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m agosto comemoramos, com justo 
orgulho, o “Dia do Soldado”. A For-
ça Terrestre sempre se fez presente 

na História do Brasil. Em incontáveis atu-
ações, muitas delas traumáticas, garantiu 
a paz e a ordem, manteve a integridade e 
a soberania, foi partícipe de grandes even-
tos, com repercussões políticas, sociais e 
econômicas. 
  O Marechal Luís Alves de Lima e Silva, o 
Duque de Caxias, nascido em 25 de agosto 
de 1803, nos legou sua data natalícia para 
festejar o orgulho de vestir a farda verde-
-oliva.
  Uma prova de sua grandeza de alma se 
constata, quando, celebrada a “Paz do 
Ponche Verde”, em fevereiro de 1845, em resposta ao pároco so-
bre a que horas desejava receber as honras pela vitória, ele disse:
  “A causa do Governo ganhou um triunfo, mas esse triunfo foi ob-
tido... com o derramamento do sangue brasileiro. Eu não o con-
to como um troféu; não me vanglorio com ele, porque não posso 
vangloriar-me com as desgraças dos meus concidadãos...” E pros-
seguiu: “Vá, Sr Reverendo, e em lugar de um ‘te deum’ em ação de 
graças pela vitória que obtiveram os defensores da lei, diga antes 
uma missa de defuntos...  pelas almas dos nossos irmãos iludidos, 
que pereceram no combate”.  
  Este mesmo agosto, no dia 22, assinala a assinatura do estado 
de beligerância entre o Brasil e as potências do Eixo, na Segunda 
Guerra Mundial, em 1942. 

tamanha grandeza e fonte de preciosos recursos, não teria como 
se manter afastado daquele sangrento palco, ao qual fomos ar-
rastados por ações agressivas no litoral, que mataram inúmeros 
brasileiros e causaram enormes prejuízos materiais. 
  O Exército constituiu a Força Expedicionária Brasileira, que bra-

deu sangue e vidas em defesa da liberdade e da democracia. O 
“Pracinha” brasileiro mostrou imenso valor. 
  A vida nacional prossegue, num processo evolutivo desejoso de 
paz e de prosperidade. Perigos e ameaças, contudo, permanecem 
à espreita. Mas o Brasil sabe que pode contar com sua Força Ter-
restre. Neste início de século, o Exército passa por um processo de 
transformação, buscando se aprimorar e se manter em prontidão 

   Nosso País 
desponta como protagonista global de primeira grandeza, com en-
cargos e responsabilidades crescentes. Assim como foi possível 
contar com Caxias e com a FEB, esteja o Brasil certo de que sem-
pre poderá contar com sua Força Terrestre, nos momentos de an-
gústia ou de dor. 

Homenagem ao Exército e à  FEB
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ilhares de brasileiros estão 
assistindo, diariamente, à 

transmissão das sessões relativas 
ao julgamento da Ação Penal 470. 
Em 236 volumes e 500 apensos, 
38 brasileiros, entre parlamenta-
res, banqueiros, bancários, advo-
gados, empresários e funcionários 
públicos, respondem por crimes 
de peculato, corrupção ativa e 
passiva, quadrilha ou bando, con-
tra a administração em geral, con-
tra a paz pública, de “lavagem” de 
dinheiro e ocultação de bens, direi-
tos e valores.
   Todos eles, popularmente identificados como “colarinhos brancos”, 
até então impunes, e se achando imunes, tinham a consciência tran-
quila, pois acreditavam que o vagaroso andar da tramitação do feito 
em sede judicial levaria à consagração do instituto da prescrição.

   As linhas da defesa, esposadas por grandes mentes da advocacia 
criminal, tributária e fiscal, foram preparadas para um embate de 
colocações técnicas com ponderações políticas.

   Este quadro nos leva a acreditar que é o momento da afirmação 
da solidez das nossas instituições jurídicas, pois esse julgamento 
está sendo realizado pelo Supremo Tribunal Federal, nossa mais 
alta Corte, o que, ao final, demonstrará que nada e ninguém é supe-
rior ou inatingível pela lei.

   São passados sete anos, presentes na memória viva do povo 
ordeiro, trabalhador e cumpridor de seus deveres, que espera ver, 
em breve, o resultado das investigações da Polícia Federal e da 
atuação do Ministério Público Federal, transformando a tão propa-
lada certeza da impunidade na correta, serena e justa aplicação da 
justiça pela Suprema Corte do País.

   Os senhores Ministros têm plena consciência de que, na solidão 
dos seus vastos conhecimentos jurídicos, sobre  seus ombros re-
pousa a extrema responsabilidade de suas decisões, naquele que 
já é conhecido como “o julgamento do século”.

   Qualquer que venha a ser o resultado, condenados todos ou não, 
pois nem sempre a verdade se vê juridicamente provada, a Excel-
sa Corte terá demonstrado, sem a menor sombra de dúvida, que 
o Poder Judiciário traz em suas entranhas o verdadeiro poder do 
equilíbrio, que nos permite sempre sonhar com um mundo melhor e 
mais justo para todos os cidadãos de bem.

Pedro Berwanger
Presidente da ADESG

Um momento histórico

M

PODER JUDICIÁRIO
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IVES GANDRA MARTINS

m meus livros “Uma bre-
ve introdução ao Direito” e 
“Uma breve teoria do po-

der”, ambos editados pela Revista 
dos Tribunais, procurei focar o 
direito, nos Estados democráticos, 
como uma forma de o povo dizer 
ao Estado o que gostaria que o Es-
tado fizesse a favor da sociedade, 
seja quanto às liberdades indivi-
duais, seja quanto ao equilíbrio 
social, propiciando, inclusive, o 
desenvolvimento econômico à luz 
da iniciativa privada. Quanto aos 
direitos individuais, o ordenamen-
to estabelece as regras destinadas a 
controlar o exercício do poder por 
aqueles que o detém - que, mais 
do que representar a sociedade, 
tendem sempre a considerar que 
possuem um direito superior ao 
dos comuns mortais, e, por serem 
“autoridades”,  são cidadãos de 1ª 
categoria.
   Em outro livro, “O Estado de Di-
reito e o Direito do Estado”, este 
editado pela Lex/Magister, procu-
rei mostrar a absoluta inconfia-
bilidade do homem no poder e a 
fragilidade das sociedades em en-
frentar aqueles que as governam, 
pois estamos ainda nos primeiros 
passos da verdadeira democracia, 
no Brasil e no mundo.
   A Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos foi uma conquista 
decorrente, de um lado, dos cri-
mes da segunda guerra mundial e, 
de outro lado, da percepção jurídi-
ca além do direito escrito, que per-
mitiu a condenação de criminosos 
nazistas, sem que houvesse norma 
internacional sancionatória, visto 

que a declaração da ONU só sur-
giu em 10/12/48, enquanto o pri-
meiro e mais importante dos jul-
gamentos daquela Corte especial é 
de 01/10/46.

   O grande dilema da atualidade 
reside em saber quais os limites, 
que balizam o poder da sociedade 
de intervir na formulação de polí-
ticas do Estado, do Estado em re-
lação à sociedade, assim como os 
limites do coletivo em relação ao 
individual, cujos direitos devem 
ser respeitados numa democracia, 
no legítimo exercício da liberdade 
de ser, de expressão e de convivên-
cia.

   John Rawls, no seu famoso “Uma 
teoria da Justiça”, declara que o 
equilíbrio para que sociedade e 
Estado convivam, em uma de-
mocracia respeitadora de direitos 
individuais e da liberdade de ser, 
de pensar e de agir, decorreria das 
denominadas teorias “não abran-
gentes”, isto é, daquelas teorias que 
terminam por coexistir com ou-
tras, sem a busca de imposição.
   Considera nada mais prejudicial 
a uma teoria da Justiça e a um Es-
tado democrático do que as teorias 
abrangentes, aquelas absolutistas 
que pretendam impor ao cida-
dão uma determinada maneira de 
pensar e que terminam por gerar 
ditaduras, como se viu com os co-
munistas de Stalin, os nazistas de 
Hitler, os fascistas de Mussolini ou 
os socialistas de Fidel Castro, qua-
tro ditaduras do século XX, que 

A LIBERDADE DE DECIDIR

O grande dilema 
 é definir os limites 

de cada setor

E
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mataram a individualidade e im-
puseram uma maneira equivocada 
e coletiva de agir.
   Na célebre série “Star Trek”, o 
gênio cinematográfico de Gene 
Roddenberry criou um povo que 
pretendia impor a sua maneira co-
letiva de agir aos outros, a saber: 
os “Borgs”. Eram os Borgs contro-
lados por uma rainha que centra-
lizava o domínio completo de um 
povo meio máquina, meio ser hu-
mano e que só raciocinava a partir 
do coletivo. Não tinham nomes, 
mas números. E todos pensavam a 
mesma forma. E os povos que con-
quistavam, tinham que ser “assi-
milados”, isto é, passavam por um 
processo de reeducação e roboti-
zação, senão, seriam “eliminados”.
Gene Roddenberry pretendeu, na 
sua série, criticar as ditaduras ide-
ológicas, que excluem a liberdade 
de pensar, condenando aqueles 
que ousam discordar.
   À evidência, a evolução políti-
ca do ser humano leva-nos a uma 
outra dimensão: a da busca dos 
ideais democráticos, em que as li-
berdades individuais, o direito de 
representação e de eleger seus re-
presentantes terminam por gerar a 
possibilidade do povo de interferir 
no comando que deseja para suas 
aspirações.

   Neste particular, o ceticismo de 
Hobbes (Leviatã), não comparti-
lhado por Locke (Tratado sobre o 
governo), que via a possibilidade 
de uma participação real do povo 
na condução dos governantes, de-
semboca em Montesquieu que, 

conhecendo a natureza humana 
no poder, termina por sistematizar 
a divisão dos poderes (Do espíri-
to das Leis). Na época, criticado, 
porque diziam que o poder divi-
dido não é poder, contrabalançou 
com a assertiva de que o homem, 
no poder, jamais é confiável, razão 
pela qual havia necessidade de o 
poder controlar o poder. 
   O direito de legislar, dado à totali-
dade da nação, seria exercido pelo 
Parlamento (onde se encontram 
representadas tanto a situação 
como a oposição); o de governar, 
executando as leis, seria exercitado 
pelo Poder Executivo, constituído 
pela maioria da nação (a oposição 
não participa do Executivo); e o 
poder de Julgar, outorgado a um 
poder técnico, que não é político.
   Em outras palavras, Montesquieu 
percebe, com particular acuidade, 
que a identificação do homem com 
o poder, torna-o um representan-
te inconfiável e que deve mais ser 
controlado por outros poderes do 
que pelo próprio povo, que, mes-
mo nas democracias, tem instru-
mental de controle reduzido, sobre 
poder ser manipulado facilmente, 
por aquilo que Rawls denominou 
de o “véu de ignorância”, pertinen-
te a grande maioria da sociedade, 
que não tem uma visão de conjun-
to do Estado.
   Neste quadro, é de se compre-
ender, como procurei mostrar no 
“Uma breve teoria do Poder”, que 
são as oposições fortes que garan-
tem a democracia. Oposições fra-
cas levam os detentores do poder a 
enfraquecerem as instituições para 
seu domínio, como ocorreu na 
Venezuela, Bolívia e Equador, em 
que os maiores instrumentos de 
controle e repressão são dados aos 
presidentes da República, como o 
de derrubar o Congresso, convo-

car plebiscitos etc.
   O amadurecimento social, toda-
via, com uma presença cada vez 
maior da imprensa como fiscaliza-
dora dos atos de governo, facilita a 
tomada de consciência pelo povo 
de suas responsabilidades e direi-
tos perante os governantes, com o 
que seus integrantes  podem exer-
cer melhor a cidadania, sempre 
com o risco de serem facilmente 
manipulados pela própria im-
prensa, que, como ironizava Mark 
Twain, tem a tendência de separar 
o joio do trigo e publicar o joio.

   Com todas as deficiências, pre-
conceitos e equívocos, a imprensa 
exerce, contudo, um papel profilá-
tico no desventrar a podridão dos 
porões governamentais, em todo o 
mundo, o que é bom para fortale-
cimento da democracia.
   Não haverá, todavia, jamais uma 
democracia forte, se, paralela-
mente aos direitos da coletividade 
como um todo, não houver respei-
to aos direitos individuais, que não 
devem SER SUPERADOS PELOS 
DIREITOS COLETIVOS, como 
apregoam diversas correntes socia-
listas ou comunistas, mas devem 
CONVIVER EM CONDIÇÕES 
DE IGUALDADE COM AQUELE 
COMPLEXO DE DIREITOS QUE 
CABE À PESSOA EXERCER IN-
DEPENDENTEMENTE DA AU-
TORIZAÇÃO DO ESTADO OU 
DA SOCIEDADE. Não sem razão, 
o constituinte coloca os direitos 
individuais como cláusulas pétre-
as, imodificáveis, mas não os co-
letivos ou sociais, estando assim 
redigido o § 4º do artigo 60 da 

Montesquieu
concebe a divisão 

dos poderes

A imprensa faz 
o fortalecimento 
da democracia
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Constituição:
Art. 60. .........
§ 4º - Não será objeto de delibera-
ção a proposta de emenda tenden-
te a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
II - o voto direto, secreto, universal 
e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias indivi-
duais.”
É que há direitos naturais que o 
Estado não pode criar, como pro-
curei esclarecer no livro “Uma 
breve introdução ao Direito”, mas 
apenas RECONHECER, como 
é, por exemplo, o direito à vida. 
O Estado não o cria. Pode criar a 
melhor forma de governo (Parla-
mentarismo ou Presidencialismo), 
mas não pode criar o direito à vida 
de quem quer que seja, pois esse 
direito lhe é inato.
   René Cassin, relator principal da 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 10/12/1948, declarou 
que os direitos nela contemplados 
não foram ali incluídos por terem 
sido considerados bons, no correr 
do tempo, MAS PORQUE ERAM 
INERENTES e próprios do ser hu-
mano, que com eles nasciam.
   O grande desafio, portanto, do 
século XXI em que vivemos, como 
dizia Norberto Bobbio em “A era 

dos Direitos”, não é declarar quais 
são os direitos, o que já fizemos no 
século XX, mas ASSEGURÁ-LOS.
Ora, nesta busca de um equilíbrio 
entre o direito do Estado, o direito 
da sociedade e o direito do indi-
víduo, todos os três devendo ser 
respeitados, numa autêntica de-
mocracia, é que reside o grande 
desafio do século XXI, para todas 
as nações e todos os sistemas jurí-
dicos dominantes.
   Não pode um Estado, nem a so-
ciedade dizer o que é bom para o 
exercício da individualidade de 
cada um (ser), da sua maneira de 
expressar (pensar) e de como deve 
agir (família, trabalho e relações 
sociais) .

   Pode o Estado, enquanto seus go-
vernos são representantes do povo, 
dizer quais as obrigações do cida-
dão para com a pátria e de que for-
ma exercer os direitos próprios de 
uma democracia (vida, segurança, 
propriedade e liberdade, art. 5º da 
CF), na busca de uma igualdade 
assimétrica. Não pode, todavia, di-
zer como se deve educar os filhos 

- a não ser na grade curricular das 
escolas - ou seja, não pode interfe-
rir nos valores que os pais preten-
dem que seus filhos tenham, inclu-
sive de natureza religiosa.
   É que o Estado Laico não é o Es-
tado Ateu, mas o Estado em que o 
governo não é dirigido pela reli-
gião. De resto, é de se lembrar que 
a religião católica não é religião 
oficial de nenhum Estado, embora 
o anglicanismo seja a religião ofi-
cial da Inglaterra, o judaísmo de 
Israel, o islamismo dos Estados do 
Oriente Próximo e o protestantis-
mo dos Estados Nórdicos. O Esta-
do Laico não pode, todavia, desco-
nhecer a opinião de seu povo e da 
maioria que o constitui, pois, caso 
contrário, terminaria por excluir 
todos os que acreditam em Deus, 
como ocorreu com os países co-
munistas, em suas Constituições, 
antes da queda do Muro de Berlim.
   Enfim, para concluir, o correto 
equilíbrio entre o direito do Esta-
do, da sociedade e dos indivíduos 
é que constitui a verdadeira demo-
cracia, em que a política do Estado 
deve respeitar o pensamento da 
sociedade, o direito do indivíduo 
de ser, pensar e agir, desde que não 
colocando em risco as instituições, 
nem agredindo direitos de tercei-
ros.

Professor Emérito das Universidades Mackenzie, 
UNIP, UNIFIEO, UNIFMU, do CIEE/O ESTADO 
DE SÃO PAULO, das Escolas de Comando e Estado-
-Maior do Exército - ECEME, Superior de Guerra - 
ESG e da Magistratura do Tribunal Regional Federal-
-1a. Região; Professor Honorário das Universidades 
Austral (Argentina), San Martin de Porres (Peru) e 
Vasili Goldis (Romênia); Doutor Honoris Causa das 
Universidades de Craiova (Romênia) e da PUC-Pa-
raná, e Catedrático da Universidade do Minho (Por-
tugal); Presidente do Conselho Superior de Direito 
da FECOMERCIO - SP; Fundador e Presidente Ho-
norário do Centro de Extensão Universitária-CEU/
Instituto Internacional de Ciências Sociais-IICS.

IVES GANDRA MARTINS

Ação do Estado 
precisa obedecer 

aos limites 
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isse Vinícius de Moraes: 
“Tristeza não tem fim, felici-

dade sim. A felicidade é como a 
pluma, que o vento vai levando 
pelo ar. Voa tão leve, mas tem a 
vida breve, precisa que haja ven-
to sem parar”. De fato, a poesia, 
que expressa a sensibilidade da 
alma do poeta, está certa quando 
compara a felicidade a uma leve 
pluma que precisa de vento que a 
impulsione em direção ao grande 
destino do Homem. Digo isso ao 
pensar nos desafios da Humani-
dade neste despertar de Século e 
Milênio - o Século da tecnologia e 
o Milênio da incongruência.             
    
  No momento em que o Homem 
começa a desvendar os segredos 
do Universo e entrar na intimida-
de do átomo e do DNA, a mídia, 
a todo instante, leva-nos a con-
frontar com a incoerência do ser 
humano, evidenciando, assim, a 
nossa própria fragilidade. Estam-
padas em grandes manchetes, 
notícias arrepiantes, a mostrar 
que três grandes ameaças pai-
ram sobre a Humanidade: o fun-
damentalismo, a ganância e a 
agressão ao meio ambiente.
 
  A primeira ameaça – o funda-
mentalismo - não se restringe ao 
religioso, açambarcando também 
o xenofobismo e a intolerância à 
diversidade. A segunda - a ganân-
cia – fruto do egoísmo - descamba 
no crime organizado, que esten-
de os seus tentáculos a todos os 
rincões da Terra, alcançando na-
ções, governos, órgãos públicos, 
desviando recursos que poderiam 
diminuir a igualdade do mundo. A 
agressão ao meio ambiente põe 
em risco a vida dos habitantes 
deste planeta, que é a morada 
comum do ser humano, qualquer 

que seja sua etnia e ideologia.              
 
   Agrega-se a tudo isso a insen-
sibilidade, que descamba numa 
violência muito mais perversa, 
porque disfarçada. A violência 
do abandono de mais de metade 
dos habitantes da Terra, que vive 
abaixo da linha da pobreza, ca-
rente de alimento, educação, saú-
de, esperança e todos os valores 
que dão sentido à vida. Apenas o 
fanatismo, nas suas diversas for-
mas, pode levar jovens, rapazes 
e moças, a servirem de bombas 
humanas, para ceifar outras vi-
das. Somente a insensibilidade 
dos ricos pode permitir “meninos 
de rua”, aidéticos da África, refu-
giados do mundo.
 
  Não sei para onde caminha a 
Humanidade. A continuar esse 
estado de coisas, é de se temer 
pela própria sobrevivência da 
raça humana. Assim, o mundo 
emerge no seu Terceiro Milênio: 
sete bilhões de habitantes confu-
sos, sofredores, amedrontados e 
belicosos, a exigir de todos pro-
fundas reflexões.
 
   O inesperado a todo momento 
nos surpreende: o sonho europeu 

de integração lutando para não se 
transformar em pesadelo; a mais 
poderosa nação do mundo tem 
seus títulos rebaixados; a China 
comunista superou o Japão ca-
pitalista, colocando-se no segun-
do lugar na liderança mundial do 
poder, e no primeiro como credor 
de títulos das dívidas soberanas 
dos países do mundo; a Índia do 
Mahatma Gandhi lança seu pri-
meiro foguete de longo alcance, 
levantando suspeitas de que a 
balança geopolítica esteja se des-
locando para o Oriente.
 
  Mais de vinte conflitos armados 
ceifam vidas inocentes, trazendo 
dor, tristeza e desesperança; os 
ares alvissareiros da Primavera 
Árabe – outra esperança frustra-
da - não indicam os rumos que 
serão tomados – não se sabe se 
aqueles valorosos povos conse-
guirão vencer o fundamentalismo 
religioso - enquanto cresce o xe-
nofobismo nos países que dantes 
eram seus colonizadores. Aguar-
dam-se com preocupação os des-
fechos das contendas do Oriente 
Médio. Teme-se pelo destino da 
Síria; tem-se um novo membro no 
Mercosul, que já foi uma esperan-
ça e hoje é uma incógnita.

D
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  Tudo isso está a nos mostrar 
que algo precisa ser feito para 
evitar que a Humanidade sucum-
ba, algo que venha nos trazer um 
pouco de felicidade, a meta de 
todos os homens e mulheres. Re-
lembrando Vinícius, os ventos da 
tolerância, da solidariedade, da 
honestidade, do bom senso, pre-
cisam soprar com mais vigor, para 
que a frágil pluma da felicidade 
não despenque de vez.
 
  Quanto aos rumos do Brasil, a 
despeito de vários fatos alvissa-
reiros, - como o bom desempe-
nho na crise econômica mundial 
de 2008; as UPPs, resgatando a 
dignidade de comunidades caren-
tes no Rio de Janeiro e a esco-
lha das Cataratas do Iguaçu e da 
Amazônia como duas das Sete 
Maravilhas da Natureza -, é ine-
gável que algo precisa ser feito: o 
país continua muito injusto e pre-
dador. Muitos ainda são os des-
validos. Continuamos a desmatar 
impunemente nossas florestas, a 
poluir nossos rios e a degradar o 
meio ambiente com nossos detri-
tos. Os conflitos envolvendo terra, 
água, comida, direitos das mino-
rias (indígenas, quilombolas, ne-
gros), o imenso fosso que separa 
os brasileiros em ricos e pobres, 
a corrupção ainda endêmica no 
país, estão a demonstrar que o 
país precisa, incontestavelmente, 
de instituições fortes e respeita-
das para dirigir seus rumos.
 
  Exurge, então, o papel prepon-
derante do Poder Judiciário, o 
encarregado de decidir as con-
tendas que serão cada vez mais 
acirradas. É o último bastião do 
fraco contra o poderoso, do pobre 
contra o rico; a única instituição 
encarregada e capaz de implan-
tar a paz com justiça, dirimindo os 
conflitos.
 
  Não é só. Precisamos evitar 
que governantes megalômanos 

voltem os olhos para nossa rica 
nação, persuadindo-os a não ten-
tarem nos atacar, porque, se pre-
ciso for, defenderemos a pátria 
com a própria vida. Daí a impor-
tância de Forças Armadas bem 
aparelhadas, treinadas e discipli-
nadas. Mas também não é sufi-
ciente. Precisamos de um Exe-
cutivo diligente, de um Legislativo 
coerente, e de uma classe empre-
sarial forte, séria e perspicaz. For-
te, para fazer o país crescer, criar 
empregos, transformar nossa cul-
tura de país exportador de com-
modities para um Brasil competiti-
vo; séria, para não esquecer que, 
se há corrupção e corrompido, é 
porque há corruptor; perspicaz, 
para sobreviver num país com a 
maior carga tributária; os maiores 
juros reais do mundo e uma caóti-
ca legislação tributária.
 
    O Brasil precisa pensar, seria-
mente, na desoneração do gover-
no de obrigações e investimentos 
que podem e devem ser feitos 
pela iniciativa privada, para que 
possam sobrar recursos para cui-
dar da educação, saúde, seguran-
ça, infraestrutura, funcionamento 
universal da Justiça, inovação e 
tecnologia, atividades próprias 
do governo. Ademais, neste mun-
do globalizado e neoliberal, ne-
nhuma nação pode prescindir de 
marcos regulatórios modernos e 
eficazes para as diversas áreas 
da economia que garantam condi-
ções confiáveis aos investidores.
    
  Para atingir esse desiderato, é 
imperioso que se reveja a legis-
lação tributária, que é confusa, 
difusa e de procedência duvido-
sa. A legislação trabalhista, ainda 
calcada em modelo da primeira 
metade do século passado, é ou-
tra a merecer minuciosa revisão 
para, sem sacrificar o trabalhador, 
lembrar dos excluídos de suas 
normas. O Código Comercial, 
editado nos idos de 1850, após 

162 anos está sendo finalmente 
revisado – que Deus intua seus 
revisores, mostrando-lhes que, 
transformado pela tecnologia da 
informação, o mundo ficou peque-
no e a competição entre os países 
está cada vez mais acirrada.
 
   Dizem ser Deus brasileiro. 
Quero acreditar nisso. Entretan-
to, temos que ter cautela. Não 
podemos confundir as coisas: as 
riquezas naturais que Deus nos 
deu não podem substituir o que 
é obrigação do Homem - as pren-
das da Natureza não substituem o 
aprimoramento do intelecto, Não 
podemos olvidar: a educação de 
qualidade – a mola que impulsio-
na este “Século do Conhecimen-
to” – não pode ser negada às nos-
sas crianças e aos nossos índios.
  
   Temos que agir. Qualquer de 
nossas atitudes influenciam no 
mundo, melhorando-o ou pioran-
do-o. Com propriedade, disse o 
poeta inglês John Donne: “Ne-
nhum homem é uma ilha – todo 
homem é parte de um continen-
te. A morte de todo homem me 
diminui porque estou envolvido 
na humanidade”. Por sua vez, 
Jean Jacques Rousseau alertava: 
“Uma sociedade só é democrática 
quando ninguém for tão rico que 
possa comprar alguém e ninguém 
for tão pobre que tenha que se 
vender a alguém”.

Maria Helena Cisne é presidente 
do Tribunal Federal Regional-2

Maria Helena Cisne
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    Eleger é escolher, é preferir en-
tre duas ou mais coisas ou entre 
duas ou mais pessoas, é predile-
ção, é escolha por meio de votos. 
As eleições dos representantes 
políticos de um povo, por meio do 
voto, são reconhecidas como o 
ponto máximo do exercício da de-
mocracia, envolvendo, atualmen-
te, mais da metade das pessoas 
no mundo inteiro.
  No nosso País, a Constituição 
Imperial de 1824 dividiu o gover-
no em três poderes: Legislativo, 
Executivo e Judiciário. O Poder 
Legislativo foi dividido em duas 
câmaras: Senado e Câmara dos 
Deputados. O sistema eleitoral 

foi organizado de forma indireta e 
somente a população masculina, 
maior de 25 anos de idade, com 
renda líquida anual de 200 mil 
réis por bens de raiz, indústria, 
comércio ou emprego tinha direito 
ao voto para escolha de um corpo 
eleitoral que ficava incumbido de 
votar nos candidatos a senador e 
deputado.
   Em 1881, com a denominada 
Lei Saraiva, Decreto 3.029, de 
09 de janeiro, visando reduzir os 
desvios de vontade do eleitor, 
todo o processo de alistamento e 
de apuração das eleições passou 
a ser exercido pelos Juízes de Di-
reito. A eleição passou a ser rea-
lizada em um único dia. A mesa 
para recepção e apuração dos 
votos era nomeada na véspera da 
eleição e era constituída pelo Juiz 
de Paz e quatro membros entre 
os que receberam votos para Juiz 
de Paz.    
   Os fiscais atuavam durante todo 
o processo. Os eleitores não po-
diam votar sem título. Ocorrendo 
dúvida em relação à identidade 

do eleitor, o voto era tomado em 
separado. A partir desta lei, ou-
tras alteraram o processo eleitoral 
durante o período imperial, mas a 
eleição direta acabou por tornar o 
voto uma mercadoria do comér-
cio. Surge, então, o cabo eleitoral 
e o coronel. A vontade do eleitor 
passou a ser manipulada por pro-
messas e compra de votos em 
troca de empregos públicos. 
  De nada adiantaram as tentati-
vas de moralizar o processo elei-
toral. A participação política no 
Império foi maculada por diversas 
fraudes, como a indevida inclusão 
e exclusão de votantes, a partici-
pação dos fósforos, a apuração 
dos votos pela mesa, a influência 
das autoridades publicas e priva-
das, a violência, a coação.     
   O fósforo era o falso eleitor, que 
votava por outro e, como Rui Bar-
bosa explicava, em discurso pro-
ferido em 1879: “Fósforo é tanto 
o não qualificado que usurpa o 
nome, o lugar, o direito do qualifi-
cado, como o realmente qualifica-
do, sem direito a sê-lo; em suma, 

Vamos dar a meia volta,
volta e meia vamos dar...

“Passa o tempo e a vida passa, e 
eu de alma ingênua acredito
Num sonho doce, infinito, plenitu-
de, enlevo e graça
Que sem tortura ou revolta estou 
cantando ao luar
Vamos dar a meia volta, volta e 
meia vamos dar... “ 
(O CICLO. Caetano Veloso)

Letícia Sardas 
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tudo quanto vota ilegitimamen-
te.” (Barbosa, Rui, discurso de 
10.7.1879, in: Obras completas, 
v. VI, t. I, Rio de Janeiro , MEC, 
1943, p. 266)
   Na 1ª República, em áreas mais 
propícias aos vícios eleitorais, 
como o Rio Grande do Sul, os 
fósforos se multiplicaram. Uma 
disposição da Lei n° 58, editada 
em janeiro de 1897 por Júlio de 
Castilhos, determinava não ca-
ber às mesas eleitorais “entrar na 
apreciação da identidade da pes-
soa do eleitor, qualquer que seja 
o caso.
   ” Isso permitia, segundo o co-
mentário de Mem de Sá, ”a qual-
quer preto retinto votar com o tí-
tulo de um teuto chamado Hans 
Bernstein.” Ou que, segundo Ru-
bens Maciel, os mortos participas-
sem involuntariamente da fraude; 
e “duplamente, não só porque vo-
tavam, mas porque reincidiam no 
voto.” 
   Em livro recente, sobre as re-
voluções no Rio Grande do Sul, 
José do Patrocínio Motta explica: 
“Eram chamados fósforos pela 
oposição, os eleitores do gover-
no, verdadeiro contingente elei-
toral, que votavam em qualquer 
urna e por mais de uma vez. Eram 
chamados fósforos porque risca-
vam em qualquer urna, esta asse-
melhada com uma caixa de fós-
foro. Fósforo era uma expressão 
pejorativa da época.” (Motta, José 
do Patrocínio. República Fratrici-
da, Porto Alegre: Martins Livreiro-
-Editor, 1989, p. 82).
    Uma curiosa tentativa de eli-
minação do fósforo, no Brasil, foi 
a trazida pelo art. 36, da Lei n° 
2.550, de 25 de julho de 1955, 
com a tentativa – seguindo o 
exemplo de outros países – de 
marcar o dedo do eleitor com tin-
ta indelével: “Depositado o voto 
na urna, o eleitor, logo em segui-
da, introduzirá o dedo mínimo da 
mão esquerda em um recipiente 
que contenha tinta fornecida pelo 

Tribunal Superior Eleitoral ou pe-
los Tribunais Regionais Eleitorais. 
§ 1° - Se o eleitor se encontrar 
impossibilitado de utilizar o dedo 
mínimo da mão esquerda para o 
fim previsto neste artigo, seja em 
virtude de lesão física temporária 
ou permanente, seja por qualquer 
outro motivo, deverá ser assinala-
do, pela mesma forma, em lugar 
visível, de preferência no dedo 
mínimo da mão direita. § 2° - A 
tinta a que se refere este artigo 
deverá possuir características tais 
que, aderindo à pele, somente de-
sapareça após 12 (doze) horas no 
mínimo. § 3° - Não será admitido 
a votar o eleitor que, no ato de vo-
tação, apresente vestígio da tinta 
de que trata este artigo e seus pa-
rágrafos.”
 Este foi o triste quadro do proces-
so eleitoral e da participação polí-
tica no Brasil Império, que pouco 
mudou na denominada República 
Velha, que perdurou desde a elei-
ção de Deodoro da Fonseca, até 
1930. A mulher ainda não votava 
e a fraude persistia. Foi o perío-
do conhecido como bico de pena, 
onde os coronéis ficavam com os 
títulos de eleitor e o eleitor não sa-
bia em quem votava. Se alguém 
se atrevesse a perguntar ao co-
ronel em quem tinha votado, o 
Coronel respondia que o voto era 
secreto. Era comum a ocorrência 
de voto de defunto e de nomes 
fictícios e de menores. A fraude 
campeava. 
   A Revolução de 30 produziu o 
primeiro Código Eleitoral Brasilei-
ro, o Decreto n. 21.076/32, que, 
efetivamente, criou a Justiça Elei-
toral e instituiu o voto feminino, 
pretendendo realizar as primeiras 
eleições limpas no Brasil. Em 10 
de novembro de 1937 todos os 
avanços democráticos retrocede-
ram. Getúlio Vargas outorgou uma 
nova Constituição e pôs fim à de-
mocracia, instituindo o chamado 
“Estado Novo”, suspendendo as 
eleições, extinguindo os partidos 

políticos e a Justiça Eleitoral.
Somente com a decadência do 
Estado Novo, em 1945, a demo-
cracia começa a ressurgir em 
nosso país.  Em 1946, uma nova 
Constituição é promulgada no 
Brasil. Surgem novos partidos 
políticos, de caráter nacional, e 
as eleições para presidente da re-
pública voltam a ocorrer de forma 
direta, com a consagração do su-
frágio universal.
   Em 05 de outubro de 1988, em 
sessão solene realizada no plená-
rio da Câmara dos Deputados, é 
promulgada a Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil, pau-
tada nos princípios da cidadania, 
da soberania popular, da igualda-
de, da dignidade da pessoa hu-
mana e do pluralismo político. 
   Nesta longa mudança de ciclos, 
passando o tempo, a vida pas-
sando, num sonho doce, infinito, 
atuando com consciência política 
e responsabilidade cidadã, o povo 
brasileiro, de alma ingênua, exigiu 
a aplicação da denominada lei da 
ficha limpa, mostrando que, nas 
eleições de 2012, pode caminhar, 
a passos largos, para, sem tortura 
ou revolta, buscar a consolidação 
do regime político democrático 
em nosso país, e, como na em-
blemática letra de Ciclo, de Cae-
tano Veloso, está preparado para 
dar a meia volta, volta e meia va-
mos dar....., afastando a fraude, 
os fósforos, o coronelismo, os 
bico de pena.

Letícia Sardas. Desembargadora. 
Vice-Presidente do TRE/RJ.

Genera l  Enzo destaca impor tânc ia das Forças Armadas
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m agosto, no almoço men-
sal de confraternização 

realizado no Clube da Aero-
náutica, a ADESG prestou 
homenagem ao Exército e à 
Força Expedicionária Brasilei-
ra. Na abertura do evento, o 
presidente  Pedro Berwanger, 
pronunciou um breve discurso, 
em que abordou a importância 
da chamada Força Terrestre 
em tempo de guerra e de paz, 
como parceira da sociedade 
brasileira em seu desenvolvi-
mento socioeconômico.

    O dirigente da ADESG ci-
tou a atuação do Exército na 

fixação das fronteiras e na 
construção de vias no interior 
do país, além de sua presença 
permanente na garantia consti-
tucional do cumprimento da lei 
e da ordem. Em seguida, falou 
sobre a campanha da FEB na 
Itália e se emocionou, por ser 
filho de um pracinha, o Tenente 
Berwanger..

   Ao agradecer a homenagem, 
o comandante do Exército, ge-
neral Enzo Peri, começou seu 
discurso dizendo que “nosso 
patrono, Duque de Caxias, 
não foi apenas o melhor militar, 
mas o melhor brasileiro, pois 

seu nome virou até adjetivo 
e hoje costumamos dizer que 
alguém é caxias quando de-
monstra ser íntegro e cumpri-
dor de suas obrigações”.

   O comandante do Exérci-
to disse também que as For-
ças Armadas precisam estar 
à altura da importância que o 
Brasil hoje tem no cenário in-
ternacional, como sexta maior 
economia do mundo. Nesse 
sentido, afirmou ser necessá-
rio um maior repasse de recur-
sos para reequipar e manter 
as três Armas e defendeu que 
a indústria de defesa tenha a 
participação de mais empresas 
genuinamente brasileiras, por-
que está havendo desnaciona-
lização do setor.

   Ao final, o General Enzo lem-
brou que as pesquisas indicam 
que 72% dos brasileiros dão 
credibilidade às Forças Arma-
das, como principal instituição 
do país. “Os outros 28% ainda 
vão chegar lá; é que eles ainda 
não nos conhecem”, destacou, 
sorrindo.

Gen. Enzo fala sobre
a indústria da defesa

Genera l  Enzo destaca impor tânc ia das Forças Armadas

Pedro Berwanger (à direita) e o 
empresário Luiz Augusto Rocha

E
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  Ocorreu no último dia 4 a Aula 
Inaugural do Curso Superior de Po-
lítica e Estratégia da ESG Campus 
Brasília, ministrada pelo ministro da 
Defesa, Celso Amorim. Estiveram 
presentes o comandante da ESG, 
gen, Ex. Túlio Cherem, o diretor do 
Campus Brasília, Brig. Delano Tei-
xeira Menezes e o Presidente da 
ADESG, Pedro Luiz Berwanger.

   A representante da ADESG Campinas, Dra. Ana 
Maria Fedozzi da Cunha, e a diretora de Viagens 
e Visitas, Dra. Lidia Maria Miranda, no dia 24 de 
agosto de 2012, foram agraciadas com a Meda-
lha do Pacificador, por outorga pelo Comandante 
do Exército pelos relevantes serviços prestados 
ao Exército Brasileiro.
  A entrega da láurea foi realizada no Comando 
Militar do Sudeste, durante as festividades do Dia 
do Soldado. A indicação da Dra. Ana Maria e Dra. 
Lidia foi por propositura do gen. Ex Adhemar da 
Costa Machado Filho – Cte. Militar do Sudeste.

  Também em Brasília, ocor-
reu visita do Presidente da 
ADESG/NA e do Delegado 
da ADESG/DF, Paulo Hen-
rique Cavalcante, ao Diretor 
do Departamento de Promo-
ção Internacional do Agrone-
gócio, Dr. Marcelo Junqueira 
Ferraz.

PELO BRASIL
Aula Inaugural 
da ESG Brasília

Novas Medalhas 
do Pacificador

Visita ao 
Ministério da 
Agricultura

General Cherem e o Delegado Paulo Henrique Cavalcante

Cavalcante,, Dr. Marcos Ferraz e o presidente da ADESG
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   A ADESG/ES participou 
pelo oitavo ano consecu-
tivo do desfile cívico-mili-
tar de Sete de Setembro, 
em Vitória.
 O pelotão de 32 ades-
guianos foi a primeira 
entidade civil a desfilar 
após as unidades mili-
tares e forças auxiliares, 
sob os acordes da Ban-
da de Música do 38º Ba-
talhão de Infantaria.

  O gen. Ex Adriano Pereira Júnior 
transmitiu o cargo de Comandan-
te Militar do Leste ao gen. Ex 
Francisco Carlos Modesto em 
uma bela e concorrida cerimônia 
realizada no Palácio Duque de 
Caxias.
 A ADESG Nacional presta o re-
conhecimento ao excelente tra-
balho realizado pelo General 
Adriano, assim como apresenta 
seus votos de boas-vindas ao 
novo Comandante!

PELO BRASIL
No desfile 
do dia 7 de 
Setembro

Comandante 
Militar do Leste

Almoço da ADESG
Ministro Amorim, General Adriano e Comandante Enzo Peri.

   No almoço mensal de con-
graçamento da ADESG, (à 
esquerda) o Brig. Wilson, o 
Gen.Evangelho, Comandan-
te da 1ª RM, e o Cel Ubiraja-
ra Dias. Ao lado, o General 
Lic;inio, ex-Presidente da 
ADESG, entrega placa co-
memorativa ao Comandante 
do Exército, General Enzo 
Martins Peri.
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   Nascido em Jaraguão (RS) em 1901 e formado na 
Escola Militar do Realengo, Osvaldo Cordeiro de Fa-
rias foi um dos militares de mais intensa participação 
política. Atuou na Revolução Paulista (1924) e na Co-
luna Prestes (1926). Em 1930, participou da Revolu-
ção Liberal, que depôs o então Presidente Washington 
Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes. No primeiro 
governo Vargas, foi chefe de polícia do Estado de São 
Paulo, chefe do Estado-Maior da 5ª e da 3ª Regiões 
Militares e depois Interventor no Rio Grande do Sul.
   Em 1942 foi promovido a general-de-brigada, e 
no ano seguinte integrou-se a Força Expedicionária 
Brasileira, tendo participado das principais batalhas 
em que a FEB esteve envolvida na Segunda Guerra 
Mundial, inclusive comandando a artilharia em Monte 
Castelo. Voltou ao Brasil em 1945, onde participou do 

Vargas do poder. 
   Em 1950, foi nomeado primeiro Comandante da 
Escola Superior de Guerra, exercendo a função até 
1952, quando assumiu a Zona Militar do Norte, em 
Recife. Três anos depois foi eleito Governador de Per-
nambuco, onde permaneceu até 1958, assumindo em 
seguida a presidência da Comissão Mista Brasil-Esta-
dos Unidos.
   Foi nomeado chefe do Estado-Maior das Forças Ar-
madas em 1961, e participou do golpe que deporia o 
Presidente João Goulart em 1964. Assumiu durante 
o Governo Castelo Branco o Ministério Extraordinário 
para a Coordenação dos Organismos Regionais (pos-
teriormente, Ministério do Interior), cargo que exerceu 
até retirar-se da vida política no ano de 1966.
   Grande nome da política e do Exército, Cordeiro de 
Farias morreu no Rio em fevereiro de 1981.

MAR. CORDEIRO DE FARIAS 

PERFIL ESG

AACDN

   O novo presidente da Direcção da Asso-
ciação de Auditores dos Cursos de Defesa 
Nacional é o Tenente General Frutuoso Pires 
Mateus. A AACDN, com sede em Lisboa, é 
co-irmã da ADESG desde 2001, quando foi 
assinado o protocolo de cooperação entre as 
duas entidades. 

ANVFEB

   A Associação Nacional dos Veteranos da 
Força Expedicionária Brasileira, presidida 
pelo General Marcio Rosendo de Melo, rea-
lizou sessão comemorativa dos 68 anos do 
Desembarque do Primeiro Escalão da FEB 
na Itália e 49 anos da Fundação da ANVFEB.

XIV ENOREX

  
Brasil, fundado em 22 de abril de 1997, re-

da Reserva do Exército de 24 a 30 de se-
tembro em Recife, com palestras de atualiza-

e Superiores das Forças Armadas, e ainda, 
conferências com personalidades civis sobre 
temas de interesse nacional, além de even-
tos sociais. Parabéns ao Tenente R/2 de Ar-
tilharia Sergio Pinto Monteiro por mais uma 
meritória iniciativa da entidade que preside.

ENSINO NA MARINHA

   Repercutindo a esclarecedora entrevista do 
Contra Almirante Leonardo Puntel, Diretor de 
Ensino da Marinha, na Folha Dirigida, sobre 
as oportunidades de ingresso e as vantagens 
em seguir a carreira naval. Analisa o  suces-
so da inserção de mulheres na corporação, 
há 32 anos, e da ascensão na carreira tanto 
para o segmento feminino como para o mas-
culino.
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ção Liberal, que depôs o então Presidente Washington 
Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes. No primeiro 
governo Vargas, foi chefe de polícia do Estado de São 
Paulo, chefe do Estado-Maior da 5ª e da 3ª Regiões 
Militares e depois Interventor no Rio Grande do Sul.
   Em 1942 foi promovido a general-de-brigada, e 
no ano seguinte integrou-se a Força Expedicionária 
Brasileira, tendo participado das principais batalhas 
em que a FEB esteve envolvida na Segunda Guerra 
Mundial, inclusive comandando a artilharia em Monte 
Castelo. Voltou ao Brasil em 1945, onde participou do 

Vargas do poder. 
   Em 1950, foi nomeado primeiro Comandante da 
Escola Superior de Guerra, exercendo a função até 
1952, quando assumiu a Zona Militar do Norte, em 
Recife. Três anos depois foi eleito Governador de Per-
nambuco, onde permaneceu até 1958, assumindo em 
seguida a presidência da Comissão Mista Brasil-Esta-
dos Unidos.
   Foi nomeado chefe do Estado-Maior das Forças Ar-
madas em 1961, e participou do golpe que deporia o 
Presidente João Goulart em 1964. Assumiu durante 
o Governo Castelo Branco o Ministério Extraordinário 
para a Coordenação dos Organismos Regionais (pos-
teriormente, Ministério do Interior), cargo que exerceu 
até retirar-se da vida política no ano de 1966.
   Grande nome da política e do Exército, Cordeiro de 
Farias morreu no Rio em fevereiro de 1981.

MAR. CORDEIRO DE FARIAS 

PERFIL ESG

AACDN

   O novo presidente da Direcção da Asso-
ciação de Auditores dos Cursos de Defesa 
Nacional é o Tenente General Frutuoso Pires 
Mateus. A AACDN, com sede em Lisboa, é 
co-irmã da ADESG desde 2001, quando foi 
assinado o protocolo de cooperação entre as 
duas entidades. 

ANVFEB

   A Associação Nacional dos Veteranos da 
Força Expedicionária Brasileira, presidida 
pelo General Marcio Rosendo de Melo, rea-
lizou sessão comemorativa dos 68 anos do 
Desembarque do Primeiro Escalão da FEB 
na Itália e 49 anos da Fundação da ANVFEB.

XIV ENOREX

  
Brasil, fundado em 22 de abril de 1997, re-

da Reserva do Exército de 24 a 30 de se-
tembro em Recife, com palestras de atualiza-

e Superiores das Forças Armadas, e ainda, 
conferências com personalidades civis sobre 
temas de interesse nacional, além de even-
tos sociais. Parabéns ao Tenente R/2 de Ar-
tilharia Sergio Pinto Monteiro por mais uma 
meritória iniciativa da entidade que preside.

ENSINO NA MARINHA

   Repercutindo a esclarecedora entrevista do 
Contra Almirante Leonardo Puntel, Diretor de 
Ensino da Marinha, na Folha Dirigida, sobre 
as oportunidades de ingresso e as vantagens 
em seguir a carreira naval. Analisa o  suces-
so da inserção de mulheres na corporação, 
há 32 anos, e da ascensão na carreira tanto 
para o segmento feminino como para o mas-
culino.

   José Carlos Schmidt Murta Ribeiro nasceu no 
Rio de Janeiro em 31 de julho de 1941, filho do De-
sembargador José Carlos Murta Ribeiro e de dona 
Lucy Martins Schmidt Murta Ribeiro. Formou-se 
em Direito em 1966 pela Pontifícia Universidade 
Católica, instituição da qual seu pai foi um dos fun-
dadores, e concluiu mestrado em Direito Penal em 
1981.
   Iniciou sua carreira como auxiliar judiciário do Tri-
bunal  Regional Eleitoral da Guanabara em 1962, 
ingressando em 1973 na magistratura como juiz 
substituto, na 19ª Vara Criminal. Tornou-se juiz de 
direito de entrância especial como titular da 10ª  
Vara Criminal em 1979. Em 1986, foi promovido 
para o Tribunal de Alçada Criminal, onde perma-
neceu até ser conduzido ao Tribunal de Justiça em 
1995, o qual presidiu no biênio 2007/08.
   Esguiano da turma Rui Barbosa (1980), rece-
beu diversas condecorações, entre elas a Meda-
lha Eça de Queirós, a Medalha do Mérito Marechal 
Cordeiro de Farias – ESG, a do Mérito Judiciário, 
a do Mérito da Justiça Criminal, a do Mérito Naval, 
a Medalha Cidadão Paul Harris, a Medalha Pedro 
Ernesto e a Medalha Tiradentes. 
  Atualmente, Murta Ribeiro é presidente do Rotary 
Club do Rio de Janeiro, com mandato até 2013. 
Como jurista sua luta é para que a Justiça contri-
bua para a paz social.”A grande problemática da 
morosidade do Judiciário é o Legislativo. As leis 
permitem muitos recursos. Legalmente, isso pode 
fazer prolongar o processo”, afirma, defendendo 
que o Congresso reforme o mais rápido possível 
a legislação.

Murta Ribeiro

HISTÓRIA MILITAR

ANVFEB

DIA DO SOLDADO

AMAZÔNIA

   A Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Cultural do Exército, através do Centro 
de Estudos e Pesquisas de História Mi-
litar do Exército, promoveu no dia 19 de 
setembro o II Encontro de História Militar 
Antiga e Medieval, no Espaço Cultural 

   A Associação Nacional dos Veteranos 
da Força Expedicionária Brasileira (AN-
VFEB), presidida pelo General Marcio 
Rosendo de Melo, realizou o 16º Encon-
tro FEBiano, sob o tema “A Importância 
do Teatro de Operações da Itália para a 
FEB”, com palestra de João Henrique Ba-
rone, 2º Vice-Presidente da ANVFEB, em 
sua sede na Rua das Marrecas nº 35.

   O Desembargador José Carlos Schmi-
dt Murta Ribeiro, ao saudar ao General 
de Exército Adriano Pereira Júnior, em 
almoço-reunião, pela passagem do “Dia 
do Soldado”, fez uma alocução vibran-
te, plena de civismo, ao recordar a sua 
formação na Escola Superior de Guerra 
e a importância dos ensinamentos para 
sua carreira e a integração plena com as 
Forças Armadas. Ao General de Exército 
Francisco Carlos Modesto, novo coman-
dante Militar do Leste, deu boas vindas e 
votos de êxito na importante missão.

  O Procurador Federal e Acadêmico 
José Roberto de Souza Cavalcante (ESG 
84), integrante do Conselho Superior da 
ADESG, proferiu palestra sob o tema “A 
Luta pela Preservação da Amazônia” no 
Instituto dos Advogados Brasileiros, sob a 
égide da Academia Brasileira de Ciências 
Morais e Políticas, da qual é integrante.
    A Academia é presidida pelo General de 
Exército Luiz Gonzaga Schroeder Lessa.
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