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APRESENTAÇÃO 

Sempre achei que o valor e o mérito das 
obras intelectuais e das produções jurídicas não 
são medidos pela sua extensão: textos compac
tos contém densas informações e preciosas re
flexões doutrinárias com a mesma suficiência 
e precisão de textos mais longos. 

Estes breves estudos têm de breves apenas 
a sua extensão ou a sua mancha gráfica, mas 
realmente possuem e guardam lições muito 
valiosas e observações muito argutas do seu 
Autor, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 
com quem convivo há muito tempo, pelo que 
posso atestar - como testemunha ocular da sua 
trajetória - que o passar dos anos somente lhe 
aprimorou a argúcia, lhe afiou o raciocínio e 
lhe deu um domínio de linguagem e de argu
mentação que, para além de invejável, é um 
dom que faz apreciados os seus escritos. 
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Vejo com muito agrado que os temas que 
ele aqui desenvolveu são da mais viva atua
lidade e nessa expressão não incluo apenas o 
interesse dos estudiosos dos dias de hoje, mas 
também projeto que o futuro acolherá estas re
flexões; quero dizer que os escritos do Ministro 
Napoleão, sobre representarem análises segu
ras de contextos processuais presentes, lança 
para o amanhã a preocupação que hoje domi
na os processualistas penais, todos envolvidos 
na grande tarefa de preparar o arsenal jurídi
co processual penal para dar efetividade aos 
grandes valores humanísticos e culturais que 
a Carta Magna de 88 positivou, sobretudo no 
importante domínio das garantias subjetivas 
das pessoas acusadas e processadas. 

Não vejo como se possa deixar de aplau
dir as orientações metodológicas e as judicio
sas reflexões ideológicas que o Ministro Napo
leão Maia Filho habilmente expõe nestes seus 
textos e sou dos que pensam que esse tipo de 
contribuição é a mais importante que o Juris
ta-Magistrado pode e deve produzir, que assim 
ilumina o pensamento dos outros, contempo-
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rafieos ou pósteros, seqüenciando a torrente do 
humanismo jurídico que tem as suas nascentes 
no Direito Natural e na ideologia de valoriza
ção do indivíduo, tão relevantes para bem se 
compreender os direitos humanos fundamen
tais, como foi para se explicitar os direitos indi
viduais (políticos) há mais de 200 anos. 

Não escondo que me orgulha e me agra
da apresentar estes textos do meu colega 
Napoleão, lembrando que (embora não pare
ça), mantemos uma amizade que já se conta 
por décadas, desde os bancos acadêmicos da 
velha e inesquecível Faculdade de Direito do 
Ceará, na qual depois ele e eu fomos professo
res e pós-graduados; juntos fomos distingüidos 
com a láurea de Notório Saber Jurídico pela Uni
versidade Federal do Ceará e juntos hoje par
ticipamos, no Superior Tribunal de Justiça, da 
preocupação com efetividade da jurisdição, a 
celeridade dos processos e a defesa coerente dos 
direitos garantísticos das pessoas; também so
mos igualmente membros da honorável Aca
demia Cearense de Letras, o que nos envaidece 
e nos distingue. 

APRESENTAÇÃO 
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Cumprimento o meu caro amigo Napo
leão por este novo, importante e belo livro, 
sabendo que a sua fortuna critica lhe será am
plamente favorável, que aqui os eminentes co
legas da Magistratura, do Ministério Público e 
os ilustres Advogados que militam nas instân
cias criminais do País encontrarão fonte segu
ra e farta para reforçar ou ilustrar as suas deci
sões e os seus arrazoados. 

Esta publicação reafirma novamente o 
que tantas vezes tenho dito, isto é, que o ST! é 
um grande celeiro de juristas exponenciais e lúci

dos, entre os quais incluo o Ministro Napoleão 
Nunes Maia Filho, que com freqüência nos dá 
constante prova da sua aplicação ao estudo 
científico do Direito e do seu talento particu
larmente voltado para os desafios do Direito 
Público. 

Brasília-DF, março de 2010 

Ministro Cesar Asfor Rocha 

Presidente do Superior Tribunal de Justiça 

APRESENTAÇÃO 


