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No presente reside a
construção do futuro
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A revolução-ato, de muitos encontros no tempo de desencontros dos reen-
contros, simplesmente nos impõe romper o nosso silêncio; apresenta-
mos uma pré-poesia, alguma arte, embaraçada pela transformação de 
nossos corações, costurada a muitas mãos, a ser julgada pelo “Tribunal 

do Facebook”- jurisdição plena nos tempos de um mundo virtual! Oferecemos re-
criar, reviver, reconstruir, reinventar, representar, ressuscitar, a partir do resga-
te de um Direito comprometido com a arte, na busca incansável de cumprir aquilo 
que devemos fazer: captar o retrato da alma humana. Neste cordel de fotografias 
poéticas que acabamos de coabitar, anunciamos uma nova aurora: Salve!
Se Bibiana e Belonísia1 ensinam que é possível a fala de uma habitando a da outra, 
o objetivo é atingir além do trivial, olhar com dororidade para o universo abra-
sileirado de enredos e misturas. Ser o “cheiro dos livros desesperados”, a Gitá, 
Gogóia2, irmãs que se alternam na atividade de compreender e regular as relações 
da vida. Se importa partir da construção de um Direito que se inspira na arte, 
que deve decidir com a razão sem deixar de reconhecer os contornos das ruas e a 
pluralidade da vida, é preciso entender por que depois de 194 anos da criação dos 
primeiros cursos jurídicos no Brasil temos hoje mais de 1.755 escolas de Direito, 
tendo mais faculdades de Direito que China, EUA e o continente europeu juntos3. 
Diante da corrida desesperada, do conhecimento pasteurizado, da arte arrefecida, 
seguimos sem esmorecer, e ocupando o jardim dos sonhos, sempre na busca por 
um futuro menos árido, insistimos em dizer: Salve!
Os pensamentos no normal-no-tempo fazem lembrar “o fim da carta” de Macha-
do de Assis, quando relata uma “(...) triste, crua e desconsolada experiência”. Em 
nossa realidade, pode ser traduzida em um aumento de 539% no crescimento das 
faculdades de Direito entre 1995 e 20155. Esse cenário escancara não só a crise na 
formação acadêmico-jurídica nacional, mas também a prevalência de uma ideo-
logia utilitarista e eficientista, na qual o Direito seria uma porta de acesso para a 
aprovação em concursos públicos e cargos bem remunerados; em que o senso crí-

1 VIERA JUNIOR, Itamar. Torto Arado. São Paulo: Todavia, 2019.
2 BETH NIA, Maria. Reconvexo. Álbum Memória da Pele Released: 1989.
3 Portal “Exame de Ordem”. https://blogexamedeordem.com.br/brasil-atinge-a-marca-de-1755-faculdades-
de-direito. Acesso em: 20. ago. 2021.
4 ASSIS, Machado de. Todos os romances e contos consagrados: volume 1. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2016, p. 127.
5 Portal Jota Info: https://www.jota.info/carreira/brasil-tem-mais-de-1-500-cursos-de-direito-mas-so-
232-tem-desempenho-satisfatorio-14042020#:~:text=O%20aumento%20foi%20vertiginoso%20ao,o%20
crescimento%20foi%20de%20539%25.&text=As%20institui%C3%A7%C3%B5es%20de%20ensino%20
superior,por%20avalia%C3%A7%C3%B5es%20regulares%20desde%202004. Acesso em: 20. ago. 2021
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tico é acessório, a formação multidisciplinar e interseção com as ciências sociais 
são desprezadas e preteridas pelo modelo preparatório, dogmático e “decoreba” 
para exames, concursos e bancas de avaliação. Temos aí uma lacuna grave no mo-
delo jurídico do Brasil!
A nossa busca não está apenas na história como também é histórica: somos “pro-
dutores e produtos destes acontecimentos históricos plenos de sentido porque 
expressão de um tempo que de uma forma ou de outra constitui o próprio DNA 
da nossa contemporaneidade”. Assim, forjaremos um ponto de partida para não 
navegar a esmo, reconhecendo que na percepção do presente está a ferramenta 
para construção do futuro. A certeza de que o mundo faz as ideias, mas são as 
ideias que movem o mundo. A caminhada por uma racionalidade construtora de 
um modelo de convivência e de síntese capaz de não apenas reivindicar a liberda-
de, mas de proteger a igualdade e o reconhecimento do outro, de ver nessa relação 
uma espécie de novo encantamento, algum potencial para relançar a história rumo à 
comunicação. Eureca: a arte do encantamento dos desencantados!
Somos contra um tecnicismo jurídico que traduz um modelo acadêmico voltado à 
transmissão de somente um mínimo de conteúdo necessário para a formação jurí-
dica geral dos estudantes, banalizando a importância de uma formação multidis-
ciplinar com enfoque nas ciências sociais e mantendo assim um ambiente hostil à 
formação de pensamento crítico. Até porque, como diz Albert Camus, “toda a criação 
autêntica é um dom para o futuro”.
Nesta jornada na contracorrente, voltamos olhares para a história que nos antecede e 
evocamos a “Revista Ângulos”, criação do Centro Acadêmico Ruy Barbosa na década 
de 50, contando com 17 volumes em sua primeira fase, publicados entre 1950 e 1966, 
fonte de cultura e de resistência na sociedade acadêmica baiana até a sua inativi-
dade no ano de 2006.  É a partir desta perspectiva que apresentamos ao público a 
Revista Salve!, que vem como saudação, um ponto de encontro e convergência entre 
o Direito, a arte, a cultura e a sociedade, visando reunir todos aqueles e aquelas que 
se dediquem a debater a importância do espaço jurídico com as variadas expressões 
artísticas que floreiam e dão sentido às nossas. Salve! de São Salvador, da Roma negra 
de um tempo que já não suporta mais esperar; Da salvação e do resgate, de uma Bahia 
que inspira e nunca dorme; é chegada e partida; é Porto e Farol!
Molhe os dedos, pendure o lápis na orelha e rabisque na sua imaginação o que a seguir 
apresentamos. Folheiem página a página o José Augusto e a “presentação” das pes-
soas jurídicas, mas sem esquecer das letras miúdas da cláusula cinco. Noiva traída, 
dívida vencida, indagam permanentemente: “Quanto tempo o tempo tem?”. Se hoje 
não é 14 de maio, no artista temos o arteiro e nas profundezas das lentes de alcanço, 
confortamo-nos com a fotografia e o seu papel transformador. 
Coberto pelo olhar inocente nas casas de tijolo das comunidades de nossa cidade, que 
escondem a esperança de um tempo melhor, apoiamos os nossos braços, adormece-
mos no pôr do sol iluminados pelos raios das luzes e acordamos com a beleza do luar. 
Há algumas crianças pintando as cores da revolução pelo afeto, que pulsa em cada 
um de nós, mostrando o que a alma humana ainda é capaz de produzir. Como insiste 
Manoel de Barros, acreditamos na natureza vegetal dos pregos para que eles brotem 
nas primaveras!

6 BERTEN, André. Modernidade e Desencantamento – Nietzsche, Weber e Foucault. Trad. Marcio Anatole de 
Sousa Romeiro. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 12-13.
7Portal “Periódicos UFBA”: https://periodicos.ufba.br/index.php/angulos. Acesso em: 20. ago. 2021
blogexamedeordem.com.br/brasil-atinge-a-marca-de-1755-faculdades-de-direito. Acesso em: 20. ago. 
2021.
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Fotografia  da Advogada Daniela Portugal
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E se por um acaso 
eu lhe dissesse

que num teve Lei 
nesse mundo que coubesse
a riqueza de receber 
uma salvação 

seja no verbo salvar do livramento 
cristão
seja lá qual for sua fé
crença ou religião
o que eu peço é dois dedo de prosa 
e pouco de atenção
pra com a sua licença lhe mostrar 
essa interjeição 

iguá a classe de palavra
aqui cada um tem sua função

Luara é danada 
feito bala e trovão
dá a ordem e organiza 
é luz na escuridão

Érika Costa da Silva
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um coração de menino
sorriso largo
que aquece feito fogo 
junino
Jonata é pura 
motivação
nos bastidores 
da revista, nos 
holofotes da vida
patrono das 
leis, tutor dessa 
criação

e pra quem já viu 
ipê roxo florescer 
no sertão
vai entender 
quem é Camila 
no meio dessa 
conversação
grande 
defensora dos 
justos
forte iguá 
esperança de 
nordestino
não desiste e 
segue sendo 
flecha do 
destino
ancestralidade 
com ela num 
morre não

vou fechando 
essa roda
sem me esquecer 
do grande pilar 
da história
o luar desse sertão
Salve Fredie Didier 
grande inspiração
professor, advogado, 
escritor, baiano e 
nordestino
que siga essa vida 
nos salvando da 
mediocridade vã 

Advogada. Mestra em Direito 
pela UFBA. Baiana, vinda do 
interior.

Érika CostaÉrika Costa
da Silvada Silva

e igualzin ao céu do 
sertão
tem muita estrela pra 
tocar num coração
Alessandra e Lorena 
feito flor de açucena  
brota literatura 
onde a cultura é apenas 
legislação

tem Moraes sem sê 
Moreira
tocador pra lá de bão
dotô dos autor
é autor dos amô
e de versinho em 
versinho
salva a todos com 
louvor

bem do lado do senhor
tem um moço fevereiro
de vocação sem medo
que fotografa a vida 
sem deixar ela passar 
do processo ou do 
direito
Rafael é mesmo um 
paladino a captar

das imagens do menino
Leya lê a arte em seu 
destino
sem pestanejar
enche a todos 
de beleza
e feito flor de 
macaxeira
se casa com a arte 
sem deixar de 
advogar

dos arcanjos celebrados
Gabriel é anunciado
igual a chuva no sertão
por amigos é lembrado
poeta e grande 
advogado
defende a todos com 
dedicação
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Quanto tempo o tempo tem?
Se é tempo seu, é tempo de rei
É tempo de parar, de ir devagar
O meu tempo, o seu...

Quero colher a flor
Mas não é tempo
Se colher, o tempo cobra
O tempo diz o tempo que tem

Não é geodésico, cartesiano
É um tempo estranho
Que vai dizendo, vamos vivendo
O tempo não diz quanto tempo
Ele tem
Mas tem um tempo que o tempo
Tem

O tempo do tempo não se marca
O ponteiro é travessia do mar
O tempo do tempo, não dá 
tempo
Se pensar no tempo, tempo não 
dá

Se é tempo, se dá tempo, diz
Tempo
Quanto tempo
Ou
Quero você faz tempo!

Quanto tempo o tempo tem?
O tempo não diz 
Quanto tempo ele tem

Advogado Criminalista e 

Professor de Processo Penal.

Luiz Gabriel 
Batista Neves

Qu
an

to 
tem

po
 

o t
em

po
 te

m?



Fotografia  da Advogada Daniela 
Portugal, tirada em Julho de 2021
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“Cláusula cinco. A guarda das filhas permanecerá com a mãe, ficando 

assegurado o direito de visita pelo pai, sempre que vier a esta Capital, podendo 

ainda, permanecer com as mesmas em sua companhia, em finais de semana 

alternados e nos meses de férias escolares do meio e término do período letivo, 

observando-se sempre as conveniências e o que melhor para as mesmas. Fica 

esclarecido ainda, que a permanência do pai com as filhas, em finais de semana 

alternados, observará o horário até as 22:00 horas”.

Alessandra Pearce

também estou com saudades, beijos, vou brincar, tchau!”) e, todo fi-
nal de semestre letivo, arrumava minhas malas para passar as férias 
em Salvador. Às vezes, meu pai vinha a Pernambuco visitar meus 
avós paternos na fazenda e passava para me buscar.

Sempre que isso acontecia, eu arrumava minhas malas com mui-

ta antecedência, as arrastava até a porta de casa e ficava sentada em 
cima delas, ansiosa porque o tempo não passava rápido o suficiente. 
Minha babá me chamava para almoçar e eu não queria ir, porque 
achava que meu pai poderia chegar a “qualquer instante”, mesmo 
sabendo que eram mais de 800 quilômetros de distância entre as 
duas cidades e que ele tinha a-ca-ba-do de sair de Salvador. 

Lembro que minha irmã ligava para o meu pai e perguntava: 
“Pai, mas o senhor já saiu mesmo de Salvador? Já está mesmo na 
estrada?” 

E meu pai, pressionado, tinha que falar a verdade: “olha, sair, 
saiiir, ainda não saí não, mas estou entrando no carro e juro que já 
estou saindo”. 

Meia hora depois, minha irmã ligava de novo: “E aí, pai, já está 
na estrada?”

E ele respondia algo como: “olha, na estrada, na estraaada, ainda 
não estou não, porque tive que parar no posto para abastecer o carro”. 

Meia hora depois, minha irmã ligava de novo e meu pai dizia: 
“menina, se acalme, que eu estou saindo daqui a pouco. Precisei 
também calibrar os pneus”. Ou então: “precisei fazer o alinha-
mento do carro”. Ou ainda: “precisei comprar uns peixes para sua 

“Cláusula cinco. A guarda das filhas permanecerá com a mãe, ficando 

assegurado o direito de visita pelo pai, sempre que vier a esta Capital, podendo 

ainda, permanecer com as mesmas em sua companhia, em finais de semana 

alternados e nos meses de férias escolares do meio e término do período letivo, 

observando-se sempre as conveniências e o que melhor para as mesmas. Fica 

esclarecido ainda, que a permanência do pai com as filhas, em finais de semana 

alternados, observará o horário até as 22:00 horas”.

Eu tinha dois anos de ida-
de quando o juiz homologou o 
acordo judicial de separação dos 
meus pais. Minha mãe voltou 
para nossa cidade natal, Recife, 
carregando a mim e minha irmã 
embaixo do braço, enquanto 
meu pai ficou em Salvador, cida-
de em que residíamos até então.

Eu não me lembro de nada, 
claro. Não me lembro como era 
morar com meu pai, não me 
lembro como foi a despedida da 
nossa casa de Salvador, não me 
lembro como foi a chegada em 
Recife.

Em todas minhas memórias, 
mesmo as mais antigas, minha 
vida já aparece estruturada mais 
ou menos conforme as noves li-
nhas que compõe aquela cláusula 
cinco: morava com minha mãe 
em Recife, mas falava com meu 
pai por telefone mais ou menos 
uma vez por semana (“Oi pai, 

Alessandra Pearce

A cláusula 
cinco
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avó, passar no canteiro de obras 
para resolver um problema e 
ainda parei rapidinho para bri-
gar com o secretário de gover-
no...” 

Minha irmã, perdendo a pa-
ciência, desligava o telefone e ia 
brincar, enquanto eu ficava sen-
tada em cima das malas, na por-
ta de casa, esperando meu pai 
chegar. Passei muito tempo sen-
tada em cima daquelas malas. 

Talvez eu gostasse, no fun-
do, de ficar sentada em cima 
das malas, já que, pelo que mi-
nha irmã conta, foi nessa po-
sição que passamos nossas úl-
timas horas em Salvador. Ela 
lembra que a casa estava cheia 
de caixas por todos os lados e 
era impossível caminhar “sem 
se bater” nos pacotes. Por isso, 
mamãe nos colocou sentadas 
em cima da bagagem enquanto 
terminava de embalar os pratos 
de porcelana que havia ganha-
do de presente de casamento. 
Minha irmã diz que perguntou: 
“mamãe, porque a senhora está 
guardando tudo dentro das cai-
xas?”. E ela respondeu: “porque 
nós vamos voltar para Recife. 
Vamos morar com a vovó”. Mi-
nha irmã diz que não deve ter 
percebido direito o que aquilo 
significava, pois, em vez de fi-
car triste, ficou feliz e cheia de 
expectativa: “nós vamos ver a 
vovó!”, “a vovó!”.

Daí mamãe tirou uma foto 
de nós duas: eu, sonolenta, sem 
entender nada; minha irmã, ri-
sonha, provavelmente anteci-
pando o abraço da vovó. Ambas 
vestindo pijamas fofinhos e 
sentadas em cima de uma mala 
marrom, semifechada.

Mas voltando à cláusula cin-
co, eu considero que meus pais 
cumpriram bem a parte que 
lhes cabia no acordo. Nós sem-
pre passávamos as férias escola-

A "cláusula cinco" 
me trouxe, então, uma 
percepção nova sobre 
mim: a percepção de que, 
um dia, existiu uma Ana 
que não estava sentada 
em cima de malas.
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res em Salvador e, durante o pe-
ríodo letivo, meu pai vinha com 
frequência para Recife e levava 
a gente para passear. Só não lem-
bro de algum dia meu pai ter se-
guido a regra de “devolução das 
crianças até 22:00h”. Oras, nós 
só éramos “devolvidas” na hora 
em que efetivamente “dava para 
devolver”: normalmente, após o 
papai abastecer o carro, calibrar 
os pneus, fazer o alinhamento e 
balanceamento, comprar umas 
carnes para levar para Salvador, 
comprar o gelo para conservar as 
carnes e o que mais aparecesse 
para atrasar nossa “devolução”... 
Hoje eu entendo que, nesses mo-
mentos, “quem ficava em cima 
das malas”, aguardando a che-
gada de quem se ama, era minha 
mãe. 

Meu pai também “ficou em 
cima das malas” várias vezes, 
especialmente à medida que vi-
ramos adolescentes e, depois, 
adultas. 

Lembro que certa vez, quan-
do éramos pré-adolescentes, ele 
havia comprado passagens de 
avião de última hora para irmos 
para Salvador. Contudo, eu pre-
cisava de uma autorização judi-
cial para viajar de avião sozinha, 
por ter menos de 12 anos. Foi um 
corre-corre desesperado para 
encontrar o juiz: por causa da 
Lei de Murphy, ele não estava no 
local onde deveria estar, no mo-
mento exato em que precisaria 
estar, para que pudesse cumprir 
as funções que deveria cumprir 
– que é, obviamente, autorizar 
viagens de pré-adolescentes que 
foram programadas de última 
hora. 

De todo modo, consegui-
mos encontrar o juiz e obter a 
autorização para viagem, mas 
quando finalmente chegamos 
ao aeroporto, os portões já ha-
viam fechado há dois minutos. 

Meu padrasto tentou nos con-
solar comprando pão de queijo 
de aeroporto, mas não adiantou 
muito. Meu pai ainda quis com-
prar mais uma passagem, para 
o dia seguinte, mas eu fiquei tão 
emburrada que disse que não 
queria mais ir. Só não sentei em 
cima das malas, frustrada, por-
que eu e minha irmã sequer ti-
vemos tempo de arrumar malas 
daquela vez, de tão apressadas 
que estávamos para pegar o voo. 

Entenda: eu poderia ter ido no 
dia seguinte, se eu quisesse, mas 
eu sentia que não queria mais. 
Hoje eu sei que aquilo que eu 
“não queria mais” era simples-

las nove linhas, houve uma 
Ana que não arrumava malas, 
que não desfazia malas e que 
não sentava em cima de malas 
aguardando, ansiosa, o mo-
mento em que estaria reunida 
com aqueles que ama. Aquelas 
nove linhas criaram mundos 
alternativos: em um mundo, 
a Primeira Ana, aquela que eu 
não conheci e que não sei quem 
seria hoje. No outro mundo, a 
Segunda Ana, eu. 

Eu que me habituei a viver 
minha vida dentro de malas. 

Ana

Advogada. Doutora em Direito e 

Professora da Faculdade Estácio.

Alessandra Pearce

mente me frustrar 
novamente. Para 
me proteger da mi-
nha própria frus-
tração, contudo, 
eu deixei meu pai 
sentado em cima 
das malas que ele 

A única Ana 
que conheço 
sempre existiu 
dividida. 

preparou para nos receber. Me-
taforicamente, claro. 

De todo modo, eu estava ten-
tando explicar que outro dia 
tive a oportunidade de ler, pela 
primeira vez, o instrumento do 
acordo de separação judicial dos 
meus pais. A “cláusula cinco” 
me trouxe, então, uma percep-
ção nova sobre mim: a percep-
ção de que, um dia, existiu uma 
Ana que não estava sentada em 
cima de malas, indo e vindo para 
lá e para cá o tempo inteiro, per-
tencendo a vários lugares, e a 
nenhum ao mesmo tempo. 

Eu não me lembro dessa Ana, 
não faço ideia de quem ela era, 
de como ela se sentia ou de como 
ela se sentiu. A única Ana que co-
nheço sempre existiu dividida. 
Dividida entre Salvador e Recife, 
entre período letivo e período de 
férias, entre natal com família da 
mãe, natal com família do pai. 

Mas, um dia, antes daque-
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“Álvaro Cruz, você está 
certo do que irá fa-
zer? Espero que não 

esteja se precipitando, meu fi-
lho!”

As palavras de Maria Helena, 
sua mãe, ressoavam firmemente 
na cabeça de Álvaro na manhã 
daquela segunda-feira, 28 de no-
vembro de 2016.  Ainda tomava o 
seu café quando a campainha de 
sua casa tocou. Além da porta da 
entrada, fitava-o o rosto entedia-
do de um oficial de justiça, que, 
após sussurrar um “bom dia”, 
procedeu à leitura do manda-
do de citação que trazia consigo, 
entregando a Álvaro a contrafé e 
colhendo dele o recibo na via do 
documento que permaneceu em 
poder do oficial. Mecanicamen-
te, Álvaro a tudo assentiu, muito 
embora quase nada houvesse re-
almente ouvido, de fato. 

Não havia necessidade. Desde 
o momento em que autorizara a 
subida do oficial de justiça cuja 
presença na portaria fora anun-
ciada no interfone do seu aparta-
mento, Álvaro já estava convicto 
do que lhe reservava aquela visita. 
“Tereza”, pensou. E estava certo. 

Embora sequer houvesse a 
necessidade daquele contato 
com o oficial de justiça, já que o 
mandado de citação poderia ter 
sido validamente entregue ao 
funcionário da portaria do seu 
condomínio edilício responsável 
pelo recebimento da correspon-
dência, Álvaro desejava receber 

Noiva traída,
dívida vencida1

Seu pensamento o fez rir. Ba-
charel em Direito por formação, 
Álvaro abdicara de sua natural 
vocação para dedicar-se aos ne-
gócios da família. Com o fale-
cimento de Armando, seu pai, 
ocorrido logo após a sua forma-
tura, assumiu a administração 
da fábrica de velas que aquele 
possuía desde antes de se casar 
com Maria Helena e que ambos 
– Maria Helena e Álvaro – her-
daram. Além desse bem, Álvaro 
apenas possuía seu imóvel resi-
dencial, que com muito esforço 
e trabalho conquistara há cerca 
de dois anos e no qual morava 
com sua mãe.

Sempre que podia, Álvaro 
permitia-se contato com a área 
jurídica. Estudar o Direito tor-
nara-se um de seus passatem-
pos prediletos. Conhecera Tere-
za em maio/2015, durante uma 
viagem ao Rio de Janeiro, para 
participar de um congresso ju-
rídico realizado naquela cidade. 
Ao término do evento, Álvaro e 
Tereza já estavam namorando e 
nem a distância que os separava 

o mandado diretamente. Tal-
vez fosse um modo de encarar o 
problema de uma vez.

Portava agora em suas mãos 
um mandado de citação, penho-
ra e avaliação referente a um 
procedimento executivo funda-
do em título extrajudicial contra 
ele proposto por Tereza Lacerda. 
Sem emoção, Álvaro percorreu 
com os olhos todo o conteúdo 
daquele documento, detendo-se 
no campo indicativo do valor de-
vido: 

- Duzentos e vinte e um mil 
reais???

Álvaro empalideceu. A in-
diferença inicial converteu-se 
em um misto de incredulidade, 
surpresa, raiva e medo. Onde 
encontraria, afinal, uma soma 
tão vultosa de dinheiro para 
pagar aquela dívida que lhe era 
imputada?

Tereza Lacerda não era uma 
credora qualquer. Era sua ex-
-noiva, com quem poderia ter se 
casado há apenas dois dias, se o 
tórrido romance por ambos vi-
vido ao longo de um ano e meio 
não tivesse se acabado de modo 
constrangedor há pouco mais 
de um mês. “Ironia do destino” 
– pensou Álvaro. “Estivesse eu 
casado com Tereza, não estaria 
sendo executado judicialmente. 
Aliás, sequer poderia ser citado 
em processo cível algum nos 
três dias seguintes ao meu casa-
mento, salvo para evitar pereci-
mento do direito!”.

1 Publicado originalmente em: https://processualistas.jusbrasil.com.br/artigos/472297447/noiva-traida-divida-vencida.

Lorena Miranda



DIREITO & LITERATURA

 12

(ela morava no Rio de Janeiro e 
ele, em Belo Horizonte) impediu 
que dessem prosseguimento ao 
romance.

Aos seis meses de namoro, 
decidiram ficar noivos e marca-
ram a data do casamento para 
dali a um ano, precisamente 
para o dia 26 de novembro de 
2016. No início de dezembro de 
2015, passando por graves difi-
culdades financeiras, Álvaro foi 
convencido por Tereza a aceitar 
dela um empréstimo no valor de 
cento e setenta mil reais, mon-
tante suficiente ao pagamento 
de suas dívidas.

Embora noivos estivessem, a 
prudência recomendava – e as-
sim foi feito – que assinassem 
um contrato de mútuo, estabe-
lecendo-se como prazo de pa-
gamento o dia 20 de outubro de 
2016. Orgulhoso, Álvaro não pre-
tendia iniciar a vida conjugal na 
condição de devedor de sua futu-
ra esposa. Mas não poderia recu-
sar a ajuda que lhe garantiria a 
reestruturação de suas finanças.

O relacionamento, no entan-
to, não durou até a data de ven-
cimento da dívida. No caminho 
estaria o fatídico sábado, 15 de 
outubro de 2016, quando Álva-
ro, ao decidir presentear-se com 
uma despedida de solteiro, fora 
flagrado por Tereza, que, sentin-
do-se traída, pôs fim sumaria-
mente ao romance, sem respeito 
ao princípio do contraditório. 

A passagem dos minutos 
daquela manhã interminá-
vel de segunda-feira, 28 de 
novembro de 2016, condu-
zia Álvaro a uma situação 
de progressiva consciên-
cia da situação em que se 
envolvera. Mal rompera-
-se o vínculo entre o casal, 
Tereza apenas aguardou o 
vencimento da dívida para 
cobrá-la. A execução fora 

proposta no dia 21 de outubro de 
2016, sexta-feira. “Ainda sob o 
efeito da raiva”, pensou Álvaro. 

Novamente a advertência de 
sua mãe lhe veio à cabeça. Fora 
precipitado aceitar o emprésti-
mo de alguém que conhecera há 
pouco mais de seis meses. Fora 
precipitado pensar em casamen-
to. Mas, agora, só lhe restaria en-
frentar o processo de execução.

Não havia dúvidas de que o 
contrato de mútuo celebrado 
com Tereza era um título execu-
tivo extrajudicial. Tratava-se de 
documento particular assinado 
por ele, devedor, e por duas tes-
temunhas – por sinal, seus quase 
padrinhos de casamento – e con-
signava obrigação certa, líquida 
e exigível. Ao se lembrar de que 
todos os seus bens presentes e 
futuros responderiam pelo cum-
primento da obrigação, Álvaro 
estremeceu. “Pelo menos, meu 
apartamento está resguardado, 
bendita regra de impenhorabili-
dade do bem de família!”. No mo-
mento, dentre os bens seus não 
sujeitos à penhora, aquele era o 
que mais importava.

O montante de duzentos e 
vinte e um mil reais abrangia, 
além do valor devido atualizado e 
acrescido de juros, os honorários 
advocatícios de dez por cento fi-
xados de plano pelo juiz ao despa-
char a petição inicial da execução. 

O mandado noticiava 
a Álvaro – como se 

notícia boa fosse, 

verdadeira sanção premial – que 
o pagamento integral da dívida, no 
prazo de 03 (três) dias, conduziria 
à redução do valor dos honorários 
pela metade. “Ora, como se fosse 
fácil obter duzentos e vinte e um 
mil reais em três dias!”

O impulso jurídico de vas-
culhar uma saída para o pro-
blema o conduziu a examinar a 
petição inicial da execução. Bem 
elaborada, fora devidamente 
instruída com o título executi-
vo extrajudicial e o demonstra-
tivo do débito atualizado até a 
data da propositura da deman-
da e indicava, em seu teor, tra-
tar-se de execução por quantia 
certa contra devedor solvente 
(será?), fazendo menção aos no-
mes completos da exequente e 
do executado e seus números de 
inscrição no Cadastro de Pesso-
as Físicas. O demonstrativo do 
débito era detalhado e indicava 
o índice de correção monetária 
adotado, a taxa de juros aplicada 
e os termos inicial e final de inci-
dência da correção e dos juros.

Ao final, uma singela indi-
cação de bem suscetível de pe-
nhora...

- NÃO!
Álvaro não conseguiu conter 

o desespero. A exequente – por 
instantes esquecera-se de que 
um dia fora ela sua noiva – indi-
cara à penhora as quotas que Ál-
varo possuía na fábrica de velas 
que herdara de seu pai! Sentiu 
uma dor verdadeiramente física, 
como se um golpe houvesse sido 
desferido em seu rosto. E, à reve-

lação, veio a raiva.
A petição inicial era 

subscrita por Gastão 
Antunes, um antigo na-
morado de Tereza que 
Álvaro tivera o des-
prazer de conhecer. 
Embora Tereza jamais 

houvesse manifestado 
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interesse remanescente pelo ex–

affair, era nítido que ele não a ha-
via esquecido. O processo seria 
ainda mais difícil do que Álvaro 
imaginava.

Buscando restabelecer seu 
equilíbrio emocional, Álvaro 
centrou suas atenções nos três 
dias que possuiria para efetuar 
o pagamento do débito. “Impos-
sível”, pensou. Nos últimos me-
ses, havia contraído diversas 
outras dívidas em decorrência 
do casamento que se aproxima-
va e sua intenção, em verdade, 
era adimplir a sua dívida dan-
do à Tereza, em pagamento, 
parte de seu imóvel, bem do 
qual se tornariam coproprietá-
rios. Mas, agora, com o término 
da relação, essa solução afigu-
rava-se impossível. E não havia 
como pagar a dívida.

Álvaro sabia que a penhora 
seria inevitável. Em três dias, 
não conseguiria reunir o valor 
devido e, fatalmente, o oficial 
de justiça retornaria, de posse 
daquela via do mandado de cita-
ção, penhora e avaliação na qual 
ele firmara seu recibo, proceden-
do-se à penhora de suas quotas 
sociais. Restaria a Álvaro, ob-
viamente, a indicação de outros 
bens passíveis de penhora, com 
a comprovação de que a sua op-
ção ser-lhe-ia menos onerosa e 
não traria prejuízo a Tereza. Mas 
a verdade é que não possuía ou-
tros bens que pudesse indicar à 
penhora, especialmente em ra-
zão do valor executado.

Nos três dias que se segui-
ram, Álvaro mal se comunicou 
com sua mãe, Maria Helena, 
em casa. Não tinha coragem de 
lhe contar o que estaria prestes 
a ocorrer. A fábrica de velas de 
seu pai sairia das mãos da famí-
lia Cruz, onde permanecia desde 
sua criação. Passo a passo, Álva-
ro tentou buscar uma das saí-

das que o ordenamento jurídico 
estabelecia, justamente com a 
preocupação de preservação da 
sociedade, constituída que fora 
intuitu personae.

Álvaro sabia que, uma vez 
penhoradas as suas quotas so-
ciais, o juiz assinaria à sociedade 
prazo de até três meses para que 
fosse apresentado balanço espe-
cial, intervalo no qual essas quo-
tas seriam oferecidas aos demais 
sócios (no caso, sua mãe, que ele 
sabia não teria dinheiro para ad-
quiri-las) ou poderiam ser ad-
quiridas pela própria sociedade, 
para manutenção em sua tesou-
raria, desde que não fosse redu-
zido seu capital social e fossem 
utilizadas reservas da sociedade. 
Esta opção também estaria des-
cartada.

Nem mesmo a liquidação 
de quotas sociais seria possível, 
uma vez que o pagamento delas 
pela sociedade ser-lhe-ia exces-
sivamente oneroso. Restaria, 
apenas, o leilão judicial das quo-
tas. A fábrica de velas Cruz dei-
xaria de ser apenas dos Cruz.

varo, obteve a resposta. A mensa-
gem contida naquele documento 
dispensava tradução: pague ou 
perca seu bem mais precioso. 
“Como você perdeu o seu, Tere-
za”, pensou Maria Helena.

Maria Helena respeitou o 
silêncio de Álvaro e fingiu não 
perceber a sua súbita mudança 
de comportamento. Mas, preca-
vida, fez contato com Claudio 
Silva, advogado amigo de infân-
cia de Álvaro e que fora seu co-
lega de faculdade, pedindo-lhe 
que entrasse em contato com 
seu filho e buscasse ajudá-lo, no 
que foi prontamente atendida.

O silêncio de Álvaro era elo-
quente para Maria Helena. Acon-
tecera o que ela temia desde que se 
consumou o término do romance 
de seu filho com Tereza: ela cum-
prira a promessa de transformar 
a vida dele em um inferno e já 
atentara contra a sua parte mais 
sensível. Não, não se tratava do 
bolso. Cuidava-se do bem mais 
precioso que Álvaro possuía, o elo 
que o fazia sentir a presença fir-
me de seu pai em sua vida.

Ao contrário de Álvaro, Ma-
ria Helena não possuía conhe-
cimentos jurídicos. Mas, ao ver o 
comportamento estranho de seu 
filho, deduziu que algo inquie-
tante acontecera e, no interior da 
gaveta da mesa de trabalho de Ál-

Os três dias mais longos da 
vida de Álvaro transcorreram 
sem que a dívida fosse paga. Con-
juntamente com Claudio Silva 
– que, por coincidência, entrara 
em contato consigo justamente 
na noite daquela fatídica segun-
da-feira, 28 de novembro de 2016 
–, Álvaro decidiu não opor embar-
gos à execução. Simplesmente 
não encontrara matéria passível 
de alegação em sede de embargos. 
Nem queria brigar com Tereza, 
havia decidido.

Efetuada a penhora de suas 
quotas, arrastou-se o prazo de 
dois meses que o juiz estabele-
ceu para que a fábrica de ve-
las apresentasse seu balanço 
especial. “Poderiam ter sido 
três meses”, pensou Álvaro, 
lembrando-se do prazo máxi-
mo disposto na legislação pro-
cessual. Mas afastou a ideia de 
sua mente. Era estranho, mas, 
apesar de tudo, aquele processo 
era o que o mantinha ligado a 
Tereza. E a cada dia essa ideia 
se tornava mais persistente em 
sua cabeça.

O valor apurado das quotas, 
de cento e oitenta mil reais, não 
era suficiente para o integral pa-



DIREITO & LITERATURA

 14

gamento da dívida. Diante dessa 
circunstância, ao ser avisado por 
Claudio Silva da existência de 
uma petição protocolizada por 
Tereza nos autos da execução, Ál-
varo logo deduziu tratar-se de um 
pedido de ampliação da penhora. 
Só não entendeu a insistência do 
amigo em que o encontrasse pes-
soalmente para conversarem.

- Tereza requereu a adjudica-
ção das quotas para ela, Álvaro. 
– Claudio Silva foi direto ao pon-
to assim que sentaram ambos 
no bar situado quase em frente 
à casa de Álvaro – E o mais estra-
nho: embora o Código de Proces-
so Civil assegure à exequente a 
possibilidade de adjudicação por 
preço não inferior ao da avaliação 
e apesar de Tereza saber que Ma-
ria Helena não exerceria o direito 
de preferência dela, Tereza ofe-
receu pelo bem valor que corres-
ponde ao da dívida atualizada e 
acrescida das custas e de hono-
rários advocatícios de vinte por 
cento, o que parece ter sido feito 
em razão da possibilidade de ma-
joração do percentual, mesmo 
sem que você tenha embargado 
à execução, levando-se em conta 
o trabalho realizado por Gastão 
Antunes, advogado dela.

- Não vou me opor – limitou-
-se a responder Álvaro.

- Está louco, amigo? – per-
guntou, incrédulo, Claudio Silva. 
Esta mulher permanecerá em 
sua vida para sempre desse jeito! 
Será sócia de sua mãe na fábrica 
que era de seu pai!

- Que assim seja, Claudio 
– Álvaro parecia irresolúvel – 
Nunca quis dever a Tereza. Te-
ria dado minha casa a ela em 
pagamento, se tudo houvesse 
acontecido como havíamos 
pensado. Não o faço hoje por-
que minha mãe e eu não 
teríamos onde 
morar. 

- Mas Álvaro...
- O maior valor que meu pai 

me ensinou foi a honestidade, 
Claudio. Meu erro foi ter aceita-
do aquela proposta de despedida 
de solteiro às vésperas do meu 
casamento. Disso é que mais me 
arrependo na vida: de ter perdi-
do a Tereza.

De súbito, a conversa foi in-
terrompida por uma familiar 
voz feminina...

- Era esse meu maior paga-
mento, Álvaro. Ouvir de você 
uma confissão sincera de arre-
pendimento. Não há prova de 
amor maior do que esta que aca-
bo de receber.

Álvaro levantou-se de um 
salto: ali estava, diante de si, 
Tereza, olhos marejados com a 
confissão que acabara de escu-
tar. Em choque, Álvaro mal con-
seguia falar. Nem sequer perce-
beu a presença de Maria Helena, 
um pouco mais distanciada, que 
a tudo assistia, avisada que ti-
nha sido por Claudio de que o fi-
lho receberia uma notícia difícil 
de suportar. Álvaro e Tereza re-
conciliaram-se ali mesmo. Nem 

Claudio nem Maria Helena fala-
ram nada. Não era o momento 
para qualquer intervenção de 
terceiro.

Doutora em Direito Público pela UFBA. 

Procuradora do Estado da Bahia e Pro-

fessora de Direito Processual  Civil.

Lorena  Miranda

Não houve adjudicação do 
bem penhorado; tampouco foi 
necessária a sua venda em leilão 
judicial. Álvaro pagou sua dívi-
da do modo como sempre dese-
jou: transferindo a Tereza parte 
de seu imóvel residencial. E am-
bos transferiram, um ao outro, 
parte de suas vidas. Casaram-se, 
como havia de ser.

Os honorários advocatícios 
de Gastão Antunes foram pa-
gos pela própria Tereza. O paga-
mento que ele efetivamente de-
sejava, jamais recebeu: o amor 
de Tereza sempre fora, desde 
que conhecera Álvaro, bem fora 
do comércio.

Maria Helena decidiu morar 
sozinha e aceitou vender a par-
ticipação na sociedade para ad-
quirir um imóvel próprio. A ad-
quirente dessas quotas foi uma 
distinta senhora, de nome Tere-
za Lacerda Cruz. Desnecessário 
dizer que os instrumentos jurí-
dicos conducentes à concretiza-
ção desses negócios foram ela-
borados por Claudio Silva, agora 
advogado contratado da Fábrica, 
que está em plena expansão.

Como Tereza chegou no bar, 
justamente a tempo de ouvir a 
confissão de Álvaro? Este é um 
daqueles mistérios que só a vida 
faz acontecer.

E a Fábrica de Velas Cruz 
continua sendo dos Cruz.
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A coluna “Direito & Identida-
de” da Revista Salve! surge 
com a proposta de promover 
o resgate da memória, his-
tória e processo de forma-
ção identitária do Brasil e da 
Bahia, através da interseção 
entre a história jurídica, a 
arte e os processos de con-

solidação da memória coletiva. Levando em consideração todas essas variáveis, não 
teríamos como começar de outra forma que não com as contribuições de Lazzo Ma-
tumbi, cantor, compositor e ativista brasileiro, um dos expoentes da música baiana e 
uma das vozes mais marcantes do cenário musical brasileiro. 
Com muita leveza e sorriso aberto, intercalado com um semblante sério e compe-
netrado ao interseccionar nas suas falas, memórias do passado e do presente, com 
vistas a um futuro mais equânime em união e comunhão, Lazzo, o “missionário da 
ancestralidade”, compartilha conosco uma rica visão sobre a sociedade baiana, a mú-
sica “14 de maio”, tecendo valiosas considerações sobre os seus 40 anos de carreira e 
o lançamento do novo disco intitulado: “Ajô”.

1 Entrevista 

conduzida 

pela advogada 

Camila Garcez 

e pelo advogado 

Jonata Wiliam, 

concedida por 

Lazzo Matumbi 

via plataforma 

Zoom Meetings 

na data de 18 de 

junho de 2021.
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Esta publicação vem para alinhar o Direito, a 
arte, a música e saber como é que essas pon-
tes podem se conectar. Então, te pergunto di-

retamente: na sua visão como é que a gente consegue 
fazer essa interseção entre Direito, música, identida-
de e arte? Há uma possibilidade de conexão? É impor-
tante fazer essa ponte? Qual a sua visão sobre isso?

LAZZO: Com certeza eu acho que é muito impor-
tante, até porque, a música, ela retrata uma fala do 
povo. Então, essa fala não deixa de ser nada mais, 
nada menos, que a identidade desse povo. Como ele 
vive numa sociedade excludente, a gente precisa de 
pessoas nossas que estejam mergulhadas no co-
nhecimento das leis para ajudar e nos orientar. Eu 
uso uma frase que sempre estou repetindo para os 
meus que é: precisamos reescrever a nossa própria 
história. Pois acho que tá mais que na hora ate por-
que, como   cidadão sem tanto conhecimento das 
leis, vejo  que  essas  foram  feitas  para beneficiar 
a uns prejudicando muitos e travando  a possibili-
dade de tantos outros. Ter consciência disso me traz 
angústia, principalmente, quando observo que pra 
minha gente a única alternativa é a denúncia, seja 
ela através da música, como eu e muitos outros ar-
tistas fazemos, ou através dos vídeos caseiros de-
nunciantes. 
Falo e vejo que a minha gente, não de forma genera-
lizada, mas podemos dizer que muitos ainda sofrem 
pela  escravidão mental que não  nos deixa enxergar 
mais além. Herança essa do colonialismo que  não 
nos deixa ver que as leis não possibilitam que nós 
tenhamos direitos e acesso à tudo que é nosso por 
direito. E aí eu vou falar algo que é muito a minha vi-
são: parte da sociedade brasileira   vive   numa   pos-
tura   privilegiada, na  qual:   “se não me incomoda, 
eu não falo nada; a dor não tá batendo em mim,  e 
sim  no outro; E o outro é pobre, é preto, visto pela 
sociedade como uma coisa menor, então para mim 
tá tudo certo”. Ou seja: Nós é quem temos que acor-
dar e reescrevermos a nossa própria  história. E por 
isso está tudo  interligado:  a arte,  o direito, a  iden-
tidade, a percepção  da   libertação da   escravidão 
mental, a conquista do que queremos tá   tudo  in-
terligado, porque nada trabalha isoladamente. É 
necessário  que  nós  nos juntemos  para  dialogar  
sobre todas as coisas, sobre todas as possibilidades. 
Em uma palestra onde fui convidado para falar so-
bre o 20 de novembro, fiquei impressionado   ao   ver   
uma   faculdade   com   vários   professores   e   alunos   
negros, falei para alguns estudantes negros, e  para 
os meus, de uma forma muito tranquila, eu disse:

- Olhe, vocês estão aqui 
estudando Direito, En-
genharia, mas, se vocês 
estão achando que vão 
ganhar o canudo e o anel 
e vão resolver tudo, não 
vão. Vocês precisam se 
aquilombar, desde aqui 
de dentro, para planeja-
rem de forma conjunta o 
que pode ser feito lá fora, 
pois a sociedade exclu-
dente está muito atenta 
a todos os passos que 
nós damos. Muitas vezes 
achamos que está tudo 
bem, mas não está.
Se eles puderem, vão con-
tinuar por mais 500 anos 
sentados na cadeira do 
privilégio enquanto nós 
sofremos e morremos.

Lemos   em   uma   entre-
vista   em   que   você   fa-
lou:   “as   pessoas   não   

dão importância ao holocausto 
negro”, então, entendendo a mú-
sica “14 de maio” como um aporte 
de denúncia das violências inscri-
tas sobre os nossos corpos, querí-
amos saber como se deu processo 
de criação desta música?

LAZZO:  Na realidade, essa música 
foi escrita pelo meu parceiro Jorge 
Portugal, que é um grande visio-
nário e um grande poeta. A gente, 
de um certo modo, vive no Brasil 
algumas diferenças de percepções 
por conta do racismo ser tão inte-
ligente, em que aperta mais o cerco 
do retinto, e alivia mais para o não 
tão retinto. Quando  Jorge  Portu-
gal   me  deu  a   letra  de  “Alegria   
da  Cidade”, foi  porque  nós viaja-
mos para o Rio, eu tinha acabado 
de chegar de São Paulo, e por ter 
vivenciado os blocos afros e aquela 
movimentação toda que os blocos 
afros tiveram no final dos anos 70, 
começo dos anos 80, e na preocu-
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pação, naquela época de contribuir para   a   autoestima   
da   comunidade   negra,   onde   nós   éramos   discrimi-
nados   no carnaval e na sociedade como um todo, o 
ano inteiro. 
Quando eu contribuí no Ilê Aiyê fazendo  coisas que  
chamasse atenção da comunidade negra para que 
tivessem   outro   tipo   de   comportamento,   claro,   
também tinham uma   série   de   coisas que estava 
acontecendo   no   mundo  que   justificavam essa   
postura:   era   Black   Power,   Black Panthers, na Áfri-
ca, Fela Kuti, Torekundo; A áfrica estava falando do 
renascimento africano, na Jamaica estava surgindo o 
reggae com Bob Marley, Jimmy Cliff, com uma músi-
ca contestadora da postura do negro, dentro da  so-
ciedade excludente, então, aquilo tudo pra mim era 
como  inspiração para que sentíssemos que estáva-
mos transformado a sociedade através de uma revo-
lução artistico cultural,e social “na área do entrete-
nimento”, trazendo à tona uma questão muito séria, 
que era a social e a racial. Eu  pude  vir   o   Olodum 
tocando nas   ruas do   Pelourinho   sendo  acompa-
nhado pela guarnição da Polícia de Choque ao lado, 
do mesmo jeito que eu vi em 1974 quando o   Ilê   Aiyê   
surgiu   no   carnaval, pois  tinha   uma   guarnição   
do   Choque,   do   lado,   já prevendo qualquer tipo de 
movimento estranho para eles agissem com repres-
são, ou seja, tudo isso que eu via, que me angustiava, 
porque me trazia o mesmo sentimento  quando eu 
via as pessoas rindo na hora que eu estava cantando 
“Alegria da cidade” e ai eu falei para Jorge Portugal: 

- “Parceiro, eu preciso que você, como grande poeta 
(...)
E ele: “Você está me encomendando uma outra pa-
rada daquela?”. 

Diz ele que, depois que eu falei 
isso, logo depois ele viu uma pa-
lestra do professor Hélio Santos, 
falando sobre o dia seguinte. E 
esse dia seguinte, era o dia 14 de 
maio, que o inspirou, e ele es-
creveu aquela peça maravilho-
sa, aquela aula de história e joga 
nos meus peitos. Eu juro por Deus 
que, quando recebi, fiquei exta-
siado. Mas tinha uma frase que 
me incomodava   e   eu   não   me   
sentia   à   vontade   para   cantar.   
Na   frase   ele   dizia: “Programa-
ram-nos para perder”. E aquilo 
me incomodou muito, como me 
sinto um eterno guerreiro otimis-
ta, com todas as dificuldades que 
possamos enfrentar, até porque 
se eu não tiver esse otimismo que 
me alavanque, eu não me sinto 
capaz de produzir e reconstruir 
uma nova história. 
Quando ele me deu essa letra, eu 
passei um ano com essa letra na 
mão com vergonha de mexer nes-
sa parte. Mexer em uma poesia de 
Jorge Portugal era muita ousadia   
e   eu   não   tinha   a   coragem   de   
falar   pra   ele   que   aquilo   esta-
va   me incomodando. Aí um belo 
dia, ele ligou dizendo assim: “Par-
ceiro, acordei com uma melodia 
na mão”. Eu falei ó: eu vou meter 
a mão no violão e vou fazer essa 

Assista ao clipe da música “14 de Maio” no Youtube

“ (...)
Sem nome, sem identidade, sem 
fotografia
O mundo me olhava, mas 
ninguém queria me ver

No dia 14 de maio ninguém me 
deu bola
Eu tive que ser bom de bola pra 
sobreviver
Nenhuma lição, não havia lugar 
na escola
Pensaram que poderiam me 
fazer perder
Mas minha alma resiste, o meu 
corpo é de luta

Trecho da música 

14 de Maio, de 

composição de 

Jorge Portugual e 

Lazzo Matumbi.
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https://youtu.be/9AL6F_IbnGU
https://youtu.be/9AL6F_IbnGU
https://youtu.be/9AL6F_IbnGU
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música, agora tem um detalhe que tá me incomo-
dando que é essa frase aqui. Ele falou: “Velho, você 
é o parceiro, mexa no que você quiser, a música é 
nossa”. E foi como se tivesse aberto um portal, aí co-
loquei: “Pensaram que poderiam me fazer perder e, 
claro, perderam”. 
Por que quando eu vejo vocês atuando na área que 
a sociedade excludente achava impossível de os ne-
gros atuarem, eu sei que quem perdeu foram eles, 
porque através de vocês o meus passos estão indo 

das   nossas   comunidades,   muito   
mais   do   que   nas guerras que es-
tavam existindo no Oriente Médio. 
E a nossa sociedade se comporta 
como se isso fosse a normalidade. 
É como se na realidade existisse 
um projeto de extermínio da co-
munidade negra e pobre no mun-
do. Conseguimos avançar com 
algumas coisas como cotas, políti-
cas públicas de ações afirmativas, 

Na área do direito, 
eu acho que é importante 
falar para vocês que um 
dos pontos a ser atingido 
é que vocês consigam 
ter uma quantidade de 
pessoas comprometidas 
com a causa, cabeças 
pensantes na área do 
Direito, pensando em 
mudar a forma que a lei 
nos enxerga, pois  não 
adianta a gente na base 
fazer uma série de coisas e 
as leis continuarem sendo 
executadas, mas nunca a  
nosso favor .

cada vez mais além. 
Botei a letra na minha 
frente e foi uma coi-
sa inexplicável, mudei 
essa parte e a música 
veio toda com arranjo, 
com tudo, e eu mandei 
pra ele, só a voz e ele 
me respondeu choran-
do. Se você observar, até 
então, toda a sociedade 
brasileira ainda acha-
va-se no direito de che-
gar pra qualquer negro 
e dizer: “ó, 13 de maio tá 
chegando aí , fique feliz, 
é o dia da sua libertação. 
Princesa Isabel te liber-
tou”. Então, essa  música   
veio  exatamente   pra 
contrapor  essa farsa e 
chamar  atenção de vo-

aqui e acolá, mas ainda 
não chegamos no es-
tágio desejado. Na área 
do direito, eu acho que 
é importante falar para 
vocês que um dos pon-
tos a ser atingido é que 
vocês consigam ter uma 
quantidade de pessoas 
comprometidas com a 
causa, cabeças pensan-
tes na área do Direito, 
pensando em mudar a 
forma que a lei nos en-
xerga, pois  não adian-
ta a gente na base fazer 
uma série de coisas e as 
leis continuarem sendo 
executadas, mas nunca 
a  nosso favor . É neces-
sário que isso mude, que 
mudemos a nossa forma 
de pensar, e que a gente 

consiga nos colocar nos espaços 
de poder, nas áreas de decisão,  
mais dos nossos, que sejam com-
prometidos. 
A gente precisa fazer uma limpe-
za total, uma faxina, e essa faxina 
começa ao se libertar da escravi-
dão mental, e a partir disso, nós 
podemos nos juntar. O provérbio 
africano “Ubuntu” (“Eu sou porque 
nós somos todos um só”) isso só vai 
prevalecer se a gente entender que 
todos nós temos que ir juntos.
Precisamos nos aquilombar para 
discutirmos a nossa história, e re-
gistrarmos tudo o que nós fizermos. 
O tempo todo tentam nos invisibi-
lizar, dizendo desde lá atrás, que a 

cês pra verdade.

Você   percebe   uma   mudança   na   
identidade   nacional   brasileira?   Por exem-
plo: O dia 13 de maio era comemorado, cele-

brado, como um marco de libertação e redenção pro-
porcionada pela monarquia, mas isso vem passando 
por  profundas   mudanças.   Como   é   que   você   en-
xerga   este   processo   de mudança na identidade na-
cional? E o Direito consegue ser uma ferramenta que 
pode propiciar a mudança e a reconciliação do Brasil 
com a sua história?

LAZZO:  Eu acho que está existindo mudanças. O que 
a gente precisa entender é se conscientizar e começar 
a olhar para o nosso próprio umbigo. A gente ainda no 
Brasil vive de uma forma muito provinciana:  só nos 
incomodamos  com a nossa história quando observa-
mos  a história do vizinho. A gente tem comprovação 
e dados de que morrem milhares de jovens   negros   

3.
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nossa mentalidade é inferior, e nós precisamos provar 
para nós mesmos, que nós somos superiores, porque 
quando a gente passa por tudo o que a gente passou, 
até os dias de hoje, só sendo mesmo superiores para 
conseguirmos  resistir, existindo com dignidade.

O seu nono disco se chama “Ajô”. É isso que 
nós estamos fazendo aqui? Nos corrija se 
estivermos errados.

LAZZO:  Ajô significa Jornada, em iorubá, e nos ter-
reiros de candomblé significa união. E é isso que 
eu quero: união na jornada. [...] Nunca desistir, é 
preciso saber caminhar para seguir, nunca estare-
mos sós se a força do axé vem dar luz à nossa voz. 
O nome do disco era “Minha paz” que é um título 

- Lazzo, eu tou vendo que aqui no 
seu disco você só fala de negro, ne-
gro, negro.

Eu disse: “Rapaz, é mesmo? Não ti-
nha percebido”. 

Ele: “Pois é, você não tinha outra 
coisa pra falar não?” 

Eu: “Mas você gostaria que eu fa-
lasse do quê?” 

Ele: “Falasse de amor”. 

Eu disse: pois é, Zé, falar da minha 
gente é a minha forma de falar de 
amor, então tá tudo certo. 

Eu não tenho o que reclamar, só 
tenho que agradecer. Aliás, eu não 
peço nada. Aqui eu tô de frente ao 
mar, e todos os dias eu agradeço 
Deus por tudo que ele tem me dado, 
por tudo que já me deu. Minha an-
cestralidade sabe exatamente por-
que eu tô aqui e qual o papel que eu 
tenho que fazer. Axé sempre pra 
gente! Somos família, um laço se 
unindo a outro e a gente seguindo 
em frente. Estamos seguindo cons-
truindo, reconstruindo e reescre-
vendo a nossa história com muito 
Axé, sempre!

de uma música, mas 
aí Urânia, que é uma 
grande cineasta me 
perguntou: Você de 
fato encontrou a 
sua paz? Claro que 
não. Existe uma coi-
sa chamada amor 
entre a gente que a 
gente precisa resga-
tar e se apoderar.

Continuando: quando nós falamos sobre o 
Ajô, sobre os 40 anos de carreira,  sobre seus   
discos,   suas   falas,   elas   remetem   para   a 

ancestralidade. Agora nós vamos usar as suas pala-
vras, quando você diz: “Não precisa falar, é só sentir”. 
Já que com você, a gente não precisa falar, nos diga 
então qual  a simbologia em completar 40 anos de 
carreira na cidade mais preta fora da África?

LAZZO: Ser sobrevivente, ter um orgulho muito gran-
de de saber que “apesar de tanto não, tanta dor que 
nos invade”, estamos  aí firme e forte, na linha  de ba-
talha. E, com  certeza, quando a  minha  ancestrali-
dade me tirar desse plano, terão outros novos,  que 
virão e estarão  dando continuidade a essa história 
toda, então, nada é em vão. Eu me lembro que quan-
do eu tava em São Paulo e o presidente da gravadora 
me chamou e falou assim: 

Advogada. Candomblecista. 

Mestra em Direito pela UFBA. 

Camila Garcez

Advogado Criminalista. Pes-

quisador e Professor de Ciên-

cias Criminais.

Jonata Wiliam

5.Capa de Ajô, 

novo disco de 

Lazzo.
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Fotografias  do advogado 
Fernando Santos 
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O novato caminhava pelas ruas com três câmeras fotográfi-
cas penduradas no pescoço. Não queria correr o risco de perder o 
instante certo. O rapaz branquelo e miúdo, que chamavam de “Ara-
nha”, o Spider, não imaginava que seria o responsável por registrar 
e mostrar ao mundo algumas das cenas de maior impacto na histó-
ria da luta pelos direitos civis dos Estados Unidos.

James Martin, conhecido como Spider, era um jovem fotógra-
fo do jornal Birmingham News, do Alabama. Por ser o novato da turma, 
cabiam-lhe as coberturas menos disputadas. Naquele domingo, dia 7 
de março de 1965, ele foi escalado para cobrir a marcha dos ativistas 
negros que pretendiam sair de Selma e caminhar até Montgomery, a 
capital do Alabama. Como pauta, a marcha protestava contra a mor-
te do jovem negro Jimmie Lee Jackson, ocorrida poucos dias antes, e 
reivindicava igualdade do direito ao voto do povo negro. Em 1960, no 
condado de Dallas, onde fica Selma, embora mais da metade da popu-
lação do condado fosse negra, apenas 1% dos votantes eram negros; 
no condado de Perry, onde fica Marion, dois terços da população era 
negra, mas os negros não passavam de 2% dos votantes.

Já fazia algum tempo que o clima na região central do Alabama, 
sul dos Estados Unidos, era de tensão. Com a chegada, em janeiro de 
1965, dos ativistas da Southern Christian Leadership Conference aos arredo-
res de Selma, no condado de Dallas, a tensão só aumentou. 

Não muito longe dali, na pequena cidade de Marion, ainda no 
Alabama, o ativista   foi preso, acusado de incentivar alguns alu-
nos a participar de uma marcha pelo direito de voto das pessoas 
negras. Era manhã do  dia 18 de fevereiro e havia a suspeita de 
que membros da Ku Klux Klan planejavam linchar Orange na prisão, 
durante a noite. 

Para protestar contra a sua prisão e tentar protegê-lo, um 
grupo de ativistas negros se reuniu na Igreja Metodista Zion United 

às sete da noite e dali resolveu marchar até o prédio onde funcio-
nava, mais ao norte, a prisão pública. O chefe de polícia do conda-
do, sabendo que aquelas pessoas se organizavam para marchar em 
protesto até a prisão, pediu reforços. A polícia local e os soldados 

CLIQUE

Rafael Alexandria e Léya Cabral 

a fotografia e seu papel 
transformador

AQUI PARA 
MUDAR:

James Martin, o “Spider”, em cima 
de uma árvore, fotografando os 
protestos de Selma.
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do estado do Alabama decidiram dispersar o grupo num local ain-
da próximo da igreja para evitar que o protesto ganhasse corpo. 

Houve conflito e pancadaria.
Um jovem diácono negro havia acabado de sair do seu traba-

lho, no hospital do condado, e seguia para a igreja de onde o grupo 
havia saído em marcha. Marcara de encontrar ali sua mãe e seu avô, 
que o esperavam. No caminho, deparou-se com o conflito e soube 
que seu avô e sua mãe estavam dentro de um café que ficava ao lado 
da igreja. Seu avô, com 82 anos, havia sido espancado e precisava 
ser levado ao hospital. Enquanto tentava tirá-lo do local, o jovem foi 
baleado no estômago e violentamente espancado pelas forças poli-
ciais. Oito dias depois, ele morreu. 

Seu nome era Jimmie Lee Jackson e a sua morte foi a causa da 
primeira marcha de Selma, em 7 de março de 1965, onde estava o 
Spider – no momento certo, na hora exata.

Os cerca de seiscentos participantes da marcha sequer consegui-
ram sair de Selma. Foram impedidos pelas forças policiais de passar da 
ponte Edmund Pettus, que atravessa o rio Alabama, na saída da cidade. 
As lentes de Spider capturaram toda a brutalidade com que aquelas 

pessoas foram tratadas – a golpes 
de cassetete, bombas de gás lacri-
mogêneo e investidas de cavalos 
e cães. Seus corpos posaram aba-
tidos à margem da estrada para 
fotografias que se eternizaram e 
que foram amplamente divulga-
das, naquele mesmo dia, em ho-
rário nobre, pela emissora de TV 
americana ABC.

Como lembra Dorrit Hara-
zim no livro O instante certo, “na 
opinião de Martin Luther King, as 
cenas retratadas mudaram o cur-
so da história” (p. 124). O reveren-
do teria dito a Spider que “o mun-
do inteiro viu as fotos e foi por 
isso que a Lei do Direito ao Voto 
foi aprovada” (p. 124). O jornalista 

Manifestantes feridos pela polícia 
à margem da estrada de Selma 
a Montgomery. Ao fundo, a 
histórica ponte Edmund Pettus.
Fotografia por: James Martin

Manifestante com bandeira 
“One Man. One vote.” (Um 

homem. Um voto).
Fotografia por: James Martin

As lentes de Spider 
capturaram toda a 
brutalidade com que aquelas 
pessoas foram tratadas – a 
golpes de cassetete, bombas 
de gás lacrimogêneo e 
investidas de cavalos e 
cães. Seus corpos posaram 
abatidos à margem da 
estrada para fotografias que 
se eternizaram e que foram 
amplamente divulgadas, 
naquele mesmo dia, em 
horário nobre, pela emissora 
de TV americana ABC.
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Gay Talese, que fez toda a cobertura do evento para o Jornal The New 

York Times, relembrou, em entrevista a Sylvia Colombo, do Jornal Folha 

de S. Paulo, que as imagens “fizeram com que a população subitamente 
simpatizasse e apoiasse as marchas”.

O contexto, as causas e as consequências dessa primeira mar-
cha de Selma podem ser revisitados no filme Selma – Uma luta pela 

igualdade, dirigido por Ava DuVernay e lançado no Brasil em 2015. 
Esse filme foi indicado ao Oscar daquele ano.

Depois desse dia 7 de março de 1965, aconteceram duas ou-
tras marchas de Selma a Montgomery: uma no dia 9 de março, que 
reuniu cerca de 2,5 mil pessoas e ficou conhecida como Turnaround 

Tuesday, porque os ativistas decidiram recuar para que não houvesse 
novo conflito com as forças policiais do Alabama, e outra no dia 21 
de março, que conseguiu reunir cerca de 25 mil pessoas – única que, 
de fato, chegou à capital Montgomery.

As duas marchas subsequentes foram amplamente documen-
tadas. Fotógrafos como Flip Schulke, Stephen Somerstein, Charles 
Moore e James Barker, além do próprio Spider Martin, eternizaram 
com suas câmeras e lentes aqueles momentos de luta por direitos 
civis. O trabalho dessas pessoas foi determinante para chamar a 
atenção do país e do mundo para a pauta dos ativistas. 

Dizem que Martin Luther King Jr, em certo momento, chegou 
a repreender o fotógrafo Flip Shulke, seu amigo pessoal e um dos 
responsáveis por documentar a trajetória do líder ativista norte-a-
mericano, por ele ter deixado a câmera de lado para entrar na briga, 
defendendo um grupo de crianças negras que estavam sendo agredi-
das por supremacistas brancos. O reverendo teria dito que “o mundo 
não vai saber que isso [a violência contra as crianças] ocorreu porque 
você não fez as fotos. [...] Não estou sendo insensível, apenas é mais 
importante você registrar em foto essa brutalidade do que ser uma 
pessoa a mais metida na pancadaria” (Harazim, p. 124).

Esses eventos demonstram o relevante papel que a fotografia 
tem não só na documentação dos fatos históricos, mas na própria 

conformação desses fatos. Em 
alguns momentos, a fotogra-
fia contribuiu para a virada de 
pensamento da opinião pública 
a respeito de determinados te-
mas, propiciando, às vezes, até 
mesmo mudanças no panora-
ma legislativo.

A fotografia social, assim 
entendida a fotografia documen-
tal engajada com um movimento 
de mudança social, teve como um 
dos seus principais expoentes o 
fotógrafo e sociólogo Lewis Hine, 
que, no início do século XX, docu-
mentou amplamente as condi-
ções de trabalho de crianças em 
fábricas, minas, e nas zonas ur-
bana e rural dos Estados Unidos. 
Embora já existisse, em alguns 
estados norte-americanos, legis-
lação tratando da questão do tra-
balho infantil, em sua maior par-
te era uma legislação superficial 
e pouco efetiva, que não permitia 
uma proteção adequada contra a 
exploração de crianças.

Lewis Hine produziu, a par-
tir de 1908, a pedido do National 

Child Labor Committee (NCLC), diver-
sas séries fotográficas retratando 
o trabalho infantil. Esse projeto 
foi fundamental para promover 
uma virada de pensamento dos 
norte-americanos acerca desse 
tema, levando a opinião pública 
a pressionar o governo por um 
olhar mais atento ao bem-estar 
daquelas crianças.

A pressão funcionou: con-
forme relata Russell Freedman, 
em Kids at work: Lewis Hine and the cru-

sade against child labor, o governo fe-
deral reagiu e editou leis em 1916 
e em 1918. Mas a Suprema Corte 
norte-americana as considerou 
inconstitucionais, por se imiscu-
írem em questões atinentes aos 
estados federados e por, vejam 
só, afastarem a liberdade infantil 
de celebrar contratos de trabalho 
(Freedman, p. 94). De todo modo, 

Ativistas em marcha na ponte Edmund Pettus, na estrada de Selma a 
Montgomery, Alabama. Fotografia por: James Martin.
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o tema foi posto sob intenso debate. Em 1938, foi promulgado o Fair 

Labor Standards Act, que, dentre outras coisas (como salário-mínimo e 
limite máximo de jornada), proibiu o trabalho de crianças menores 
de 16 anos nas fábricas e nas minas, e estabeleceu outros limites ao 
trabalho infantil.

Por sua importância, o nome de Lewis Hine é lembrado ain-
da hoje. Não à toa, desde 1985 o NCLC concede o Prêmio Lewis Hine 
para pessoas que, como o fotógrafo, contribuíram e contribuem na 
luta pelo bem-estar de crianças e adolescentes.

A fotografia é comumente associada ao registro do que é belo. 
Fox Talbot, um dos seus precursores na década de 1840, atribuiu-
-lhe o nome de calótipo – do grego kalos, que significa belo. Como 
lembra Susan Sontag, em Sobre fotografia, “o papel da câmera no em-
belezamento do mundo foi tão bem-sucedido que as fotos, mais do 
que o mundo, tornaram-se o padrão do belo” (p. 101).

Sucede que a mesma fotografia que hoje nos entretém nas redes 
sociais, ou que causa deslumbramento por retratar uma paisagem exu-
berante, o nascimento de uma criança, um lance de futebol ou o desfile 
de carnaval, também é capaz de causar comoção – e, às vezes, repulsa –, 
mudando formas de pensar, perspectivas e até mesmo leis. 

As imagens, por exemplo, das crianças submetidas a péssimas 
condições de trabalho e das pessoas abatidas pela violência policial 
nas marchas de Selma a Montgomery foram determinantes para 
que houvesse, em cada contexto histórico, significativa virada de 
pensamento e para que a opinião pública pressionasse por mudan-
ças legislativas.

Além de capturar o que é belo, a fotografia também tem esse 
poder de transformação social. “Fotografar é atribuir importân-
cia”, disse Susan Sontag (p. 41). Muitas vezes é importante registrar 
o que os olhos testemunham, ainda que os fatos testemunhados não 
façam sorrir. É uma forma de contar para os outros aquilo que se 
passou diante das lentes. 

Aquele domingo, dia 7 de março de 1965, em que inúmeros 
ativistas negros, sob o testemunho das lentes do novato Spider Mar-
tin, foram violentamente agredidos pelas forças policiais na saída 
da cidade de Selma ficou conhecido como Bloody Sunday, ou Domingo 
Sangrento. 

O Bloody Sunday de Selma não deve ser confundido com aque-
le que inspirou a famosa música do grupo U2: um massacre que 
aconteceu na cidade de Derry, Irlanda do Norte, em 1972, quando 
forças policiais britânicas abriram fogo diante de um grupo que 
protestava pacificamente contra a prisão de pessoas acusadas de 
pertencer ao Exército Republicano Irlandês (em inglês, IRA), orga-
nização considerada como terrorista, que pretendia a indepen-
dência da Irlanda do Norte.

Ainda assim, a clássica “Sunday Bloody Sunday”, embora inspira-
da em outro evento histórico, bem poderia ser lembrada aqui, dada 
a universalidade da sua letra: por quanto tempo nós teremos que 
cantar essa canção? Por quanto tempo? Esta noite podemos ser um 
só. Esta noite.

O dedo que dispara o obturador também pode ajudar a promo-
ver igualdade e respeito. A mudança pode chegar com um clique.
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Não é simples explicar a 
distinção entre “presentação” e 
“representação”. Ela foi proposta 
por Pontes de Miranda e é muito 
útil para explicar o modo como 
as pessoas jurídicas, que não têm 
concretude no mundo dos fatos, 
se fazem presentes. 

Na “representação”, há 
dois sujeitos distintos: o que re-
presenta e o que é representado. 
O pai ou mãe representa o filho; 
o advogado, o seu cliente; o man-
datário representa, mandante; o 
curador, o curatelado; o tutor, o 
tutelado. Representante e repre-
sentado não se confundem.

Na “presentação”, a relação 
é orgânica. O órgão de uma pes-
soa não é outra pessoa; o órgão 
da pessoa compõe a sua própria 
estrutura. A relação entre uma 
pessoa e um de seus órgãos não 
é uma relação entre dois sujeitos. 

Quando age um órgão, age 
a própria pessoa de que esse ór-
gão é uma parte; se minhas cor-
das vocais, meu cérebro e minha 
boca agem falando asneiras, 
quem está falando asneiras sou 
eu, e não meus representantes. 
Eu me faço presente pelo agir 
dos meus órgãos. Meus órgãos 
me presentam – não me repre-
sentam, pois não são entes dis-
tintos de mim. 

Assim ocorre com as pesso-
as jurídicas, que, como as naturais, 
também precisam ter órgãos.: “Os 
diretores das pessoas jurídicas que 
assinam a declaração unilateral 
de vontade, ou a declaração bilate-

José Augusto, coração 
e a “presentação” das 
pessoas jurídicas

pensar, quando o titular apenas 
queria uma aventura; não para 
de sonhar, quando deveria limi-
tar-se a um simples desejo; igno-
ra o medo e inventa uma paixão. 
Encurralado, o amador grita, em 
vão: “Agora, aguenta, coração!”

Até que percebe que o cora-
ção não é seu representante; não 
é alguém distinto dele, a quem 
possa imputar uma responsabili-
dade, em eventual ação regressi-
va, ou revogar a respectiva procu-
ração. Resignado, num lamento 
pungente, que se pode imaginar 
dito com cabeça baixa e voz qua-
se inaudível, encerra o insólito 
diálogo com o músculo simbólico 
que o “presenta”: “Você apronta 
e esquece que você sou eu”. 

ral ou multilateral de vonta-
de, não estão a praticar ato 
seu, pelo qual representem 
a pessoa jurídica. Estão a 
presentá-las, a fazê-las pre-
sentes”. (MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti Pontes de. Comentá-
rios ao Código de Processo Civil. 5 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, t. 
I, p. 219-220). Os órgãos da pessoa 
jurídica a concretizam; fazem com 
que essa abstração possa ter uma 
existência concreta. Tornam “car-
ne” essa ideia.

Se um órgão de uma pes-
soa jurídica age, quem age é a 
pessoa jurídica, não um repre-
sentante dela. Se o Presidente da 
República fala uma bobagem na 
Assembleia da ONU, foi o Brasil 
que falou essa bobagem, e não 
o seu “representante”. É bom 
atentar para isso.

Mas reconheço que expli-
car isso para o aluno, normal-
mente do início do curso de gra-
duação, é difícil. Há a impressão 
de que se trata de uma firula tec-
nicista dessas insuportáveis.

Aí eu tiro da algibeira 
José Augusto, doutrinador ro-
mântico. 

Em “Aguenta coração”, 
clássico indiscutível do cancio-
neiro popular brasileiro, o eu líri-
co é um sujeito apaixonado, aba-
tido por uma frustração amorosa. 
Sem saber o que fazer, inicia um 
diálogo com um dos seus órgãos, 
o coração, a quem atribui a res-
ponsabilidade por seu sofrimen-
to: ele, coração, se entrega sem 

Fredie Didier Jr.

Advogado. Professor titular da 

Faculdade de Direito da UFBA e 

membro da Academia de Letras 

da Bahia.

Fredie Didier Jr.
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Tive a sorte de ser aluno de Fredie Didier 
Jr., em 1999, no quinto e derradeiro ano de mi-
nha graduação na Faculdade de Direito da Uni-
versidade Federal da Bahia. E também tive a sor-
te de ser aluno do saudoso J. J. Calmon de Passos, 
em 2004, no mestrado da Faculdade de Direito 
da UFBA. Este singelo artigo é uma homenagem 
a esses dois grandes virtuoses do Direito. 

Calmon de Passos integra a tríade das 
maiores referências intelectuais de Fredie Di-
dier Jr. Falando numa linguagem musical, se 

Fredie fosse representado por 
um acorde de Dó maior, Cal-
mon de Passos seria a nota 
fundamental (Dó); Barbosa 
Moreira, a terça (Mi), e Marcos 
Bernardes de Mello, a quinta 
(Sol). Quem pensa que música e 
direito não têm nada a ver, está 
equivocado. 

Calmon de Passos, na sua 
inquietante obra “Direito, po-

Música, Direito, 
Calmon e Fredie

Rodrigo Moraes
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1 PASSOS, José Joaquim Calmon. Direito, poder, justiça e 
processo: julgando os que nos julgam. Rio de Janeiro: Forense, 
1999.

der, justiça e processo: julgando os que nos jul-
gam”1, lançada em 1999, evoca a música para 
ensinar que o processo não opera como mero 
“instrumento”, mas integra o próprio ser do 
Direito. Na visão do mestre, “a relação entre 
o chamado direito material e o processo não 
é apenas uma relação meio/fim, instrumental, 
como se proclama, porém orgânica, integrati-
va”. O Direito “somente é enquanto está sendo 
produzido ou aplicado”. 

Há uma relação íntima entre processo e 
direito material. Processo não é algo externo, 
exógeno, separado do direito material. É par-
te integrante, algo interno, endógeno, apesar 
de sua autonomia didática e legislativa. Ele só 
existe em razão do direito material. A canção 
Eu não existo sem você, de Tom Jobim e Vinicius de 
Moraes, diz que “a canção só tem razão se se 
cantar” e que “uma nuvem só acontece se cho-
ver”. O Direito só acontece quando é aplicado.

Partitura não é música. É mera expecta-
tiva de música. Também o Direito, ensina Cal-
mon, “não é o texto escrito, nem a norma que 
dele formalmente se infere, nem os códigos, 
nem as consolidações, nem as leis, nem os de-
cretos, nem as portarias, nem os tratados e mo-
nografias. Tudo isso é silêncio. Tudo isso são 
apenas possibilidades e expectativas. O Direi-
to somente é enquanto processo de sua criação 
ou de sua aplicação no concreto da convivência 
humana”. 

Calmon de Passos traz um exemplo es-
clarecedor. Imagine-se um melão dividido em 
duas partes. Uma delas será utilizada num li-
quidificador de marca, de “algum nababo”, 
“em sua cozinha ampla”, sendo tal liquidifica-
dor operado por um “cientista genial”. A ou-
tra metade do melão é levada para a “favela 
da Rocinha, no barraco mais miserável”, num 
“simulacro de cozinha”, sendo o liquidificador 
operado pelo “mais bronco dentre os pobres 
diabos da Rocinha”. Ora, apesar das diferen-
ças do ambiente e da qualidade intelectual dos 
operadores, os sucos de melão obtidos – tanto 
na mansão nababesca quanto no casebre da Ro-
cinha – serão o mesmo. Rigorosamente iguais. 
Segundo Calmon de Passos, “neste episódio, o 
instrumento liquidificador, e a técnica utiliza-

da possuem uma neutralidade e 
uma capacidade de se impor 
ao operador que se tornam ir-
relevantes tanto os predicados 
do operador como o ambiente”. 

Calmon criticava, veemen-
temente, os processualistas que 
defendem a “instrumentalidade 
do processo”, como se o processo 
não integrasse o próprio ser do 
Direito. Sem dúvida, há instru-
mentos e instrumentos. Um li-
quidificador, para fazer suco de 
melão, não exige maiores esfor-
ços do operador do eletrodomés-
tico. Já um violão (instrumen-
to musical), para proporcionar 
sons de qualidade, necessita, an-
tes de tudo, dos atributos de um 
bom intérprete.

Eis as precisas palavras 
de Calmon de Passos: “Acredi-
tar que o processo jurisdicional 
é um liquidificador, data venia, é 
autoilusão, perigosa pelo poten-
cial de risco que envolve para os 
demais, ou manipulação ideoló-
gica, criminosa, pelo mal que de-
termina socialmente. Ele é violi-
no e partitura. Sem o virtuose, só 
obteremos ruídos”. 

Os refrescos de liquidifi-
cador, do mencionado exem-
plo de Calmon de Passos, não se 
confundem com os “segredos 
de liquidificador”, da canção 
“Codinome Beija-Flor”, de Cazu-
za, Ezequiel Neves e Reinaldo 
Arias. O liquidificador da letra 
de Cazuza não é o eletrodomés-
tico neutro que produz suco de 
melão, mas uma metáfora para 
representar a língua humana 
que gira em hélice no ouvido da 
pessoa amada (“que só eu que podia, 

dentro da tua orelha fria, dizer segredos 

de liquidificador...”).
Fredie Didier, no volume 

1 do seu já consagrado Curso de 
Direito Processual Civil, corro-
bora a lição do mestre: “Calmon 
de Passos está certíssimo. O Di-
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reito só é após produzido. E o Direito se produz 
processualmente”2.

No campo musical, um instrumento de cor-
das não possui a mesma neutralidade de um liqui-
dificador que produz suco de melão. É certo que um 
bom violão favorece o violonista, mas se este não 
for talentoso, de nada valerá a qualidade do instru-
mento feito por um famoso luthier. A música depen-
derá, sobretudo, da qualidade do intérprete. O som 
do violão é o reflexo da alma do violonista. Tanto 
que, no Direito Autoral, os intérpretes fazem jus a 
direitos conexos (morais e patrimoniais).  

Rubem Alves escreveu com inegável acerto: 
“Estuda-se a técnica por amor à interpretação”.3 
Um piano maravilhoso nas mãos de um “pianei-
ro” – um músico medíocre – é, mutatis mutandis, 

2 DIDIER 
JR., Fredie. 
Curso de Direito 

Processual: 
introdução 
ao Direito 
Processual 
Civil. 17. ed. 
Salvador: Jus 
Podivm, 2015.
3 Disponível 
em https://
www1.folha.
uol.com.br/

folha/sinapse/
ult1063u744.
shtml. Acesso 
em 14 jun. 
2021.

como um excelente Código de 
Processo Civil nas mãos de um 
“juizeco” – um magistrado me-
díocre.  

Um violonista, seja ele 
concertista de música erudita 
ou virtuose da música popular, 
precisa dominar a técnica para 
melhor servir à música. Para in-
terpretar bem uma obra, precisa 
fazer escalas, arpejos, exercícios 
de mão direita e de mão esquer-
da. Essa técnica não tem uma fi-
nalidade em si mesma. Não visa, 
em última análise, a um virtuo-
sismo acrobático. Para executar 
bem o Prelúdio nº 1 de Villa-Lo-
bos, o intérprete precisa ter su-
perado as dificuldades técnicas, 
para que o público ouvinte não 
tenha a impressão de que ele – 
instrumentista – duela com as 
notas musicais. 
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Um ingresso para ouvir o violonista Ma-
rio Ulloa, professor de violão da Escola de Mú-
sica da UFBA, é um convite ao encantamento. 
Percebe-se, ao ouvi-lo, que ele não está ali, 
simplesmente, para “matar um cachê”. Ma-
rio Ulloa e o violão são um só. O violão é uma 
extensão do seu corpo. Não é algo externo, um 
corpo estranho, mas seu próprio corpo, parte in-
tegrante do seu ser.

O ensino jurídico, no Brasil, não pode ser 
um adestramento para aprovação em concursos 
públicos e Exames de Ordem. O ensino jurídico 
pode melhorar, sim, se nele houver, também, o 
ensino de música. Estudar música aumenta o 
poder de concentração, melhora o foco, a criati-
vidade, a intuição, o improviso.

Fredie Didier Jr., no seu imponente memo-
rial intitulado “Sobre academia, memória e ima-
ginação: uma vida em processo”4, defendido em 
3 de maio de 2021, para se tornar Professor Ti-
tular da Faculdade de Direito da UFBA, con-
cluiu com uma citação de Palco, de Gilberto 
Gil: “Tomara que, ao subir novamente no 
palco (a sala de aula), a alma ainda tenha 
cheiro de talco”. Curioso é que Gilber-
to Gil, antes de compor Palco, estava 
havia três dias pensando em parar de 
cantar, num clima de fastio. Fredie, con-
tudo, ao citar Palco, não estava com falta 
de desejo, mas desejando continuar dese-
jando. Como diz Adélia Prado: “Não quero 
faca, nem queijo. Quero a fome”. Fredie quer 
a fome, a inquietude intelectual. 

Fredie, no dia da defesa de seu memorial5, 
também citou um verso de “É tudo pra ontem”, 
de Emicida, Felipe Vassão e Thiago Jamelão: “Vi-

ver é partir, voltar e repartir”. Fredie partiu para se 
tornar gigante. Mas ele é generoso. Não ficou en-
castelado no cume da montanha. Soube (e sabe) 
voltar e repartir. Na notação musical, o símbolo 
Da capo (D.C) significa “do início”. Se a trajetó-
ria de Fredie pudesse ser escrita em partitura, 
a defesa de seu memorial ganharia o símbolo Da 

capo, pois o virtuose baiano do Direito volta ao 
início de sua obra, que continua sendo criada e 
interpretada para o deleite e espanto de toda a 
comunidade jurídica. 

4 DIDIER JUNIOR., Fredie Souza. Sobre academia, memória 
e imaginação: uma vida em processo. Fredie Souza Didier 
Junior, 2021.
5 Disponível em https://www.youtube.com/
watch?v=CZ3zJY0OhFo. Acesso em 14 jun. 2021.

Advogado e Procurador do 

Município do Salvador. Professor 

de Direito Civil e Propriedade 

Intelectual da UFBA. Músico e 

compositor nas horas vagas.

Rodrigo Moraes



 30

ENTREVISTA

Ro
do

lfo
Pa

m
pl

on
a1

Artista
e Arteiro

entrevista com:

Fo
to

gr
af

ia
 p

or
: R

af
ae

l A
le

xa
nd

ri
a

 30



ENTREVISTA

 31

1 O episódio aconteceu com um dos entrevistadores desta 
seção, Rafael Alexandria, no final de 2009, e rendeu, além 
de boas histórias, uma amizade sincera e um inusitado 
agradecimento ao mestre Pamplona pela surra recebida, na 
versão final da dissertação.

Ariano Suassuna, poeta, dramaturgo, romancista e advogado, explica que arte “é o 
dom criador, o espírito animador” (Iniciação à estética, p. 159). Não são poucas as pessoas-
-das-leis que se deixaram animar por esse espírito criativo. 

De Kandinsky a Di Cavalcanti, de Andrea Bocelli a Humberto Teixeira, de Cícero a 
Kafka, de Clarice Lispector a Lygia Fagundes Telles, de Gregório de Mattos a Vinícius de 
Moraes, de Glauber Rocha a Renato Aragão, há uma coisa que lhes é comum: em maior 
ou menor medida, eles e elas foram ou são pessoas-das-leis.

Quando a relação do Direito com a Arte não se dá em razão das pessoas, ela se dá 
em razão do lugar: contam que Cícero Dias, aquele modernista que assegurou ter visto 
o mundo (e ele começava no Recife), e que pintava em Paris com o amigo Pablo Picas-
so, ao retornar ao Brasil, optou por fazer a primeira das suas exposições, em 1948, na 
Faculdade de Direito do Recife – não em qualquer galeria de arte ou museu. 

E por falar na Faculdade de Direito do Recife, onde também se formaram os condo-
reiros Tobias Barreto e Castro Alves, há um outro ex-aluno que dali saiu para anunciar 
que tu vinhas e já escutava teus sinais: Alceu Valença, com sua voz altissonante de 
bicho maluco beleza do Largo do Amparo, formou-se em Direito no final da década de 
1960 e, recentemente, quase 50 anos depois, deu entrada em sua carteira da Ordem dos 
Advogados do Brasil para exercer a advocacia no Rio de Janeiro.

E a gente aqui ainda se ilude dizendo que já não há mais coração, não é mesmo?
Mas há. 
O nosso entrevistado desse primeiro volume da Revista Salve! é Rodolfo Mário Vei-

ga Pamplona Filho
Ele é juiz na Justiça do Trabalho há mais de 25 anos, é escritor de livros jurídicos, é 

imortal da Academia de Letras Jurídicas da Bahia e é professor de Direito. É também pa-
lestrante, orientador e digital influencer. E 
é ainda mais: poeta, músico, apresenta-
dor, pai e amigo – além de pugilista.

Pamplona é artista e arteiro. É da-
quelas pessoas que não cabem numa 
descrição aligeirada. Tudo nele vai além 
e supera, abraça e subverte, cura e con-
tamina. Ele é o ponto em que se encon-
tram o rigor da lei e a leveza da arte – a 
prova de que ainda há, sim, coração.

Talvez não seja exatamente o que 
você quer, mas ele sabe ser, na hora 
certa, aquilo de que você mais preci-
sa. Contam que, certa vez, aplicou, em 
público, uma surra num dos seus alunos 
do mestrado em Direito da Universidade 
Federal da Bahia como forma de não dei-
xar que ele desistisse de escrever a sua 
dissertação1. Testemunhas disseram que 
aqueles golpes foram a expressão mais 
genuína do amor que um professor pode nutrir 
por seu aluno.

Pamplona é o próprio quereres: uma antítese.
Essa entrevista é uma forma de compreen-

der melhor essa pessoa tão querida e, também, 
de prestar-lhe uma singela homenagem.

Fotografia por: Rafael Alexandria

1 Entrevista 
conduzida 
por Rafael 
Alexandria e 
por Léya Cabral, 
concedida 
por escrito 
por Rodolfo 
Pamplona Filho, 
em 1º de agosto 
de 2021”
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3.

2.

4.

O que acontece é que, pelo apego 
às formas e às zonas de conforto, 
pessoas querem impor uma 
ditadura do pensamento único, 
na exigibilidade de um único 
caminho de viver… 

1. Pamplona, você é múltiplo, 
mas é inevitável fazer uma 

primeira pergunta: o que o define?

Rodolfo Pamplona Filho: Multipli-
cidade. “Eu, que não me sento no 
trono de um apartamento, com a 
boca escancarada, cheia de den-
tes, esperando a morte chegar…”. 
Por vezes, fico imaginando como 
seria se eu somente fizesse uma 
única coisa… talvez fosse bem-
-sucedido… mas não seria eu…

Quem veio primeiro:o artista ou o jurista?

Rodolfo Pamplona Filho: Nascemos artistas. Somos 
lapidados com o tempo e com a técnica. Juristas 
nós nos tornamos, mesmo que o senso de justiça 
esteja em nós desde o nascedouro.

Quanto do jurista é influenciado pelo artista? 
E quanto do artista é influenciado pelo jurista?

Rodolfo Pamplona Filho: É uma simbiose. Eu não se-
ria eu mesmo se não fosse artista e jurista ao mes-
mo tempo.

Vamos tentar agora ver as coisas sob uma 
perspectiva mais ampla: Arte e Direito po-

dem se misturar?

Rodolfo Pamplona Filho: Não tenho a menor som-
bra pálida de dúvida que sim. O que acontece é que, 
pelo apego às formas e às zonas de conforto, pes-
soas querem impor uma ditadura do pensamento 
único, na exigibilidade de um único caminho de vi-
ver… Prefiro Frank Sinatra, “I did it my way…”.

Dá para dizer que tem faltado Arte no Direito? 
Ou as coisas estão caminhando bem assim?

Rodolfo Pamplona Filho: Arte nunca é demais… as 
coisas hoje já caminham de forma diferente do 
passado, mas ainda há muito a ser percorrido… o 
caminho não existe, ele se faz caminhando…

Você é conhecido por pensar e fazer as coisas 
um pouco fora da caixinha. Uma das suas ini-

ciativas mais marcantes é a palestra cantada. Como 
surgiu isso?

Rodolfo Pamplona Filho: Vou tentar resumir uma 
longa história: a “palestra cantada” surgiu no âm-
bito do IBDFam, por uma provocação do seu Presi-
dente Rodrigo da Cunha Pereira, que já tinha me 
visto falar de temas de direito de família com po-
esia e também conhecia a minha voz. Ele me indi-
cou 2 músicos de Minas Gerais que me ajudaram a 
formatar esta mistura de conferência magna, aula 
de direito, sarau, musical e stand up comedy. Depois, 
eu incorporei os irmãos músicos dos Crooners e o 
formato se aperfeiçoou ainda mais… é uma das ex-
periências mais fascinantes que vivi na área jurí-
dica, pois as pessoas realmente abrem seu coração 
quando ouvem sobre família com a sensibilidade 

5.

6.

Rodolfo, “Carlos Cossio” (um dos seus 5 
cachorros) e sua coleção de pratos da 
Boa Lembrança.
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Clique abaixo 
e ouça o novo 
albúm “Poesia 
Cantada”   de 
Rodolfo Pamplona 
e Maguino nas 
plataformas 
digitais.

https://spoti.fi/3ipaNDn
https://spoti.fi/3ipaNDn
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O exemplo é absurdo, porque você é imor-
tal. Mas imagine que você tem uma última 

oportunidade para ler um livro, ouvir uma música e 
assistir a um filme. O que escolheria ler, ouvir e as-
sistir nessa hora derradeira?

Rodolfo Pamplona Filho: Livro: “A Mulher que habi-
ta em mim”. Música: “Bridge over troubled water”. 
Filme: “Sociedade dos Poetas Mortos”.

E como você gostaria de ser lembrado?

Rodolfo Pamplona Filho: Alguém que acreditou que se 
pode fazer tudo, com método, paixão e prioridades.

Agora vamos olhar para frente: o que ainda 
falta ser feito?

Rodolfo Pamplona Filho:  Muito. O passado é obra. O 
presente é vida. O futuro é projeto.
E, no dia em que eu não tiver mais projetos, não 
viverei mais, nem serei mais digno de qualquer 
obra.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

da MPB… deixar de fazer isso por causa da pande-
mia foi um golpe… mas o único direito inalienável 
é o de ter esperança… e as pessoas podem ainda ver 
trechos, por enquanto, no YouTube.

Você toca – ou, ao menos, já tocou – piano, 
violão, saxofone, contrabaixo, clarinete e ba-

teria. Você também é cantor, uma espécie de croo-
ner. Afinal, qual a trilha sonora da sua vida?

Rodolfo Pamplona Filho: A trilha sonora de minha 
vida ainda está sendo construída… e acho que ain-
da será complementada quando eu não estiver 
mais aqui… toda canção que desperta uma emoção 
em um momento significativo da nossa trajetória 
pode compor esta playlist… e eu adoro criar novas no 
Spotify… (risos)

Você foi de Treblebes a Crooners in Concert: não 
houve espaço para a axé music nesse roteiro?

Rodolfo Pamplona Filho: Na reta final da Treblebes, ex-
perimentamos tocar axé como “banda de baile”… 
mas meu coração é mais rock e jazz… embora Alyne, 
dona do meu coração, seja uma “axejezeira” de pu-
lar carnaval fantasiada todos os dias… e eu vou atrás 
do trio elétrico (pois só não vai quem já mor-
reu…).

Um show dos Crooners, um episó-
dio de Papeando com Pamplona ou 

uma audiência trabalhista: como os seus 
alunos veem as aulas do professor Pamplona?

Rodolfo Pamplona Filho: A nítida impressão 
que tenho é que eles e elas veem tudo ao mes-
mo tempo… viver intensamente a vida sig-
nifica dizer que não há verdade ou mentira, 
pois tudo depende do cristal com que se mira.

Se você pudesse resumir algum 
tema atual nos versos de um Haikai, 

como seria ele?

Rodolfo Pamplona Filho: 

Viver é não parar, parar é não viver 
Não pare de viver como se fosse o último 
dia da sua vida,
pois um dia será.

13.

Advogado e Procurador do Município 

do Salvador. Devo o meu mestrado à 

surra que levei do amigo Pamplona.

Rafael Alexandria

Advogada Tributarista. Outro dia, 

numa reunião da revista, disseram 

que eu era advogada barroca, então 

agora me identifico assim.

Léya Cabral



(71) 3322-0579/(71) 3018-7411
 https://www.esaoabba.org.br
  @esa_ba | @revistasalve


