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“O que garante a legitimidade das decisões são antes garantias 
processuais atribuídas às partes e que são, principalmente, a 
do contraditório e da ampla defesa, além da necessidade de 
fundamentação das decisões. A construção participada da de-
cisão judicial, garantida num nível institucional, e o direito de 
saber sobre quais bases foram tomadas as decisões dependem 
não somente da atuação do juiz, mas também do Ministério 
Público e fundamentalmente das partes e dos seus advogados.” 

(Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira) 

“Do silêncio não se extrai nada. Apenas os sujeitos são capazes 
de construir uma realidade, ampliando os horizontes interpre-
tativos. Uma decisão solitária pode ser autoritária. Uma testi-
ficação (recurso) pode confirmar ou modificar a racionalidade 
de uma decisão. A possibilidade de rever uma decisão se faz 
necessária para um modelo democrático. Sem a possibilidade 
de testificação via recurso a falibilidade possivelmente nunca 
poderá ser demonstrada, a manutenção de uma realidade sem 
questionamento pode ser falaciosa e incapaz de acompanhar a 
dinamicidade da sociedade.” 

(Charley Teixeira Chaves)
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direito. O trabalho teve grande aceitação pelos alunos da graduação por ser em-
basado na visão constitucional dos Recursos. 

O livro contém todo o programa da Teoria Geral dos Recursos. Nesta 
segunda edição contempla os recursos em espécie esquematizados, atendendo a 
demanda dos alunos. Realizou-se uma atualização de acordo com o novo Códi-
go de Processo Civil. 
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XIX

PreFácio

É com muito gosto que singelamente me associo a este novo livro do Pro-
fessor Charley Teixeira Chaves, Recurso – um direito constitucional democrático, 
escrevendo o seu Prefácio.

Nesta ocasião, julgo ser de interesse referir três palavras sobre o autor, a 
obra e as relações luso-brasileiras na área do Direito.

E serão palavras breves porque é sempre de não esquecer a advertência 
segundo a qual “…pior do que um Prefácio, é um prefácio ainda maior ”.

Uma primeira palavra será sobre o autor, que conheço bem, e que tem 
atrás de si, apesar da sua juventude, um currículo científico e pedagógico inve-
jável, além do exercício das profissões forenses. 

Sem dúvida que o Direito em geral – e muito particularmente o Direito 
Processual – só tem a ganhar com a multiplicidade de perspectivas que o do-
mínio simultâneo destas várias valências pode proporcionar, sendo certo que 
o Direito é uma Ciência teórica e prática, interpretativa e dogmática. 

Ora, é fácil ver que o Professor Dr. Charley Teixeira Chaves colocou todo 
o seu engenho e arte na elaboração do presente livro, que muito se beneficia 
das suas qualidades de inteligência, capacidade analítica e sentido crítico, de 
resto, qualidades fundamentais nos textos de natureza jurídica.

Uma segunda palavra se faz sobre a obra que neste momento se dá à es-
tampa pela prestigiada Arraes Editores, uma editora já com créditos firmados 
em todo o Brasil e mesmo já internacionalmente.

Trata-se de uma monografia muitíssimo bem escrita e sistematizada, cui-
dando dos tópicos fundamentais que se vislumbram no recurso como instru-
mento jurídico-processual.

Todavia, o esforço do autor não é apenas um mero repositório de obser-
vações desgarradas ou de simples intervenções exegéticas das fontes normativas 
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aplicáveis. Vai muito para além disso, na medida em que problematiza as ques-
tões, sendo de frisar especialmente a relação íntima que o Direito Processual 
– e todos os seus institutos – deve ter com a Constituição, numa concepção 
atualizada com as exigências de um “Constitucionalismo irradiante”, qual Rei 
Midas que, depois de tocar em qualquer recôndito lugar da Ordem Jurídica, a 
torna legítima e justificada à face dos valores de que é portador. 

Uma terceira palavra é apresentada sobre o excelente momento que esta-
mos vivendo nas relações luso-brasileiras no nível do Direito, o que também 
sucede noutros planos da comunhão que os povos brasileiro e luso têm tido 
de há muito tempo a esta parte. 

Para trás ficam períodos piores de algumas incompreensões e até de acri-
mônias frívolas, porventura ainda resquícios de um passado colonial que tar-
dou em dissipar-se nos confins do tempo.

Tenho tido a felicidade – como professor universitário, como político e 
como cidadão – de participar deste novo tempo de amizade e de partilha de pro-
jetos entre os brasileiros e os portugueses no ensino e na investigação do Direito. 

Isso tem sido cada vez mais frequente na Faculdade de Direito da Universi-
dade Nova de Lisboa (www.fd.unl.pt) a que pertenço e onde tenho desenvolvido 
um especial gosto pela cooperação com os Países de Língua Portuguesa, neles 
evidentemente o Brasil, ressaltado com um papel central. 

Mas igualmente tem sido possível cimentar essas relações a partir do 
recentemente criado Instituto do Direito de Língua Portuguesa (www. idilp.net), 
associação de juristas lusófonos – universitários e profissionais forenses – que 
tem a nobre missão de aprofundar os laços que um Direito Comum de Língua 
Portuguesa naturalmente sugere e enraíza. 

 Em síntese: creio que temos aqui todas as boas razões para comprar e 
ler o livro do Professor Charley Teixeira Chaves, em boa hora publicado pela 
Arraes Editores, o qual estou seguro que propiciará o maior proveito a este 
público lusófono cada vez mais global.  

Lisboa, 28 de dezembro de 2012.

JORGE BACELAR GOUVEIA
Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa 
e da Universidade Autónoma de Lisboa/Portugal. Ex-Deputado à Assembleia 
da República, na XI Legislatura. Presidente do Instituto do Direito de Língua 
Portuguesa. Presidente do IDiP – Instituto de Direito Público, do IDIiP – 
Instituto do Direito de Língua Portuguesa e do IDeS – Instituto de Direito e 
Segurança, associações científicas. https://www.jorgebacelargouveia.com/


