insuspeitados.

A gincana cumpria, ainda, talvez o seu mais importante 
papel: era um jeito leve e lúdico de fazer a transição para a 
idade adulta. Erámos jovens de quinze/dezesseis anos tendo 
de lidar com empresários, em busca de patrocínio, liderar 
trezentas pessoas, cumprir metas, gerir dinheiro dos outros 
com honestidade e austeridade, sofrer derrotas, errar muito, 
tentar acertar, bolar estratégias, correr riscos, sonhar, projetar, 
fracassar, vencer... Os problemas eram nossos e nós mesmos, 
sem ninguém, muito menos com a ajuda do colégio, tínha-
mos de resolvê-los.

Autonomia. Responsabilidade. Dever. Palavras caras para 
nós, adultos, mas bem estranhas (quando não assustadoras) 
para a maior parte dos adolescentes. Interessante: era isso o 
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que buscávamos – queríamos crescer, ser responsáveis e, de 
certa forma, talvez apenas nesse sentido, nos distanciarmos 
de nossos pais, para depois nos tornarmos iguais ou melhores 
que eles.

Que aperitivo delicioso da vida adulta.

É muito difícil imaginar o que teria sido da minha vida 
caso não tivesse passado por essa experiência.

Por causa disso tudo, tenho me preocupado com o que 
me parece ser o tom da gincana atual: pueril, de pequeno 
repertório e infantilizadora.

a. Pueril e o repertório insuficiente.

Pueril. A gincana gira em torno sempre dos mesmos 
temas, normalmente relacionados à cultura pop atual ou a 
certo “nerdismo” charmoso dos nossos tempos (quadrinhos, 
Harry Potter, Guerra nas Estrelas etc.). Adoro tudo isso e 
acho que deve, necessariamente, fazer parte da gincana. Mas 
isso me tem parecido ser a pauta única e não apenas algumas 
das peças do grande mosaico. 

Além disso, qual é o sentido de uma tarefa como “Garoto/
Garota CSP”? Qual é o mérito da equipe? O mérito é ter o 
garoto ou a garota mais bonita? Sem querer ser conservador 
ou adotar uma postura politicamente incorreta, mas, me 
perdoem, para gincanistas da minha geração essa tarefa é 
quase uma ofensa pessoal.

Até a trilha sonora da gincana – as músicas que tocam 
durante os dias de evento – não poderia ser mais pueril. Se 
é certo que Anitta, sertanejo universitário e arrocha fazem 
muito sucesso e, por isso, é claro!, têm de aparecer nos alto-
-falantes, reduzi-la a isso é entristecedor. A gincana acaba 
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sendo um palco da autorreferência adolescente, sem estímulos 
à transformação.

Além disso, não vi tarefas desafiadoras e mais “adultas”, 
como o Festival, a Caça ao Tesouro e o Olho-vivo. A ausência 
de um bloco para o “Viradão” ratifica isso. Sobre tudo isso, 
falarei na terceira parte desta carta. Essas tarefas são impor-
tantíssimas para o amadurecimento dos alunos e o estímulo 
à alteridade, à heterorreferência.

A gincana parece ter se tornado um momento de pura 
celebração da adolescência. Se é certo que ela é isso, é ainda 
mais certo que ela jamais pode tornar-se apenas isso: é fun-
damental que ela seja um rito de passagem, lúdico e leve, da 
adolescência para a vida adulta.

b. Infantilizadora.

Para explicar isso, deixe-me contar uma história.

Quando retornei aos “gramados”, em 2007, logo no 
primeiro dia apareceu-me uma aluna, membro de uma 
das equipes, que, muito educadamente, me fez a seguinte 
postulação (eu era membro da Comissão Organizadora da 
gincana, é bom lembrar): “Tio Bacana (esse é meu nome de 
guerra...), a internet do nosso QG não está funcionando... 
O Sr. poderia ver isso para a gente?”

Eu fiquei estupefato. Não sabia nem como reagir. Na 
hora, fiquei pensando se eu, gincanista, chegasse para Magali 
e dissesse o seguinte: “Professora, a Telebahia não instalou 
o telefone no nosso QG. A senhora poderia ligar para lá e 
resolver isso para a gente?”. Conhecendo Magali como eu 
conheço, certamente a sua resposta, com palavrões muito 
bem colocados, me daria uma lição de como alguém deve 

Didier Jr -Janelas Abertas-1ed.indb   220 05/01/2017   09:01:45



JANELAS ABERTAS • Escritos de circunstância

| 221 |

portar-se diante de um problema como esse e me mandaria 
resolvê-lo, além de plantar batatas. 

Nesse mesmo dia, soube que o Colégio assumiu para si 
o poder de autorizar o nome da equipe. Não aceitaria troca-
dilhos sexuais ou qualquer alusão a substâncias que alterem 
a consciência dos alunos.

Achei aquilo muito ofensivo.

Para mim, educado para a liberdade e para a tolerân-
cia, isso era inadmissível. Para mim, membro, com muito 
orgulho, da “Alcoolatrás, a fuga impossível”, “Na Biela 04” 
(cujo desenho era um adolescente chupando um pirulito) e 
da “Katsu Tsukai Nataka”; e adversário da “Bat-fofo”, “Caia 
na caia”, “Ósculos e amplexos”, “Scambau a 4”, “Bebo a 
bordo” e “Batchola”, o estranhamento e o desconforto eram 
inevitáveis.

Conto-lhes duas histórias.

Em 1989, a “dança dos meninos”, tarefa fixa em toda 
gincana, foi um balé ao som do Bolero de Ravel – sim, aquela 
música clássica de dez minutos, repetitiva e modorrenta. Pois 
bem, vinte adolescentes tinham de fazer uma coreografia, 
tendo-a como trilha sonora e todos com calça preta de dan-
çarino. Um momento inesquecível. Emocionante. Histórico. 
Eu estava lá e vi. Quando acabou a última apresentação, vimos 
todos um acontecimento inusitado: o Reverendo Enoch (que 
para nós era uma entidade), tendo visto aquilo tudo, tirou a 
camisa, pôs uma gravata no pescoço e começou a dançar o 
Bolero de Ravel com os alunos. Sim, exatamente isso. Sabe 
qual era o nome da equipe? A minha: “Alcoolatrás, a fuga 
impossível”. Sabe qual era a relevância do nome da equipe 
para esse momento único, humano, genial, pedagógico e 
inesquecível? Nenhuma.
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Não por acaso, o Bolero está em meu iPod (ao lado de 
Annita e Marcio Greyck, por que não?); sempre que o ouço, 
me emociono – muito, a propósito.

Em 1991, ainda não acostumados com o ambiente 
democrático, vivíamos a terceira eleição para o Grêmio do 
CSP – os grêmios estudantis voltaram a ser entidades lícitas 
a partir de 1986; em 1988, minha geração fez, após longas 
discussões no Conselho de Líderes de Sala, o estatuto do grê-
mio do CSP. Nessa eleição, minha turma resolveu concorrer 
ao grêmio com uma chapa zombeteira, claramente inspirada 
no movimento “Tiro-liro”, de 1990, que, por sua vez, era 
inspirado na TV Pirata. O nome da nossa chapa era “Tadeu 
Tadando” – a marca da chapa... bem, a marca da chapa era 
uma alegoria ao amor homossexual. Meu cargo era o de 
“Consultor-geral” – ASPONE-Mor ou algo semelhante. O 
presidente era Gogó – todos tínhamos apelido àquela época. 
Surpreendentemente, vencemos a eleição. Durante o mandato, 
o grêmio criou um jornal impresso, um fanzine cujo título era 
simplesmente genial (até hoje não sei quem foi o autor dessa 
ideia): “Tadando notícias”. Nesse jornal, havia a antológica 
coluna de humor “Canto do Goliaz”, assinada por, dentre 
outros, o hoje diretor de cinema João Rodrigo, e uma seção 
de “classificados amorosos”, com falsos bilhetes de alunos 
(“Cristina, 6ª A, manda um beijo para João, 7ª B, dizendo 
que não consegue parar de pensar nele”, por exemplo). Nada 
mais adolescente, nada mais espontâneo, poucas coisas mais 
anárquicas. A notícia chegou a um jornalista, colunista do A 
Tarde, à época o maior jornal da Bahia, Berbert de Castro, 
que se notabilizava pelo seu pensamento conservador. Ele 
escreveu uma coluna contra a folha, com um título sugesti-
vo: “O incrível jornal de um colégio”. Esculhambou a nossa 
publicação. Foi um bafafá. Pais foram a Robson, diretor do 
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colégio, pedindo-lhe providências. Robson disse-lhes algo que 
eu nunca esqueci, tendo sido a maior de todas as lições que 
o CSP me deu – até me comovo um pouco me lembrando 
disso: “O grêmio é uma instituição dos estudantes. O Colégio 
não pode nem deve se meter nisso. Errar e acertar são partes 
do processo pedagógico. Deixem eles”.

O jornalzinho continuou a ser publicado, alguns daque-
les falsos bilhetes se transformaram em amores verdadeiros e 
estamos aqui todos, bem, muito bem, hoje em dia.

Para mim, que, além de pai, sou um profissional do 
Direito, é incompreensível essa postura do Colégio.

3. Propostas para repensar o modelo da 

gincana

Além de um agradecimento e de um relato da minha 
preocupação, essa carta traz também uma proposta: é preciso 
resgatar algumas tarefas clássicas, que deixaram de existir.

a) Tarefa “Festival de Música”.

Um clássico da minha geração. Era a tarefa de encerra-
mento. Na verdade, ela era o bloco de tarefas de encerramento.

Cada equipe tinha de montar uma banda, tocar uma 
música para ela sorteada e criar (e tocar) uma composição 
inédita, feita por membro da equipe. Havia pontos para a 
melhor letra, melhor música, melhor cantor, melhor banda e 
melhor coreografia (a equipe tinha de fazer uma coreografia 
para as músicas). Música, dança e poesia na mesma tarefa.

Alunos músicos e escritores vibravam. Muitos não gos-
tavam de outras partes da gincana, mas viviam a gincana em 
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função dessa tarefa, que, em razão da sua grande quantidade 
de pontos, era fundamental. A rotina de ensaios era deliciosa. 
A elaboração das letras, que deveriam obedecer a um tema 
preestabelecido, era uma tarefa árdua, difícil, mas também 
deliciosa. Quantas carreiras musicais foram estimuladas por 
essa tarefa? Yacoce, Alexandre Nazista, Carçola, Adelino, 
Pablo Mauruto, Sam Daltro, Camilo Baiardi, Quito Ribeiro, 
Paulo Wicks, Simone Santana, José Travassos, Jão Travassos, 
Faustão etc. etc. Perdi as contas.

Por que essa tarefa desapareceu?

Não há razão para isso.

Ela precisa voltar.

b) Tarefa “Festa”. 

Mais um clássico.

A Festa abria a gincana, na noite anterior ao primeiro dia.

Ela também era um bloco de tarefas: dança da equipe, 
dança dos casais, fantasia, comida e comparecimento da 
equipe eram avaliados.

Era a tarefa mais complexa e que, por isso, fazia com que 
quase todos os membros da equipe dela participassem – gente 
que sabia costurar, arrumar a roupa dos dançarinos, organizar 
as filas da contagem... Tínhamos de pensar no modelo da 
fantasia, escolher a música para a dança dos casais, preparar a 
comida e verificar se tínhamos a quantidade exigida, garantir 
a logística para que a maior parte dos membros da equipe 
estivesse presente à festa, para ganhar no percentual de com-
parecimento. Era uma operação muito grande. E sensacional. 
Fiz tanta besteira na festa de 1991, errei tanto, que passei 
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seis meses só pensando em uma festa perfeita para 1992 – e, 
modéstia à parte, conseguimos: ganhamos em tudo!

A festa era ainda um momento de celebração. A partici-
pação dos pais era permitida e todos os membros das equipes 
tinham de ir. Era lindo de se ver.

Por que não existe mais?

Não encontro explicação para isso.

Ela precisa voltar. Se não há mais condição de ser realizada 
em um clube, como antigamente, que se faça no Colégio, 
que tem espaço suficiente para isso.

c) Caça ao tesouro.

Outro clássico – só que, dessa vez, da cultura gincanística 
de Salvador.

A “Caça”, como a chamávamos, reunia um grupo de 
alunos que normalmente não gostavam de tarefas de quadra 
ou dança e eram muito inteligentes. Essa era a tarefa destinada 
aos “CDFs” e àqueles alunos geniais mas não tão bons de 
nota. As pistas eram deixadas na cidade – sim, na cidade! Cada 
etapa cumprida permitia que se avançasse para a seguinte.

As mudanças históricas que mencionei no primeiro item 
impõem a realização de alguns ajustes, sobretudo relacionados 
à direção do carro, ao controle de bebidas e aos locais por 
onde a tarefa deve passar. Esse ajuste poderia ainda passar 
pela necessária inclusão de um aluno do ensino fundamental, 
como espécie de estágio e estímulo.

Mas a essência tem de ser preservada.

É uma das tarefas mais “adultas” e daquelas que mais 
amadurecem. É incompreensível que ela não exista mais.
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Acho a tarefa “Loucos por gincana” ótima e bem diver-
tida, embora restrita aos ex-alunos – criação genial de Elmar, 
preservada até hoje no modelo de gincana do colégio. Mas 
ela não substitui nem pode substituir a Caça ao Tesouro, 
que tem de voltar.

d) “Viradão”.

Perdoem-me pela repetição: também um clássico da 
minha geração.

“Viradão” era como se chamava o bloco de tarefas en-
tregue às 19h do primeiro dia da gincana para ser cumprido 
às 07h do dia seguinte. Era espetacular.

Soube que o “Viradão” não existe mais por questões de 
segurança.

O remédio matou o doente.

Se é certo que algumas tarefas do “Viradão” hoje não 
poderiam ser repetidas – lembro-me de uma em que tínhamos 
de tirar fotos, durante a noite, em trinta igrejas da cidade –, 
há outras que não são nem um pouco perigosas.

Havia a tarefa “Decoreba” – decorar alguma lista de 
informações; a tarefa de vídeo: fazer algum vídeo durante a 
noite – lembro-me de ter sido Orson Welles, na recriação do 
comercial “Profissionais do ano”, de 1989, da Rede Globo, 
e da clássica pegadinha protagonizada por Gutinho Faustão, 
em 1991; a tarefa artística (como se esquecer da encenação 
dos “Los Catedrásticos”, com o recital da “Novíssima Poesia 
Baiana”, em 1989?). Fazíamos um vídeo, com câmeras de 
VHS e sem computador – imaginem o que esses meninos 
poderiam fazer hoje em dia, com os recursos tecnológicos 
de que dispõem.
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O que essas tarefas têm de perigosas? Nada. O único 
perigo é a produção de pérolas e momentos inesquecíveis, 
como a mencionada pegadinha do nosso Faustão.

O Colégio poderia exigir a informação do local do QG 
da noite e que esse QG fosse a casa de algum membro da 
equipe – por um bom tempo, a casa de Mario Kertész foi 
QG das equipes de seus filhos (para falar de dois, Duda Ker-
tész, hoje presidente da Johnson e Johnson para a América 
Latina, e Marcelo Kertész, um dos publicitários da equipe 
de João Santana). 

O “Viradão” integra os membros da equipe, solidifica 
as amizades, cria um ambiente de confraternização dos pais 
entre si e com os membros das equipes, além de permitir 
que talentos cinematográficos se revelem. 

Além de ser muito, muito divertido.

Com essas adaptações, o que justifica o fim dessa incrível 
parte da gincana?

e) Olho-vivo.

Olho-vivo era uma tarefa que consistia na entrega de 
algumas fotos pela Comissão Organizadora; essas fotos deve-
riam ser reproduzidas por componentes da equipe. A equipe 
tinha de descobrir o lugar e tirar a foto do mesmo ângulo.

Tarefa genial, que sobrevive aos tempos de internet e 
Google: não há como cumpri-la sentado em uma cadeira ou 
consultando o celular.

É preciso desbravar a cidade.

É certo que o Colégio deve controlar o local das fotos, 
para evitar que sejam tiradas em lugares ermos e perigosos. 
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Também aqui, o controle da direção do carro é imprescindí-
vel, assim como a necessária autorização dos pais. A presença 
obrigatória de um aluno do ensino fundamental também 
seria benfazeja.

Feito tudo isso, qual é a razão da eliminação dessa tarefa?

Além de ótima (muito bem pensada), ela permite que o 
aluno saia da sua rotina e conheça outros lugares da cidade. 
Quantos alunos conhecem a enseada da Ribeira, o Terreiro 
de Jesus, a Cruz Caída e a Sereia de Itapuã? 

Foi essa tarefa que me levou à Igreja de Escada, onde eu 
e minha esposa, ex-aluna do CSP e também gincanista, nos 
reconciliamos, há dezenove anos, muito novos, e decidimos 
nos casar e batizar nossos três filhos. Quanto vale isso?

Essa tarefa eterna, imune à tecnologia e que nos leva a 
“abrir a janela”, tem de voltar.

f ) Tarefas artísticas.

Sempre havia uma tarefa “artística”, além da dança.

Era uma escultura, uma caricatura, uma maquete... 
Sempre tinha o momento de o aluno artista aparecer.

Por que não voltar? Por que não criar uma tarefa-fixa 
cujo tema mudará conforme a gincana? A escultura, a cari-
catura, a maquete.

Imaginem a equipe fazendo uma maquete de algum 
local importante e um aluno do ensino fundamental ser 
obrigado a explicá-la? Imagine a tarefa de escultura como 
uma das do “Viradão”? Imagine a tarefa de fazer a caricatura 
de um membro da Comissão Organizadora ou da Direção 
da escola - a gincana também é um momento de não nos 
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levarmos tão a sério e humanizar as relações que, ao longo 
do ano, são hierarquizadas.

Desculpem-me o tamanho da carta.

Gincana e filhos são muito importantes e me tocam fundo.

Obrigado pela consideração e espero, sinceramente, que 
essa carta movimente um pouco tudo isso.

Afetuosamente,

Fredie Didier Jr., eterno cenourinha.

Salvador, 27 de abril de 2015
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Axé music balzaquiana:  

que crise é esta? 
2

Toda vida tem uma trilha sonora; da trilha da minha 
vida, a axé music preenche parcela significativa.

Como tantos da minha geração, comecei ouvindo “Ma-
gia e Fricote”, em 1985, aos dez-onze anos, juntamente com 
“Sementes”, do Chiclete com Banana. Acompanhei disco a 
disco a carreira de Luiz Caldas até o fim dos anos 80, com 
“Tieta”; fui a um show da banda Cheiro de Amor na garagem 
superior do Shopping Itaigara, no fim dos anos 80, quando, 
também, estive no Baile Preto e Branco, no Bahiano, com 
Ademar e banda Furta-Cor, único e inesquecível. Nas festi-
nhas adolescentes, Banda Mel e seu “Força Interior”, Banda 
Reflexu´s e a coletânea “Bahia, Carnaval e Cerveja” reinavam. 
Emocionei-me com a versão baiana do movimento “We are 
the world”, cuja canção até hoje é tocada e muitos sequer 

2. Publicado na versão eletrônica do jornal Correio da Bahia, em 13.02.2015: 
http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/axe-music-balzaquiana-
-que-crise-e-esta/?cHash=d076677d5fe88ae1e2791fb96b58bd25
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sabem do que se trata. No Clube de Villas e na Lavagem de 
Guarajuba, acompanhei o trio do Asa, ainda no início da 
carreira, mas já com clássicos como “Take It Easy”, “Festa” 
e “Porto Seguro”. O antológico disco da Banda Beijo com 
“Barracos”, “Estrela Primeira” e a regravação de “Sandra”, 
de Gil; os fundamentais primeiros três discos da Timbalada; 
“Canto da Cidade” e “Feijão com Arroz” (talvez o melhor disco 
do axé music), de Daniela Mercury; a música do Olodum, 
com “Vem Meu Amor” e “Nossa Gente” traziam músicas 
que se incorporariam ao som da minha vida. A tudo isso se 
juntaram, como se fizessem parte desse mesmo movimento 
(e será que não fazem parte, mesmo?), “Filha da Chiquita 
Bacana”, “Atrás do Trio Elétrico”, “Frevo Novo”, “Chuva, 
Suor e Cerveja”, “Vida Boa”, “Chão da Praça” e “Chame-
-gente” – pérolas do cancioneiro momesco baiano.

Em 1990, em atitude pioneira e estranhamente esquecida, 
uma geração de adolescentes dos colégios São Paulo, Vieira, 
Maristas, Social e Anchieta fundou e pôs na rua o Fecun-
dança, cujo símbolo era uma “gota” (pelo nome do bloco, 
imagina-se de que era essa gota), no sábado de carnaval, em 
minicircuito “Campo Grande-Casa de Itália”, tendo uma 
Kombi amarela de carro de apoio e sendo animada pela Banda 
Pinel, comandada por uma cantora que tudo indicava que 
viria a fazer muito sucesso anos depois... Daniela Mercury. 
Ainda não se falava em bloco “alternativo”, pois o sábado de 
carnaval ainda era reservado às festas de clube. O sucesso e 
o inusitado do acontecimento nos levaram todos ao Cheiro 
de Amor, época do lançamento do mascote “Elefante” e do 
clássico “Cheiro de Amor ao Vivo”, com Rebentão. Volta-
mos ao Fecundança em 1994, para tentar a sorte no trecho 
Barra-Ondina, que ainda não existia, sobretudo para blocos 
de abadá aos domingos-segundas-terças. Desbravamos e, no 
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ano seguinte, Daniela Mercury encampou o circuito; o resto 
é história. 

Os anos 90 e 00 consagraram a axé music nacionalmente. 
Milhões de discos vendidos, inúmeros artistas, uma indústria 
consolidada na Bahia, que conseguiu a proeza de dividir o 
espaço televisivo e de propaganda com o Rio de Janeiro.

Quem era adolescente, porém, virou adulto, com esposa, 
filhos e inúmeros compromissos.

Há alguns anos, voltei a frequentar o carnaval de Salvador. 
O estranhamento foi inevitável. Camarote e mulheres de salto 
alto, por exemplo, não faziam parte das minhas recordações. 
A emoção, no entanto, voltou; e voltou “de com força”, como 
dizemos os baianos.

Tenho ido aos ensaios pré-carnavalescos e posso testemu-
nhar a sincera alegria das pessoas, temperada com entusiasmo 
e orgulho, quando ouvem “Haja Amor”, “´Faraó”, “Pureza 
da Paixão”, “Selva Branca”...

30 anos depois, as músicas ainda mexem com tantos, 
muitos dos quais nem nascidos à época em que elas estouraram.

Como isso é possível?

Assim, pergunto: que crise é esta?

Conseguimos contar nos dedos de uma mão quantos 
movimentos musicais são tão longevos; quantos movimentos 
musicais conseguiram produzir músicas que se entranharam 
no imaginário de todo nós, a ponto de, em alguma atividade 
cotidiana, nos pegarmos balbuciando o início de “Ashansu”, 
chorando, como meu amigo Waldemar Neto ao ouvir “Doce 
Obsessão”, cantarolando “Baianidade Nagô” ou “É d’Oxum” 
ou reproduzindo a inacreditável coreografia de “É o Bicho”.
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Que crise é esta?

No ano passado, produzimos uma canção já incorporada 
a qualquer antologia da música baiana (“Raiz de Todo Bem”), 
não por acaso música escolhida pela Prefeitura Municipal de 
Salvador para o vídeo de comemoração dos trinta anos de 
lançamento de “Fricote” – a propósito, não conheço alguém 
da minha geração que não tenha ao menos ficado arrepiado 
após ver esse vídeo.

Que crise é esta?

Temos, indiscutivelmente, a maior artista brasileira: mi-
nha querida amiga Ivete Sangalo – cujo disco “Pode Entrar” 
é, em minha opinião, um dos dez melhores da história da 
axé music.

Que crise é esta?

Temos, também indiscutivelmente, um dos maiores com-
positores vivos do país, o nosso Antonio Carlos, o Freitas, o 
Carlinhos Brown, também querido amigo, cujas composições 
são gravadas por artistas tão díspares quanto Cassia Eller e 
Maria Bethânia, além de já ter sido indicado ao Oscar pela 
canção do filme “Rio”. “Toneladas de Desejo” é a melhor 
música da história do axé music – quem já viu a reação da 
plateia quando ela é tocada em show pode confirmar o que 
estou dizendo.

Que crise é esta?

A axé music sempre foi um movimento musical enci-
clopédico: samba-reggae, lambada, galope, pagode, música 
lenta etc.  – tudo poderia ser a ela incorporado. O arrocha 
é o mais novo filho desse movimento. Há dois anos, vi o 
povo cantando e dançando arrocha, quando passava o trio de 
Pablo; não conhecia nenhuma das músicas, cantadas todas, 
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porém, em uníssono pelos milhares de foliões. Quem viu o 
que eu vi jamais diria que há alguma crise. Pablo é, hoje, 
certamente o maior artista brasileiro daquilo que se poderia 
considerar como nova música cafona ou brega.

Que crise é esta?

No domingo pré-carnaval, milhares de pessoas vão à Barra 
para o desfile do Furdunço, brilhante criação de Guilherme 
Bellintani e Adriano Mascarenhas, dois gênios baianos; no 
mesmo dia, havia ensaios lotados de Carlinhos Brown (com 
Ivete, Gil, Amelinha, Virgílio e Elba Ramalho), Margareth 
Menezes e Alavontê.

É preciso respeitar a música baiana. É preciso respeitar a 
cultura baiana. A essa hora, os tambores estão sendo tocados 
em algum lugar de nossa terra – segundo a sensível percepção 
de Alex Amaral. Vem coisa boa por aí!

Abaixo, dois vídeos que unem as duas pontas desta história.

Dedico este texto a Israel Mizrach e a Carlinhos Brown.

Parabéns, axé music: balzaquiana, mas ainda adolescendo.

Bom carnaval a todos.

Fredie Didier Jr.
Advogado. Professor da Universidade Federal da Bahia.  

Membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia.

 � https://www.youtube.com/watch?v=nXSu87-7jFg

 � https://www.youtube.com/watch?v=BOvKo-eRtbI
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A Bahia e o novo CPC 
3

O Código de Processo Civil é, no plano infraconstitucio-
nal, a lei que produz o maior impacto na regulação das relações 
jurídicas no Brasil. Isto porque o CPC regula o exercício da 
jurisdição cujo processo tenha por objeto todos os tipos de 
relações jurídicas, ressalvadas as relações jurídicas penais.

Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei de 
novo CPC. Não é exagero dizer que se trata do mais impor-
tante projeto de lei em tramitação no Congresso – muito 
embora a imprensa dê mais atenção ao Código Florestal e à 
Lei Geral da Copa.

A Bahia tem sofrido, nos últimos tempos, com uma 
“crise de proeminência” no âmbito nacional. A “queda” dos 
ministros baianos e a perda da presidência da Petrobrás são 
os sinais mais recentes. Não se ignorem, ainda, os fatos de 
não haver ministro baiano no STF e de há muito tempo um 
parlamentar baiano não presidir uma das casas do Congresso.

Havia, porém, uma exceção que confirmava a regra: era da 
Bahia a relatoria-geral do projeto de novo CPC, na Câmara. 
Sérgio Carneiro era o nosso representante. A Bahia, depois 
de Josaphat Marinho, no Código Civil, voltava a assumir a 
relatoria de um código.

3. Publicado em Jornal “A Tarde”. Salvador, 28.03.2012, p. A3.
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Pude acompanhar de perto o trabalho do deputado 
Barradas, que me designou como seu consultor. Posso dar o 
testemunho de um trabalho excepcional: democrático, técnico 
e minucioso. Sérgio viajou por todo o Brasil, ouviu os diversos 
setores da sociedade brasileira, examinou todas as emendas 
parlamentares apresentadas e, ainda, os inúmeros projetos de 
lei anexados ao projeto de CPC.  O debate sobre o CPC, 
muito singelo no Senado, foi sensivelmente ampliado. Não 
por acaso, Sérgio já foi chamado de o “Peregrino do CPC”.

Além de mim, outros professores baianos estão con-
tribuindo decisivamente com a redação final do Código: 
Salomão Viana, Paula Sarno, Rafael Oliveira e Eduardo 
Sodré, por exemplo. A Bahia, ao menos neste tema, está em 
posição de destaque.

Todo este trabalho pode ter sido em vão. Outro golpe 
contra a Bahia – não tão estridente, mas tão ou mais forte 
do que a saída dos ministros – está para acontecer. 

O deputado Sérgio, suplente, com a saída do ministro 
Florence, perdeu o mandato. Fala-se de uma negociação 
política para que ele retorne à Câmara, com a indicação de 
deputados federais para assumir cargos nos executivos do 
Estado da Bahia e de Salvador.

Como baiano, especialista no assunto e testemunha, 
afirmo e peço: é muito importante, para o Brasil e para a 
Bahia, a manutenção de Sergio como relator do novo CPC. 

A boa notícia é de que este problema pode ser resolvido 
– e por nós baianos. O governador e o prefeito de Salvador 
podem dar-nos uma solução. A bola agora está com eles. 

Fredie Didier Jr.
Professor da Universidade Federal da Bahia. Advogado.
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Sobre Salvador 
4

Ouvi de um guia grego que o legado histórico da Grécia 
não são seus monumentos, que são poucos, mas, sim, as suas 
ideias. Na Grécia, os monumentos que existem representam 
ideias que já existiam. Os anfiteatros gregos foram construídos 
para servir ao teatro que já se praticava – o teatro precedeu o 
anfiteatro. As ideias, disse-me, devem preceder os monumentos.

Lembrei-me de monumentais estádios de futebol sendo 
construídos em cidades que não possuem futebol profissional; 
belas e imensas esculturas de mármore representando canalhas 
etc. Monumentos que precedem ideias. Lembrei-me, ainda, de 
episódio de “O Bem Amado”: Odorico Paraguaçu inaugurando 
o cemitério, a maior obra de sua gestão, o seu mais grandioso 
monumento, construído em uma cidade em que ninguém morria.

Lembrei-me da minha cidade, com tristeza e melancolia. 
Salvador não passa por um bom momento histórico.

Não falo da crise em sua monumentalidade: Pelourinho 
abandonado, metrô inacabado, ruas sujas. Embora grave, esse 
tipo de problema é de solução mais fácil.

4. Este texto é uma adaptação do discurso proferido no dia 30.07.2011 para 
a primeira turma de formandos da Faculdade Baiana de Direito. A versão 
reduzida foi publicada em Sobre Salvador. Jornal “A Tarde”. Salvador, 
04.12.2011, p. A2.

Didier Jr -Janelas Abertas-1ed.indb   237 05/01/2017   09:01:45



Fredie Didier Jr.

| 238 |

Não me refiro, igualmente, à violência que nos assola. 
A violência impressiona, mas não destoa do que acontece 
em outras metrópoles.

Falo de outra espécie de crise, mais profunda e de efeitos 
mais deletérios. Salvador está em crise existencial.

Salvador foi, entre as décadas de 40 e 60 do século 
passado, um dos dois maiores polos culturais do Brasil. 
Caracterizava-se por uma efervescência criativa impressio-
nante. Edgard Santos, na UFBA, era o grande timoneiro, 
trazendo à Bahia figuras como Agostinho da Silva, Eros 
Martim Gonçalves, Lina Bo Bardi, Ernst Widmer, Hans 
Koellreutter, Lia Robato e Yanka Rudzka. Em um mesmo 
local e uma mesma época, Diógenes Rebouças, Walter da 
Silveira, Carybé, Jorge Amado, Pierre Verger, Mário 
Cravo, Floriano Teixeira e Pancetti podiam ser vistos 
caminhando pela cidade. Machado Neto, jurista inigualável, 
assombrava; Milton Santos já mostrava o talento de quem 
se tornaria um dos maiores geógrafos do mundo. Para não 
falar da Ângulos, na Faculdade de Direito.

Não por acaso, logo apareceriam a Tropicália e o Cinema 
Novo. A primeira, com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal 
Costa, Tom Zé, Rogério Duarte e Capinan, no final da 
década de 1960, um movimento cultural vanguardista essen-
cialmente baiano; o segundo, com Glauber Rocha, entre o 
final dos 50 e o início dos 60, que teve em Salvador um dos 
seus centros de influência. Isso sem falar de Maria Bethânia 
cantando “Carcará” e de João Ubaldo Ribeiro iniciando sua 
vida profissional. Não faltavam ideias, não faltava ousadia, não 
faltava gente. Era a “vanguarda na Bahia” (Antônio Risério).

Mas, de alguns anos para cá, Salvador parece que perdeu 
o viço. A cidade, que “começou a existir para que o Brasil 
existisse” (Antônio Risério), apequenou-se.
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O que marca Salvador atualmente? Quais as nossas ideias? 
Qual a nossa contribuição? De que modo interferimos no 
Brasil e no mundo? 

Temos de retomar a nossa caminhada e refundar a cida-
de. Dar início a uma espécie de Renascença soteropolitana. 
Construir uma Recidade, como talvez dissesse Gilberto Gil.

É preciso fazer com que competência, criatividade, ou-
sadia, inventividade, esmero, beleza, talento e dever sejam 
considerados valores indispensáveis ao desenvolvimento da 
cidade.

É preciso que o rigor não seja interpretado como tira-
nia; o refinamento, boçalidade; e a inteligência, um insulto. 
Êxito, sucesso, prestígio não podem ser motivo de anátema. 
Temos de reconstruir a semântica da nossa convivência para 
que ambição e vaidade sirvam para compor frases sem teor 
pejorativo. É preciso resgatar a ambição pela excelência e a 
vaidade do fazer bem feito.

Quem sabe, assim, “a seta” da cidade “acerta o caminho e 
chega lá”, como diz Caetano. Nessa canção, Caetano dirige-se 
à cidade e pede a ela que insista no que é lindo e, então, “o 
mundo verá tu voltares rindo ao lugar que é teu no globo 
azul, Rainha do Atlântico Sul”.

Salvador merece que façamos tudo isso por ela e a gente 
merece voltar a sentir orgulho da nossa cidade.

Fredie Didier Jr.

Cidadão soteropolitano.
Professor da Universidade Federal da Bahia

Advogado.
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