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DE MOURA

A OBRA TRAZ 
uma coletânea de textos jurídi-
cos eminentemente críticos, os 
quais abordam uma interface 
interdisciplinar entre Direito, 
Política e sociedade, levando o 
leitor a uma visão clara e ob-
jetiva de diversos assuntos que 
permearam os meandros das 
ciências jurídicas e sociais nos 
últimos anos. Temas instigantes 
como fraternidade, criminolo-
gia, prisão especial, lei de pro-
teção de animais, coronavírus e 
seus impactos, prisão em 2 ins-
tância e outros, brindam o leitor 
com temas atuais, analisados 
não só sob o aspecto formal, mas 
também sob o aspecto material, 
buscando resultados práticos 
para a resolução dos problemas 
enfrentados. Sem dúvida, é uma 
obra caracterizada pela diversi-
dade, atualidade e praticidade, 
sendo indispensável para aque-
les que buscam uma formação 
densa e sólida na seara jurídica, 
política e social.
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Há vários modos de escrever li-
vros. O tradicional é conter início, 
meio e fim. Há também o modo “co-
letânea” ou “capítulos de livros”, 
condensando autores diversos.
Todavia, há um modelo bem inte-
ressante, que é a recuperação por 
reunião de textos escritos por um 
autor em um determinado período.
É o caso de Grégore Moreira de 
Moura, que nos brinda com o 
seu Centelhas Jurídicas, reunin-
do dezenas de artigos publicados 
em vários veículos. E com uma 
vantagem: embora diferentes em 
termos de temáticas, o livro Cen-
telhas Jurídicas consegue uma 
harmonia em uma diversidade. 
Unidade na fragmentação, o que 
não é tarefa fácil.”
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Prefác io:
De como a  esc r i t a  é  a  ga ran t i a  
con t ra  o  f r acasso  da  memór ia !

Por Lenio Luiz Streck1

Há vários modos de escrever livros. O tradicional é conter início, 
meio e fim. Há também o modo “coletânea” ou “capítulos de livros”, 
condensando autores diversos.

Todavia, há um modelo bem interessante, que é a recuperação por 
reunião de textos escritos por um autor em um determinado período. 

É o caso de Grégore Moreira de Moura, que nos brinda com 
o seu Centelhas Jurídicas, reunindo dezenas de artigos publicados em 
vários veículos. E com uma vantagem: embora diferentes em termos 
de temáticas, o livro Centelhas Jurídicas consegue uma harmonia em 
uma diversidade. Unidade na fragmentação, o que não é tarefa fácil.

Mais do que isso, um livro desse jaez também tem o condão de 
carimbar para o futuro a própria autoria, facilmente perdível em um 
mundo de instantaneidade. No mundo de publicações virtuais, sempre 
corremos o risco de que o excesso de informações acarrete, parado-
xalmente, a escassez de informações.

Isto porque, como dizia T. S. Eliot, informação não é conheci-
mento; conhecimento não é saber; e saber não é sabedoria. Por isso 
há que “guardar” os textos. Tirá-los de um universo esparso e fluído 
e colocá-los em um livro. “Prender” os textos em um livro significa 

1 Mestre e Doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Pós-dou-
tor pela Universidade de Lisboa. Professor titular do Programa de Pós-Graduação 
em Direito (Mestrado e Doutorado) da UNISINOS, na área de concentração em 
Direito Público. Professor permanente e pesquisador da UNESA-RJ, Professor 
visitante da Universidade Javeriana - CO. 
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libertá-los de um mundo que absorve fragmentos, servindo apenas 
como rito de passagem. Textos ao vento não habitam. Passam. Por isso 
devem ser “salvos’. 

Por isso, o livro de Grégore assume relevância, porque reúne refle-
xões datadas e não datas, com um fio condutor: a critica ao arbítrio e a 
preservação de direitos fundamentais. Esse é o compromisso do autor.

Afinal, em um país como o nosso não se morre de tédio. E Grégore 
mostra que temos de estar atentos. O papel da doutrina é doutrinar. 
Mostrar e desvelar até mesmo as obviedades do óbvio. Por exemplo, 
quem não sabe que a emissão de uma nota de R$ 200 reais se mostra 
deletéria sob vários aspectos, mormente em tempos em que papel moeda 
está em declínio? Por isso Grégore faz contundente crítica, dizendo 
“dinheiro não mão é vendaval”, como se já cantava de há muito.

E assim, o autor vai contando o Brasil. O Brasil da crise do CO-
VID. O Brasil do ativismo judicial. O Brasil do federalismo frágil e 
fragilizado. Já se disse de há muito que a escrita é uma garantia, uma 
blindagem contra o fracasso da memória. E eu acrescento: não apenas 
da memória “memória”, como também da memória coletiva, das 
coisas que acontecem no país, como as constantes violações a direitos 
e que, se não forem registradas, fincadas em textos e livros, acabam se 
perdendo na banalidade da assim denominada “modernidade líquida” 
ou outro nome que se dê à fragmentação “pós-moderna” (ou o nome 
que se dê ao nosso tempo).

Boa leitura!

Escrito na Dacha de São José do Herval, prisioneiro da 
COVID, do alpendre por onde se vê o vale desenhado pelos 

pinheiros, cedros e ipês (alguns ainda) em flor!
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