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PreFáCIo

Quando o autor de uma obra escrita alcança com sucesso 
o seu objetivo, por tê-la concluído com a plena realização do 
seu projeto, vale dizer, do que se propôs fazer, fica muito difícil 
a redação de uma nota introdutória ou prefacial que de fato a 
reconstitua antecipadamente, ressaltando aspectos incentivadores 
de sua leitura ao provocarem curiosidade e interesse pelos méritos 
que aponte o prae-ambulare.

Este é sem possibilidade de qualquer dúvida o caso desta 
monografia em que o jovem e dinâmico Professor André Malcher 
Meira reúne artigos publicados no prestigiado jornal O Liberal 
nos quais lapidou com esmero o perfil biográfico dos grandes 
mestres paraenses do Direito escolhidos para patronos das doze 
Cátedras inaugurais do Instituto Silvio Meira.

Note-se, todavia, que não se trata de uma reunião de ditos 
requentados ou mesmo de uma coletânea de escritos esparsos, isto 
porque a obra tem o duplo propósito teleológico de divulgar a 
grandeza de uma plêiade de homens que se fizeram credores da 
homenagem expressa na escolha de seus nomes para batizar as 
Cátedras do Instituto Silvio Meira e, ao mesmo tempo, perenizar 
em um conjunto vidas de gerações diversas que tiveram como 
traço comum a efetiva contribuição para o estudo e o ensino da 
ciência jurídica em nosso Estado.

É, assim, uma obra inteiramente nova, na medida em que ofe-
rece ao leitor a oportunidade de constatar esse traço comum, decor-
rente de todos terem se dedicado ao estudo e ao ensino do Direito, 
entre paraenses de épocas distintas, como, Inglez de Souza (nascido 
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em 1853 e falecido em1918), Daniel Coelho de Souza (nascido em 
1916 e falecido em 1998) e Paulo Klautau (nascido em 1940 e fale-
cido em 2005).

À escolha dos homenageados para designar as Cátedras do 
Instituto, que evidentemente não é excludente da existência na 
história local de outros eminentes mestres merecedores de igual 
distinção, o autor, em iniciativa também oportuna, resolveu adi-
cionar o resgate de fatos significativos de suas vidas, dando uma 
expressiva demonstração de respeito aos que nos antecederam no 
lapidar do saber jurídico, de reconhecimento merecido aos seus 
bons exemplos, enfim de que não há futuro confiável sem passa-
do e presente sólidos.

Por outro lado, cumpre realçar que o autor merece aplauso 
ao não ter simplesmente reproduzido dados curriculares, ofere-
cendo-nos, na verdade, um perfil histórico dos homenageados, 
não raro com referências a juristas conterrâneos atuais, o que 
confere à obra uma motivação adicional de leitura.

Creio que, nesta obra, André Meira consegue algo de certo 
modo paradoxal porque, ao mesmo tempo em que completo, pa-
rece-me inacabado. Explico: para o fim declinado na introdução 
por ele redigida sua obra está realmente bem concluída, porém 
tenho-a como inconclusa – e isso é apenas uma provocação ao seu 
criativo talento – porque acredito que o ISM terá, em futuro não 
distante, mais Cátedras.

Começar de novo, só na música. Sempre seremos outros a 
cada início. O importante, caro André, é ter coragem para conti-
nuar inovando, com competência e seriedade, sem se incomodar 
com os críticos de plantão que, eventualmente, podem até ajudar. 
Sou grato pelo distinguido convite que justifica esta breve inter-
venção de mão alheia em sua obra.

MILTON NOBRE
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APresentAção

Foi com muita honra e redobrada satisfação que recebi o 
convite para apresentar este livro que vem coroar, para mim, o 
carinho e as orientações que a mãe dele (a minha irmã Lúcia) e a 
nossa família sempre dedicaram ao autor, que perdeu o pai abrup-
tamente e muito jovem teve que enfrentar a vida. E o fez.

Neste livro “As XII Cátedras – Homens das Letras Jurídi-
cas no Pará”, o autor reúne os artigos que publicou no jornal 
“O Liberal”, de Belém do Pará, sobre os que dão os seus no-
mes às Cátedras do Instituto Silvio Meira, do qual é criador e 
Presidente.

Lembro-me que, em 2008, o professor doutor Agerson Ta-
bosa, saudoso romanista da Faculdade de Direito do Ceará e que 
era amigo do saudoso Arnaldo Meira, pai do autor, nos incen-
tivou a nos filiarmos a ASOCIACION IBEROAMERICANA DE 
DERECHO ROMANO- AIDROM e a irmos à reunião ordinária 
da entidade que ocorreria em novembro do mesmo ano, na Uni-
versidade Rey Juan Carlos, em Madrid.

A ideia do professor Agerson era propor na reunião que o 
próximo evento fosse em Belém do Pará e em homenagem ao 
professor Silvio Meira (avô do autor) um dos maiores romanistas 
do Brasil e do mundo e de quem o eminente professor foi aluno, 
discípulo e profundo admirador. Uma bonita atitude de amor e 
respeito do discípulo pelo mestre.

A missão foi cumprida. Fomos a Madrid, nos filiamos à 
AIDROM, apresentamos a proposta e defendemos Belém do Pará 
para ser a sede do Congresso seguinte.
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Para tanto, fizemos uma apresentação em power point das 
belezas da nossa cidade, da estrutura que possuíamos para receber 
o Congresso e da justa homenagem que se faria ao emérito pro-
fessor paraense Silvio Meira.

Enfrentamos pouquíssimas resistências em razão da distância 
e das despesas daí decorrentes, mas a maioria absoluta, talvez pela 
profunda admiração que nutria pelo futuro homenageado e, por 
certo, pela influência e respeito quem tinham pelo saudoso profes-
sor doutor Agerson Tabosa, autor da proposta, aprovaram a ideia.

E veio o XIII CONGRESSO INTERNACIONAL e XVI CON-
GRESSO IBEROAMERICANO DE DERECHO ROMANO da AI-
DROM, em homenagem a Silvio Meira, que se realizou nos dias 1, 
2 e 3 de setembro de 2011, um sucesso estarrecedor que encantou 
aos estrangeiros e aos participantes locais e nacionais que lotaram 
os salões do Hilton Hotel de Belém do Pará. 

A organização foi tão perfeita que na mesma data da insta-
lação o autor desta obra e coordenador do conclave entregou a 
todos os participantes, em forma de livro, os Anais do Congresso, 
surpreendendo a todos, fato inédito no Brasil.

Infelizmente, por vontade de Deus e ironia do destino o pro-
fessor doutor Agerson faleceu poucos dias antes do evento, mas 
nele recebeu uma justa e emocionante homenagem.

O Congresso seguinte foi em Almeria/Espanha, no ano de 
2012, e o autor, já integrado na comunidade internacional, esta-
va fazendo mestrado na Faculdade de Direito da Universidade de 
Lisboa, cuja dissertação defendeu em novembro de 2014, quando 
galgou o título e segue hoje o doutoramento na mesma instituição.

Durante o curso de mestrado, em 2011/2012, surgiu a ideia 
do autor criar o Instituto Silvio Meira, em homenagem ao avô, 
sempre citado e homenageado em todos os eventos internacio-
nais, para o que recebeu o incentivo do professor doutor Eduardo 
Vera Cruz Pinto, então Diretor da Faculdade.

A partir daí, o ISM passou a fazer, anualmente, o Congresso 
Luso-Brasileiro de Direito, um em Lisboa e outro em Belém do 
Pará (hoje já na VII edição), como ocorreram, sucessivamente, em 
2013 (ano da fundação), 2014, 2015, 2016 e 2017, sendo que, em 
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agosto de 2016, um outro Congresso da AIDROM foi realizado em 
Belém do Pará em homenagem ao centenário do Jurista paraense 
Clovis Malcher (avô do autor), com o mesmo sucesso do anterior.

Estes eventos só foram possíveis pela incansável força pro-
dutiva e coordenativa do autor, mas, por questão se justiça, devo 
também aqui registrar o irrestrito apoio dos professores Eduardo 
Vera Cruz Pinto, Raimundo Neto e Zeno Veloso que, como eu, 
compareceram a todos, deram palestras e  incentivaram Juristas 
de escol a participarem, dentre os quais destaco Adherbal Meira 
Mattos, Francisco Amaral, Milton Nobre, Sérgio Couto, Bruno e 
Roberta Coelho de Souza, Renan Gama Malcher, Ernane Malato, 
Frederico Oliveira, Cesar Mattar Jr, dentre outros.

Como o ISM ganhou corpo e fama local e internacional, o 
autor, em 2017, resolveu criar as XII Cátedras, inspirado na Lei 
das XII Tábuas, que foi traduzida e comentada pelo mestre Silvio 
Meira em livro específico.

Para cada Cátedra o autor escolheu para homenagear um 
Jurista Paraense já falecido, e para coordená-las e desenvolver os 
trabalhos científicos e de pesquisas convidou dois Juristas Paraen-
ses da atualidade.

Formou-se, assim, o seguinte quadro: Cátedra I – Silvio Mei-
ra, que versa sobre Direito Romano e Direito Civil (presidida 
pelos juristas Raimundo Chaves Neto e Rodrigo Lima Vaz Sam-
paio); Cátedra II – Clóvis Malcher, que versa sobre Direito Co-
mercial e Direito Tributário (presidida pelos juristas Clóvis Mal-
cher Filho e Eva Franco); Cátedra III – Daniel Coelho de Souza, 
que versa sobre Introdução ao Estudo do Direito (presidida pelos 
juristas Bruno e Roberta Coelho de Souza); Cátedra IV – Orlan-
do Bitar, que versa sobre Direito Constitucional (presidida pelos 
juristas Cesar Mattar Jr e Frederico Oliveira); Cátedra V – Otávio 
Mendonça, que versa sobre Direito Ambiental e Direito Agrário 
(presidida pelos juristas Antonio José de Mattos Neto e Raphael 
Sampaio Vale); Cátedra VI – Paulo Klautau, que versa sobre Direi-
tos Humanos, Difusos e Coletivos (presidida pelos juristas Paulo 
Klautau Filho e Elder Lisboa da Costa); Cátedra VII – Egydio 
Salles, que versa sobre Direito Processual Civil (presidida pelos 
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juristas Ângela Serra Salles e José Henrique Mouta); Cátedra VIII 
– Augusto Meira, que versa sobre Direito Penal e Processo Penal 
(presidida pelos juristas Homero Lamarão e Clodomir Araújo Jr); 
Cátedra IX – Orlando Teixeira da Costa, que versa sobre Direito 
do Trabalho e Processo do Trabalho (presidida pelos juristas Ney 
Maranhão e Pastora do Socorro Teixeira Leal); Cátedra X – Bene-
dito Nunes, que versa sobre Filosofia do Direito (presidida pelos 
juristas Ernane Malato e Jeferson Bacelar); Cátedra XI – Inglez de 
Souza, que versa sobre Direito Internacional e Comércio Interna-
cional (presidida pelos juristas Renan Malcher e Marina Pantoja 
Bernardes) e, finalmente, a Cátedra XII – Octávio Meira, que versa 
sobre Direito Administrativo (presidida pelo desembargador Mil-
ton Nobre e pela professora Ana Maria Barata).

Numa iniciativa salutar e inédita, o autor lançou o primeiro 
boletim eletrônico do ISM em dezembro de 2017, onde os mem-
bros de cada cátedra publicaram artigos sobre assuntos correlatos, 
o qual foi recentemente relançado em forma de papel num evento 
do Instituto dos Advogados do Pará.

Não satisfeito e, mais uma vez, surpreendendo a todos, o autor 
resolveu aproveitar a sua coluna semanal do jornal O Liberal de 
Belém do Pará, o maior da Amazônia, e escreveu um ou dois artigos 
sobre a vida e a obra da cada um dos que dão nome às XII Cátedras.

Para tanto, o autor fez uma minuciosa pesquisa sobre o cur-
rículo e as obras dos homenageados, entrevistou amigos e familia-
res deles e publicou artigos ao mesmo tempo científicos e históri-
cos, mas de leitura fácil e prazerosa em razão da incorporação aos 
textos de curiosidades e registros inéditos de cada um.

Foi um sucesso tão grande que os leitores passaram a esperar, 
ansiosamente, às quintas-feiras, para se deliciarem da leitura sobre 
os nossos grandes Juristas Paraenses. A cada artigo publicado, inva-
riavelmente, os comentários elogiosos viralizaram nas redes sociais.

A reunião dos artigos nesta obra se tornou inevitável, não 
só pela sua aceitação pela comunidade, como também, e especial-
mente, pela qualidade do trabalho do autor que acabou trazendo 
à baila a história de grandes homens e registrando, para a posteri-
dade, a trajetória de cada um.
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Eu tenho certeza que os que conheceram estes grandes ju-
ristas, como eu, guardarão esta obra com muito carinho em suas 
bibliotecas. E, mais ainda, que esta obra vai influenciar as novas 
gerações pelos exemplos que trás de homens que dedicaram a sua 
vida, com honestidade rara nos dias de hoje, à operação do direi-
to, às academias, ao magistério, à política, à educação e à cultura. 
Afinal, estamos precisando disso mais do que nunca.

Parabéns ao autor que tem desenvolvido um trabalho magní-
fico em prol da nossa educação e cultura jurídicas, aqui e alhures.

Foi e é uma honra para mim acompanhar este processo de 
criação e expansão do ISM e, mais ainda, ser membro do seu Con-
selho Científico e da Cátedra Clovis Malcher que, como todos 
sabem, é uma homenagem ao meu pai e avô do autor, um dos 
grandes comercialistas de sua época.

Belém, Pará, 18 de maio de 2018

CLÓVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO
Presidente do IAP – Instituto dos Advogados do Pará

Membro da Academia Paraense de Letras
Membro da Academia Paraense de Letras Jurídicas
Professor da UFPA – Universidade Federal do Pará


