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ABSTRACT

The author addresses her experience as a writer and reader 
of non-legal texts. She assesses the language used outside the 
scope of legal context and how it can contribute to the life and 
work in the Judiciary.
She presents an opportunity to ponder on her personal 
trajectory and future expectations, identifying alternatives 
for non-legal activities that can contribute both to personal 
development and professional performance.
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RESUMO

Aborda sua experiência como escritora e leitora de textos não 
jurídicos. Analisa a linguagem utilizada fora do contexto jurídico 
e como isso pode contribuir para a vida e trabalho no Judiciário.
Oferece uma oportunidade de reflexão sobre a trajetória pessoal 
e expectativas de futuro, identificando alternativas para ativida-
des não jurídicas que possam contribuir para o aprimoramento 
pessoal e desempenho profissional.
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Quando o leitor sai da própria vida e encarna no papel do personagem, 
ele conhece mais do outro e de si mesmo e da vida. 

Só a arte pode fazer isso. (CAMPAGNON, 2009)

A alma é literatura e tudo acaba em nada e verso.
(FERNANDO PESSOA)

1 INTRODUÇÃO

A organização deste ciclo de pa-
lestras para os juízes aprovados no XVI 
Concurso Público da Magistratura da 4ª 
Região solicitou uma abordagem sobre 
as experiências transmitidas por juízes 
escritores e leitores de textos não jurídi-
cos. Os participantes teriam a oportuni-
dade de conhecer relatos de magistrados 
que utilizam a linguagem fora do contex-
to jurídico e como isso pode contribuir 
para a vida e trabalho no Judiciário.

Uma oportunidade para refletir so-
bre a trajetória pessoal e expectativas 
de futuro, identificando alternativas para 
atividades não jurídicas que possam con-
tribuir para o aprimoramento pessoal e 
desempenho profissional.

2 A OBRA LITERÁRIA E O CINEMA SÃO 

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS PODEROSAS

Pois bem, a obra literária e também 
a linguagem imaginática do cinema, são 
expressões artísticas poderosas que nos 
auxiliam na compreensão dos dilemas 
humanos. A leitura fixa sentidos e abre 
significados. O cinema é produtor da im-
pressão de realidade com situação dinâ-
mica de espacialidade e temporalidade 
e ambos podem causar forte impacto 
emocional. A emoção estética experi-
mentada pela literatura, pelo cinema, são 
meios pelos quais se obtêm relativa ple-
nitude existencial, e isso tem a ver com 
a felicidade.

3 DIREITO E LITERATURA: SEMELHANÇAS 

E DIFERENÇAS

Entre o Direito e a Literatura há al-
gumas semelhanças e muitas diferenças. 
Ambos são linguagem, existem na pró-
pria linguagem e não pela linguagem. 
Recorro à lição de Judith Martins-Costa 

(2013), no sentido de lembrar que am-
bos se ocupam de temas comuns, como 
vida, morte, culpa, castigo, casamento, 
testamento, dinheiro, laços sociais, amor, 
ódio, encontros e rupturas. Repousam 
ambos em ficção, estabelecem-se no 
“como se”, o Direito para ordenar e a 
literatura para colocá-lo em reflexão, pela 
dramaticidade ou pela sátira.

4 A LITERATURA RE-SITUA E NOS 

TRANSPORTA

O Direito é espelho e geômatra do 
mundo1, e a Literatura nada quer espe-
lhar ou enquadrar no “dever-ser”, mas 
re-situa os discursos presentes na esfera 
social. A Literatura nos transporta para 
o passado, para o futuro, para outras 
realidades e outros mundos. A técnica 
cinematográfica2 oportuniza uma experi-
ência logopática, manifestando “concei-
tos-imagem”3, e a linguagem da imagem, 
em termos de estrutura, é intensamente 
subversiva. O discurso legal é performa-
tivo e tem pretensão de compor a letra 
com o espírito da lei. Já a Literatura quer 
mais é distância da literalidade, quer re-
-significar e re-situar discursos existentes 
na esfera social. No Direito, como na 
vida, não se verbaliza impunemente. A 
Literatura é um condicionante existencial, 
um fenômeno social e assim auxilia na 
hermenêutica jurídica como ensina Lenio 
Streck 4, 5.

5 DIREITO E LITERATURA SÃO UNIVERSOS 

NARRATIVOS

A linguagem literária transpassa 
espaços e tempos diversos, transporta, 
reinventa o passado e inventa o futuro6, 
cria o presente, percebe outras realidades 
possíveis. São universos narrativos7, tanto 
a lei quanto a Literatura. Mas a Literatura 

possibilita ouvir não a voz própria, mas a 
do outro. Necessitamos do estranho para 
completar a nossa humanidade e nos es-
clarecer. A Literatura humaniza o direito, 
nos dizeres de Streck.

6 A LITERATURA ACRESCENTA ALGO À 

REALIDADE

Na reflexão de Carlos Fuentes (2007), 
a Literatura é uma arte, mas também 
uma função situada na origem do ser 
falante, onde a ciência, a filosofia a polí-
tica e a informação se tornam possíveis 
[...] A obra de arte literária acrescenta 
algo à realidade que antes não estava 
ali e, ao fazê-lo, forma a realidade, mas 
uma realidade que muitas vezes, não é 
imediatamente perceptível ou material 
[...] a ponta objetiva da estrela da rea-
lidade surge, mas não as suas pontas 
subjetivas: a individual e a coletiva [...] a 
ponta onde a nossa subjetividade encar-
na a nossa coletividade, a nossa cultura 
[...] Pelas grades do realismo só vemos o 
que conhecemos [...] O escritor não sabe, 
imagina. A imaginação é o nome do co-
nhecimento na Literatura. Aquele que só 
conhece dados veristas não poderá nos 
mostrar como Dante ou Kafka a realida-
de não visível, mas real. O romance cria 
complementos verbais do mundo.

Ítalo Calvino (1991) nos remete 
aos clássicos que são aqueles livros 
que nunca terminaram de dizer o que 
tinham a dizer. Milan Kundera (1994) 
atribui à Literatura redefinir perpetua-
mente os seres humanos, como proble-
mas, em vez de entregá-los mudos, e de 
pés atados, às respostas pré-fabricadas 
da ideologia. Nunca deve haver uma 
voz única ou leitura única [...]8. Hugo 
de São Vitor (2001), o Mestre Hugo, no 
Didascálicon – da Arte de Ler9, ensinou 
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que existem duas coisas por meio das quais uma pessoa ad-
quire conhecimentos: a leitura e a meditação. Da leitura se 
ocupa a obra dando regras para ler. 

7 JUÍZES QUE ESCREVEM E LEEM OUTROS TEXTOS

Inicio dizendo que antes de tudo sou leitora. Em mim estão 
os livros que li e amei. Aprendo a ver, disse Proust, referindo-se 
à leitura10. Thomas Foster11 diz que a leitura muito ganha com 
a prática se você lê bastante e dedica bastante reflexão ao que 
leu, começa a enxergar padrões, arquétipos, recorrências, pois 
a literatura nutre-se de outras literaturas. Em inúmeras oca-
siões encontrei pessoas que foram tocadas pelos textos que me 
emocionaram. São eternos, no futuro outros serão encantados.

Há muitos juízes que escrevem outros textos. Estou entre 
escritores premiados, Roberto Schann Ferreira e Marcel Citro 
de Azevedo. Temos um ministro do STJ poeta, Napoleão Nunes 
Maia Filho (2015), que nos ensina que a poesia pula do chão e 
cai do céu. Não existe uma forma poética, existe o sentimento 
poético, poesia não é forma, é sentimento; é percepção singu-
lar das coisas e da vida12. 

Há uma infinidade de contistas, como se pode ver nas pu-
blicações da Ajufe. Então cito, para exemplificar, sem esgotar 
a plêiade de escritores, a Desembargadora Federal Mônica 
Sifuentes, do TRF1; o Juiz Federal Friedmann Wendpap, colunis-
ta da Gazeta do Povo, Paraná; Andrea Pachá, do TJ/RJ; Marcelo 
Dolzany da Costa; Edilson Pereira Nobre Júnior; Carlos Geraldo 
Teixeira; Raquel Domingues do Amaral; Telma Maria Santos e 
muitos outros... O Ministro do TST Ives Gandra Martins Filho 
(2010) utilizou a obra de Tolkien, O Senhor dos Anéis, para 
produzir um lindo tratado de ética.

Temos desembargadores com imensas bibliotecas, mui-
to além do Direito, como os Desembs. Cândido Alfredo Silva 
Leal Júnior, Rômulo Pizolatti, e talvez a maior de todas, a do 
Desemb. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, no TRF4, 
o Desembargador Newton de Lucca, no TRF3 e no STJ, o 
Ministro aposentado, Sidnei Beneti, constam como senhores 
de vastas bibliotecas.

Já a Ministra aposentada do STJ, Eliana Calmon, entre ou-
tros, tem um livro de receitas culinárias, o “RESP”, com quitu-
tes muito fáceis de fazer, e deliciosos. Grandes leitores sobre 
temas históricos e políticos são os desembargadores do TRF4, 
Luiz Alberto D’Azevedo Aurvalle, Luíza Dias Cassales e Pedro 
Máximo Paim Falcão. Bibliotecas nos remetem a Jorge Luis 
Borges (2007) e seu belo conto Biblioteca de Babel, que cons-
titui metáfora da sociedade da informação.

8 ERA UMA VEZ... CEDO NA VIDA... ES WAR EINMAL...

Comigo, tudo começou com um belo livro de contos 
dos Irmãos Grimm, Grimmärchem, o Dornröschen ou Bela 

Adormecida, histórias infantis garimpadas pelos irmãos na 
tradição medieval europeia. Encantada pelas ilustrações, tentei 
ler antes de ser formalmente alfabetizada e adquiri um hábito 
central na minha vida. Morei no Sítio do Picapau Amarelo, viajei 
com Gulliver, de Swift, estive na Ilha do Tesouro com Stevenson. 
Compulsoriamente lia a Bíblia luterana todos os domingos; as-
sim ganhei Bem Hur13 e Quo Vadis Domine (SIENKIEWICZ, 
1895), sobre o episódio bíblico da perseguição aos judeus por 
Nero. Acho que então despertei para o romance histórico.

Fui Alice no País das Maravilhas e amei O Pequeno Príncipe. 
Toda a coleção para meninas, começando pela A Moreninha, 
de Joaquim Macedo e Senhora de José de Alencar. As aven-
turas, como Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo 
e Rainha Margot, de Dumas. Leituras obrigatórias na escola e 
livros proibidos, no alto da estante da casa da tia. Assim li Lolita 
e Ada ou Ardor, de Vladimir Nabokov. Anna Karenina, de cortar 
os pulsos, e Guerra e Paz de Tolstoi, Os Miseráveis de Victor 
Hugo e Salammbô, de Gustave Flaubert. Salammbô era filha 
de Amilcar Barca, romance histórico, após as guerras púnicas. 
A série de Maurice Druon, Os Reis Malditos, Prêmio Concourt 
1948, série que se inicia com a morte de Felipe IV, o Belo, 1314.

Conheci toda a obra de Hermann Hesse: Sidarta, 
Demian, Narciso e Golmund, O Lobo da Estepe [...] quando 
terminei, à luz de velas, pois costumava faltar luz nas noites 
de verão na praia de Capão da Canoa nos anos 60, tinha 13 
anos. Sem televisão, celular ou balada, refleti sobre como 
consegui viver 13 anos sem ter lido Hesse. Subi pela primei-
ra vez na Montanha Mágica e reli Thomas Mann inúmeras 
vezes, também em Morte em Veneza. Romeu e Julieta e A 
Tempestade de Shakspeare, o cânone ocidental. O Rei Lear 
traz o drama do idoso e das relações familiares conflituosas, 
lindo exemplo para refletir sobre o direito de família e suces-
sões. Entre os policiais, Quarto Azul com o Inspetor Maigret, 
de Georges Simenon.

Moby Dick e Benito Cereno de Herman Melville, a 
bordo de naus, em busca de uma obsessiva caça à baleia, 
Chamam-me de Ismael [...] Zanoni14, o romance ocultista, 
ao terminar a leitura pretendia filiar-me à honorável Ordem 
Rosa-Cruz. Comecei a amar os poetas15 Álvares de Azevedo, 
o ultrarromântico, Cruz e Sousa, o simbolista, e cultivo ado-
ração eterna por Fernando Pessoa, o fingidor16, a ponto de 
integrar-me a uma sociedade de seguidores. Sempre tenho 
algo dele, em todas as minhas casas.

Os poetas são ladrões de fogo e nos queimam a alma com 
seus versos. Tal se dá com Sophia de Mello Breyner Andresen, 
Num deserto sem água Numa noite sem lua Num país sem 
nome Ou numa terra nua Por maior que seja o desespe-
ro Nenhuma ausência é mais funda do que a tua17. É com 
Mário Quintana que enfrento as injustiças, eles passarão, eu 
passarinho [...] Embalo meus sonhos impossíveis Se as coisas 
são inatingíveis... ora! Não é motivo para não querê-las... Que 
tristes os caminhos, se não fora A presença distante das estre-
las!18 O poema nos encanta por diversas formas, a evocação de 
imagens, musicalidade da linguagem, jogo de palavras, ideias 
desenvolvidas. Para ser lindo, tem que ser perfeito, e operar a 
magia em nós.

Memórias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, causou-
-me um forte impacto: Animula vagula blandula..., O Nome da 

A leitura fixa sentidos e abre significados. O 
cinema é produtor da impressão de realidade 

com situação dinâmica de espacialidade e 
temporalidade e ambos podem causar forte 

impacto emocional.
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Rosa, de Umberto Eco19 e O Leopardo 
de Lampeduza também, sendo que 
os dois últimos resultaram em belos 
filmes. O Paciente Inglês, de Michael 
Ondaatje, o livro e o filme, que têm um 
dos mais tocantes encontros amorosos 
impossíveis, entre Almázy e Katharine. 
José Saramago, com História do Cerco 
de Lisboa, Ensaios Sobre a Cegueira e 
Os Cadernos de Lanzarote, apresenta 
passagens lindíssimas, inspiradoras de 
firmeza nas questões ambientais.

Os Vestígios do Dia, de Kazuo 
Ishiguro, retrata um amor contido pela 
extrema formalidade dos amantes. 
Doutor Jivago, de Boris Pasternak, li 
e reli, e o filme vi oito vezes!!! Asas do 
Desejo de Win Wenders, com os anjos 
assistentes imóveis da humanidade. 
Günter Grass, Nas Peles da Cebola, é 
preciso muita coragem para reconhecer 
os erros do passado e perdoar-se.

O que leio hoje além do Direito? 
Tudo o que me interessa por algum 
motivo, ou sem motivo. E há motivos li-
gados à prática jurídica. Cito e recomen-
do todas as obras de Zygmunt Bauman, 
em especial A Arte da Vida, Identidade, 
Amor Líquido, Vida em Fragmentos e 
Comunidade, há passagens muito to-
cantes. Isaiah Berlin (2002), A Busca do 
Ideal, é consolo em alguns momentos. 
Amós Oz, De Amor e Trevas. Primo Levi 
com a Tabela Periódica, A Trégua, É Isto 
um Homem?, Se compreeder é impos-
sível, conhecer é necessário. A Memória 
a História e o Esquecimento, de Paul 
Ricouer. Gabriel Garcia Marques, O 
Amor nos Tempos do Cólera e Cem 
Anos de Solidão. Mário Vargas Llosa, 
na Festa do Bode, A Guerra do Fim 
do Mundo e Peixe na Água. Jorge Luis 
Borges, o grande poeta, com seus labi-
rintos, espelhos e símbolos: Volte em 
minha voz a métrica do Persa a lem-
brar que o tempo é a diversa trama 
de sonhos ávidos que somos e que o 
secreto sonhador dispersa (BORGES, 
1969; 1989). Os guias de leitura podem 
ser uma ótima solução para quem ini-
cia agora, recomendo especialmente o 
organizado pela Professora Léa Masina 
(2010). Por fim, há inclusive iniciativas 
elogiáveis em relação à leitura. Destaco, 
para exemplificar, a iniciativa do Projeto 
de Remição pela Leitura, no Sistema 
Penitenciário Federal. O CNJ estimulou 
a iniciativa estabelecendo critérios20.

9 ESCREVER OUTRAS COISAS... COMECEI 

TARDE... QUANDO FOI POSSÍVEL

Contar histórias, guardar memórias, 
reinventar a vida é semear o futuro, nos 
dizeres de Mia Couto21, em palestra, aula 
magna nas Fronteiras do Pensamento. 
Para mim, escrever é estabelecer víncu-
los afetivos com os outros, com a vida, as 
maravilhas da natureza, recuperar lem-
branças, que sem registro se perderiam.

O que escrevo além do Direito? 
Comecei tarde na vida! Frequentei uma 
Oficina Literária ministrada pelo escritor 
Alcy Cheuiche22. Foi uma ótima experi-
ência que resultou em obra coletiva dos 
oficineiros, A Arte da Palavra, e muitos 
textos inéditos que talvez possa agrupar 
em três eixos temáticos, assim divididos: 
Temas ligados à Justiça, tema ligado às 
artes e experiências da infância no inte-
rior de Santa Cruz e temática extraída de 
lembranças da imigração judaica, histó-
rias contadas e experienciadas por fami-
liares. Incluem receitas culinárias, dispu-
tas judiciais e vivências em uma pequena 
cidade da fronteira do Rio Grande do Sul, 
Uruguaiana. No momento, alegram-me 
os textos que li e leio muito mais do que 
aqueles que consigo produzir. Mantenho 
relação de leituras com avaliação pessoal 
sobre os livros. Gosto de receber indi-
cações de colegas leitores, sempre são 
proveitosas.

Sobre escrever, tenho inspiração 
em Érico Veríssimo23, 24, 25 no Solo de 
Clarineta26, em que diz que o menos 
que um escritor pode fazer, numa época 
de atrocidades, injustiças (e corrupção) 
como a nossa, é acender a sua lâmpada, 
fazer luz sobre a realidade de seu mun-
do, evitando que sobre ele caia a escuri-
dão, propícia aos ladrões, aos assassinos, 
aos tiranos. 

Sim, segurar a lâmpada, a despeito 
da náusea e do horror. Se não tivermos 
uma lâmpada, elétrica, acendamos o 
nosso toco de vela ou, em último caso, 
isqueiros e fósforos repetidamente, 
como um sinal de que não desertamos 
de nosso posto. Hoje diria que, como 
não carregamos mais fósforos, objeto do 
século passado, vamos levantar o celu-

lar, ligando a lanterna de luz forte e fria. 
Assim, comecei a escrever no tempo que 
foi possível e me contento em ser lam-
parina que há de ser estrela. O tempo 
é uma grande preocupação, para enten-
dê-lo e aceitá-lo, gosto da Lya Luft27: A 
gente tem que fazer do tempo nosso 
bichinho de estimação [...]. Foi com as 
Confissões de Santo Agostinho (1989; 
1999) que apreendi o que é o tempo: 
O que é, por conseguinte o tempo? Se 
ninguém me perguntar, eu sei; se quiser 
explicá-lo a quem me fizer a pergunta, já 
não sei [...]. Thomas Foster (2010) diz so-
bre o processo criativo que não dá para 
criar histórias no vácuo. O pensamento 
ilumina e a memória traz as leituras an-
teriores, experiências da infância, cada 
filme que o escritor viu e se esgueira nos 
recessos da mente. 

10 ADMINISTRAR O TEMPO DAS 

ATIVIDADES NÃO JUDICIÁRIAS

Tenho certeza que não terei tempo 
de vida para ler tudo que quero, uma 
vida não basta [...] Em geral leio com 
música28, cada livro tem uma música pró-
pria. É certo que tantas leituras diversas 
se refletem sim no exercício da magistra-
tura, no contato com as pessoas, no jul-
gamento dos processos e na elaboração 
de textos judiciários. Tenho a compreen-
são de que o jurisdicionado não merece 

esperar por uma peça literária. O que ele 
quer é saber se tem tal ou qual direito e 
quando vai conseguir resolver o proble-
ma que o trouxe à Justiça.

Então, por mais que o caso renda en-
sejo a divagações estilísticas e literárias, 
não devemos fazê-lo. É guardar a história 
para outra oportunidade. Como já referi, 
a atividade literária, ler e eventualmente 
escrever, necessita um “outro clima”. 
Leio com música e preciso de tranquili-
dade, inspiração para escrever. Em geral, 
sem os atropelos do cotidiano, durante a 
noite, no silêncio indizível de um jardim, 
invadido de luar e de segredos. Noites 
na praia ou na serra, no glaceado frio do 
nevoeiro. Olhando o céu e as estrelas [...].

É certo que esta atividade deliciosa 
que é ler, é praticada fora do expediente 

No Direito, como na vida, não se verbaliza impunemente. A 
Literatura é um condicionante existencial, um fenômeno social 
e assim auxilia na hermenêutica jurídica [...]
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forense. Dificilmente, ou nunca, li um romance no gabinete. É 
no final de semana e nas noites que leio e escrevo. Ler é fun-
damental para manter as funções do cérebro, e uma memória 
mais eficiente pode fazer diferença. No momento, leio uma 
maravilha e renovo o sentimento de que como, afinal, vivi até 
hoje, mais de meio século, sem ler Hermann Broch, A Morte 
de Virgílio, um dos maiores feitos da literatura alemã no exílio. 
Preso pela Gestapo em 1938, começou a escrever a obra tra-
çando os últimos dias do poeta Virgílio, que cogita destruir a 
Eneida, entre sonhos e um mosaico de recordações, angústias 
e delírios do poeta. É prosa e poesia. A descrição da entrada 
no porto de Brundísio, a bordo de uma nau da esquadra do 
imperador Augusto, é uma das mais belas descrições que li, 
com sinestesia, poesia e prosa.

Alberto Manguel29, 30, em palestra que tive o privilégio de 
assistir, expressou que talvez pudesse viver sem escrever, mas 
não poderia viver sem ler. É o meu caso. Desenvolveu o tema 
em um livro, História da Leitura, sobre como as bibliotecas que 
levamos conosco, físicas, virtuais e memorizadas, definem e 
constroem nossa identidade individual e social. Complementa 
a ideia de Bobbio, no sentido de que somos o que lembramos, 
acrescentando que somos o que lemos ou o que já lemos. Mais 
adiante faz uma comparação da leitura com a sexualidade, que 
seriam duas atividades pessoais e subversivas. Leitores reflexi-
vos seriam mais amorosos e melhores amantes, vejam só... 

Thomas Foster (2010) salienta que a imaginação do leitor 
é o ato de uma inteligência criativa que se envolve com ou-
tra. Assim, ler literatura é atividade intelectual, mas que tam-
bém envolve afeto e instinto em elevado grau. Muito do que 
pensamos sobre o que lemos, antes sentimos. Quanto mais 
exercitamos a imaginação simbólica, mais rápido e melhor 
ela funciona. Acrescenta que tendemos a dar todo o crédi-
to ao escritor, mas nossa criatividade encontra a do escritor. 
Recomenda que o leitor preste atenção ao que sente sobre o 
texto; provavelmente significa algo.

11 SUGESTÃO QUE PODERIA DAR AOS LEITORES

Uma das coisas que costumo fazer é me aproximar da ques-
tão jurídica pela literatura que circunda a temática. Por exemplo, 
o direito à saúde. Muito lentamente e depois com mais fre-
quência começou a judicialização, até ao ponto em que o então 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, Min. Gilmar Mendes, 
realizou a Audiência Pública n. 4.

Reuni muita literatura temática em torno de diversos as-
pectos, por exemplo, Moacyr Scliar, no Do Mágico ao Social, 
Saturno nos Trópicos, A Paixão Transformada; Daniel Defoe, 
Um Diário do Ano da Peste; Albert Camus, A Peste; Yu Hua, 
Crônicas de um Vendedor de Sangue, exemplo do estilo “tre-
mendismo”, sobre desastrosas políticas públicas chinesas, Gina 
Kolata, Gripe, a história da pandemia de 1918.

A Balada de Adam Henry, de Ian McEwan, uma juíza com 

um caso delicado de um jovem a necessitar de transfusão 
de sangue. Um filme é Para Sempre Alice, Óleo de Lorenzo 
(curas milagrosas), etc. [...]. Sobre médicos gosto especialmen-
te do O Alienista, de Machado de Assis, com o médico Simão 
Bacamarte, O Físico, de Noah Gordon, é uma linda história dos 
primórdios da medicina31. Também O Egípcio, de Mica Waltari, 
a prática médica no Antigo Egito. 

Para refletir sobre questões éticas envolvendo a magistra-
tura gosto de aplicar o Estatuto e os Princípios de Bangalore 
às situações ficcionais (evita constrangimentos), tenho quase 
uma biblioteca de romances de tribunal, cito Divórcio em Buda 
de Sándor Márai, com o juiz Kristof Kömives. Deveria ele ter 
instruído a causa? Penso que não. John Grisham tem vários de 
tribunal. Cito o ótimo O Recurso, onde se vê que há empresas 
especializadas em colocar juízes simpáticos nas cortes. A Juíza 
Sheila que precisa se reeleger... Scott Turrow também contri-
bui com vários títulos do gênero como Os Limites da Lei, onde 
várias questões inquietantes são abordadas: o Juiz Mason, ao 
refletir que a capacidade de decidir é mais importante do que 
estar certo [...]. Do mesmo autor, Ofensas Pessoais, Acima de 
Qualquer Suspeita. Paul Levine com Os Nove Escorpiões é outro 
ótimo. Filmes, Onze Homens e uma Sentença é um clássico. O 
Julgamento de Nuremberg e Danton, o Processo da Revolução 
também. O Processo Talat Paxa e o Processo Maurizius. Ainda, 
A Filha do Burgomestre, O Processo de Tiradentes, de Tosto 
e M. Lopes, romances construídos sobre processos judiciais, e 
recuperação histórica ilustrada sobre o Processo Tiradentes.

Livros que me derrotaram e não consegui chegar ao fim, 
lembro-me de Tebas do Meu Coração de Nélida Piñon, pre-
tendo voltar a ele. Livros que li numa noite: na noite do as-
sassinato do pai de uma amiga que sucedeu ao assassinato 
da mãe da amiga32, li Sonhos de Uma Noite de Verão. No dia 
em que meu irmão não voltava para casa, Vathek, O Califa 
Maldito, de William Beckford. Recentemente, Os Últimos Dias 
dos Romanov de Helen Rappaport, chocante. Por favor, Cuide 
da Mamãe, Shin Kyung-sook, escritora sul-coreana, lindo. Ame, 
enquanto puder amar. O que acontece se é tarde demais para 
agradecer? O “livro de cabeceira” é sempre aquele que estou 
lendo, e algum de Fernando Pessoa. 

O romance mais encantador que li no ano que passou foi 
A Lebre Com Olhos de Âmbar, de Edmund de Waal, a história 
de uma família judia por 300 anos. Com muito estilo, O Drible, 
de Sérgio Rodrigues. Tenho guardados para ler nas férias o 
Wolf Hall, de Hilary Mantel33, centrado no personagem histó-
rico Thomas Cromwell, na Corte de Henrique VIII; Brasil, Uma 
Biografia, de Lilia Moritz Schwarcz e Heloisa Murgel Starling; 
A Melhor História Está Por Vir, de María Dueñas; Flash Boys: 
Revolta Em Wall Street, de Michael Lewis; Mossad – As Grandes 
Operações Dos Serviços Secretos Israelitas, de Michael Bar-
Zohar e Nissim Mishal; Rubem Braga, A Biografia, de Marco 
Antônio de Carvalho; Cinqüenta Anos Esta Noite, de José Serra 
e Bismarck: Uma Vida, de Jonathan Steinberg.

12 CONCLUSÃO

Para concluir, recorro a Antoine Campagnon, que refere o 
poder moral da Literatura, fundamentando com o conceito de 
mímesis desenvolvido por Aristóteles na Poética. Através da ex-
periência e do exemplo, a literatura educa melhor, pois deleita 

É certo que tantas leituras diversas se refletem 
sim no exercício da magistratura, no contato 

com as pessoas, no julgamento dos processos e 
na elaboração de textos judiciários.



55

Revista CEJ, Brasília, Ano XIX, n. 66, p. 50-56, maio/ago. 2015

e instrui. Seria também como um remé-
dio para os períodos turbulentos acres-
centando que em convulsões sociais ou 
momentos conflituosos se lê mais. A 
Literatura, por fim, seria um espaço do 
“impoder sagrado”, do não poder, onde 
se experimenta refúgio e liberdade. 

NOTAS
1 Sobre a pretensão de ser “geômatra do 

Humano” sustenta Calvo que continuar 
sustentando, atualmente, que o Direito 
é Geometria, trata-se de uma geometria 
‘variável’. O direito curvo, dessa maneira, 
não pretende o abandono da forma – do 
modo, como nas artes plásticas, surgiram o 
expressionismo abstrato americano e o infor-
malismo europeu... em suma, a geometria 
cubista do Direito Curvo não buscará um 
desalinhamento da forma, mas sua modela-
ção para compor outra figuração geométrica 
do espaço jurídico. E essa é uma geometria 
volumétrica através da forma em curva, em 
rotação, em giro. Portanto, o Direito Curvo 
não é ápice, é cúpula; não é vértice, é circu-
laridade. Numa palavra, não é frontalidade, 
mas revolução. Temos assim, dois elementos 
definidores do Direito Curvo, a circularidade 
jurídica e a descentralização dos lugares 
clássicos ‘de imputação jurídico-normativa... 
Aparece nitidamente no novo modo de rela-
ção entre as fontes do Direito Interno e do 
Direito Internacional... O que observo diaria-
mente na prática jurídica é a curvatura da 
linha divisória do espaço entre as categorias 
jurídicas, Direito Público e Direito Privado. 
(GONZÁLEZ, 2013).

2 Destaco o exercício n. 4: A relação do homem 
com a natureza! A natureza esteticamente 
apresentada. Barry Lyndon, de Stanley Kubrick; 
Nada é Para Sempre, Robert Redford e a na-
tureza como problema. Tubarão, Parque dos 
Dinossauros, Twister... Contatos Imediatos de 
Terceiro Grau, A Cor Púrpura, Império do Sol e 
A Lista de Schindler. (CABRERA, 1999).

3 Para que serve a literatura. (CAMPAGNON, 2009).
4 O Professor Lenio Streck comanda o pro-

grama Direito e Literatura, da TV Justiça. 
(STRECK; TRINDADE, 2013).

5 Fico com a convicção de que a literatura pode 
ensinar muito ao Direito. Faltam grandes nar-
rativas no Direito. A literatura pode humani-
zar o Direito. Este é o ponto [...] Olhando a 
operacionalidade cotidiana do Direito, parece 
que a realidade não nos toca, mas as ficções, 
sim. Com isso, confundimos as ficções da re-
alidade com a realidade das ficções. Ficamos 
endurecidos [...] Enfim, a função do Direito 
com a literatura abre um mundo novo. É 
existencial [...] a função do direito com a li-
teratura é um tesouro jusfilosófico [...] O texto 
é um projeto que redundará em uma norma, 
como diz Friedrich Müller, dando ‘start’ do 
pós-positivismo, ‘A linguagem é um constan-
te projetar. Quem concretiza o mapa, a lei 
e a linguagem somos nós’ [...]. (GONZÁLEZ, 
2013, POSFÁCIO DE LENIO LUIZ STRECK).

6 Sir Arthur Charles Clarke, Eu Robô, Canções 
de Pátria Distante. Um ficcionista que anteci-
pou a realidade em mais de 50 anos. Para en-
carar o futuro sugiro: Issac Asimov: 2001: Uma 
Odisséia no Espaço; Ray Bradbury: Fahrenheit 

451 e Crônicas Marcianas; Aldous Huxley: 
Admirável Mundo Novo (1932); Júlio Verne: 
Viagem ao Centro da Terra (1959) e Vinte 
Mil Léguas Submarinas (1870); Kim Stanley 
Robinson: 2312 e Aurora. Nova York se trans-
forma numa Veneza; Philip Dick: Andróides 
sonham com ovelhas elétricas? que foi adap-
tado ao cinema no icônico Blade Runner, O 
Caçador de Andróides, por Ridley Scott, e o 
filme é melhor do que o livro, coisa rara. Los 
Angeles de 2019, em penumbra e chuva ácida. 
Trilha sonora de Vangelis, ambiente “noir”. O 
teste da humanidade: Fale-me de sua mãe...; 
Irmãos Wachowski: Matrix, a trilogia, inspirada 
no Neuromancer, de William Gibson, Bem 
vindo ao deserto do real. Elementos sobre a 
tecnologia da informação, transporte, força do 
pensamento, simulacro, na pós-modernidade 
prevalecerá o simulacro; Philip Dick, Minority 
Report-A Nova Lei, que inspirou o filme do 
mesmo nome, direção de Steven Spielberg, 
fantástico, com a Divisão pré-crime em 
Washington em 2054. A produção das provas 
com as videntes. Suzana Herculano-Houzel: 
sobre os benefícios e a magia da leitura de 
textos ficcionais Pílulas de Neurociência para 
uma Vida Melhor.

7 Tal como sucede em nossos dias, o olhar 
narrativo do Direito passa através da lente 
caleidoscópica da teoria jurídico – crítica – de 
mutável, múltiplo e às vezes diversificado en-
foque – tanto na América Latina quanto na 
Europa. Por outro lado, a investigação nar-
rativa em Direito se conservou plenamente, 
e inclusive incrementou seu originário vínculo 
com as humanidades e, em particular, com a 
literatura, de modo que a maioria dos atuais 
desenvolvimentos narrativos que envolvem o 
fenômeno jurídico se ressituam no terreno da 
implicação Direito Literatura e, como modali-
dade estrutural de intersecção, dentro do que 
concretamente se apresenta por Direito como 
Literatura [...]. (GONZÁLEZ, 2013).

8 Sobre a inteligência do romance. 
(KUNDERA, 1994).

9 Insere o leitor numa comunidade cultural em 
que nos movimentamos agora. (MASINA, 2010).

10 A Literatura atua para os juristas como o es-
pelho de Perseu, um instrumento de ótica. 
(TEISSIER-ENSMINGER, 1999).

11 À medida que lemos, pode ser valioso lem-
brar o seguinte: não existe essa coisa de que 
uma obra literária completamente original, 
uma vez que você aprendeu isso, conseguir ir 
em busca de velhos amigos e fazer a pergun-
ta que acompanha o preceito: ‘de onde é que 
te conheço mesmo?’ (FOSTER, 2010).

12  Não perguntes ao sonhador porque está so-
nhando [...] ao poeta não se há de exigir que 
nos venha explicar os motivos, desvendar os 
caminhos e assinalar os propósitos. O poeta 
à medida que avança, apaga os rastros que 
vai deixando, cria atrás de si [...] o poeta não 
pode senão renunciar o saber como o fez [...] 
(SARAMAGO, 1998).

13  Lew Wallace: “Ben-Hur”, romance épico, Judá 
Bem-Hur, contemporâneo de Jesus Cristo. 

14 Conde Zanoni, Ordem Rosa-Cruz, ambienta-
do durante a Revolução Francesa. (BULWER-
LYTTON, 2009).

15  Sobre como se deveria começar a ler poemas: 
penso que as pessoas que leem poemas por 
fruição devem sempre ler primeiro o poema 
sem preocupar-se nem um pouco com forma 
ou estilo [...] bem como penso que as pesso-
as deveriam ler romances sem espiar o final: 

apenas usufrua a experiência. Após ter esse 
primeiro deleite, no entanto, um dos prazeres 
adicionais é observar como o poeta operou 
sua magia em você [...] (FOSTER, 2010).

16  Isto: Dizem que finjo ou minto Tudo que 
escrevo. Não. Eu simplesmente sinto Com a 
imaginação. Não uso o coração... Por isso es-
crevo em meio Do que não está ao pé, Livre 
do meu enleio, Sério do que não é. Sentir? 
Sinta quem lê. (FERNANDO PESSOA).

17 Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim, 
a tua beleza aumenta quando estamos sós. 
E tão fundo intimamente a tua voz, segue o 
mais secreto bailar do meu sonho. Que mo-
mentos há em que eu suponho seres um mi-
lagre criado só pra mim. (ANDRESEN, 2003).

18  Das Utopias, Poeminho do Contra, Espelho 
Mágico. (MÁRIO QUINTANA).

19  O Nome da Rosa: a ação se passa em um 
mosteiro medieval, com uma fantástica biblio-
teca. (ECO, 1983).

20 Portaria Conjunta 276 – CJF/PPN. 
Recomendação 44 CNJ. Há precedente ju-
dicial sobre a matéria, decisão judicial de 1º 
grau mantida pelo TJ/RS, interpretação à Lei 
de Execução Penal, Juiz Sidinei Brzuska. Ver 
também Consultor Jurídico, 12 de julho de 
2015, Exigir leitura de 400 páginas para remir 
um dia de pena não viola a LEP, diz TJ/RS – 
Artigo de Jomar Martins.

21 O tempo presente que hoje nos impõem é 
um tempo vazado de história. É um tempo 
que vive nesta ditadura do imediato, do ins-
tantâneo. Convidou o público a refletir sobre 
o presente e contar histórias. (COUTO, 2014).

22 Alcy Cheuiche: Ana Sem Terra, Sepé Tiaraju, A 
Mulher do Espelho, Lord Baccarat, Nos Céus 
de Paris, Mestiço de São Borja, e muitos outros. 

23 Érico Veríssimo: Para entender o Rio Grande, Cruz 
Alta, 1905, O Tempo e o Vento, Olhai os Lírios do 
Campo, Clarissa, Solo de Clarineta, O Prisioneiro, 
Incidente em Antares, leituras obrigatórias.

24 Josué Guimarães: A Ferro e Fogo, para entender 
o Rio Grande, Enquanto a Noite não Chega, Os 
Tambores Silenciosos, Camilo Mortágua.

25 Cíntia Moscovich: Zero Hora 22/6/2015, sobre 
Assis Brasil e os mestres: Ele me empurrou pra 
dentro da carreira da literatura e me manteve 
por perto... Sei lá, mas foi naquela hora, em 
algum corredor da PUC, que eu entendi que a 
literatura me dava um futuro e, mais do que 
tudo, um mestre para a toda vida. A joy fore-
ver. ‘Assis, Morro Santana e Lisboa’. 

26 Luiz Antônio Assis Brasil: Videiras de Cristal, 
Conserto Campestres, Um Castelo no Pampa, 
para entender o Rio Grande, Perversas 
Famílias, Bacia das Almas, Cães da Província. 

27 Lia Luft: Ponto Cego, O Tempo é Um Rio Que 
Corre, Rio do Meio, Pensar é Transgredir, A 
Asa Esquerda do Anjo, colunista da Veja, tra-
dutora, professora da UFRGS. Iniciou vida de 
pintora com mais de 70 anos! Há tempo para 
tudo... pintar é escrever com tintas.

28 Buddha Bar Lounge, Enigma e Enya, Música 
Celta, Músicas Verdes, como Vangelis Alpha, 
Pulstar, Era, Guitar Del Mar Buddha Bar, 
Canon in D – Pachelbel, em todas as versões, 
Üsküdara, Jordi Savall, Vivaldi in Garden.

29 Alberto Manguel: Uma História da Leitura, pales-
tra no Fronteiras do Pensamento, edição 2014. 
Fragmentos anotados pelo expositor. É argentino 
naturalizado canadense, escritor, leitor.

30 Luiz Antônio Assis Brasil, em entrevista por 
ocasião dos 70 anos: Minha sugestão é ler os 
contemporâneos e, na medida em que estes 
fizerem referência à tradição literária, ler os 
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clássicos que dialogam com esta obra.
31 Foi adaptado ao cinema: O Outro Lado da 

Nobreza. Ganhou Oscar, Inglaterra 1660, 
Restoration, Diretor, Michael Hoffmann.

32 O episódio rendeu o livro-reportagem O Caso 
Kliemann, Celito de Grandi. Constitui um 
compêndio de erros nas investigações condu-
zidas para esclarecer o assassinato da esposa 
do político. Os episódios chocaram a comuni-
dade de Santa Cruz do Sul e do Rio Grande 
como um todo. 

33 Hilary Mantel: ganhou dois Man Booker Prize, 
é a dama das tramas políticas. Ver a entre-
vista Jornal Valor, sexta-feira, 17 de julho de 
2015, Fim de Semana; Wolf Hall e O Livro de 
Henrique e Bring up the Bodies. 
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