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Tradições Nobiliárias Internacionais e sua 

Integração do Direito Civil Brasileiro. 

                                      Mário de Méroe 

 

Direito Nobiliário - Genealogia - Heráldica: Ciências Auxiliares da 

História  

 
Direito Nobiliário I - Ciências Auxiliares da História 

 
Tema I 
 

Direito Nobiliário não é um tema que possa ser tratado isoladamente. Há íntima conexão 

com disciplinas correlatas, também auxiliares da História, como a Heráldica, e a Genealogia; 

entretanto, uma explanação completa implicaria, necessariamente, em extensos desdobramentos, 

que refugiria da orientação compendiada que adotamos. Cabe, assim, uma rápida apresentação, 

como segue. 

 

CIÊNCIAS AUXILIARES DA HISTÓRIA 

Para os fins colimados neste trabalho, apresentamos algumas notas básicas sobre as 

ciências auxiliares da História que se relacionam mais diretamente com o tema nobiliário: 

Genealogia e Heráldica. 

 

 

 

Genealogia 
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Estuda as relações de parentesco, sem limitação de linhas ou graus, ordenando as linhas 

ascendentes, descendentes e colaterais. 

No Brasil, há entidades que congregam associados e pesquisadores, com acervos de 

livros e registros que permitem pesquisas. Citamos, como exemplo, o Colégio Brasileiro de 

Genealogia, no Rio de Janeiro-RJ; o tradicional Instituto Genealógico Brasileiro, em São Paulo-SP, e 

a Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia (ASBRAP), entre outros. 

A ASBRAP, também sediada em São Paulo-SP, promove cursos e reuniões periódicas, e 

edita uma revista anual, com artigos sobre história e genealogia, contendo ainda glossário de 

abreviaturas de expressões usuais, fontes arquivistas, bibliográficas e metodologia para descrição 

de ascendentes e descendentes, valiosos instrumentos para orientar pesquisas. 

 

Heráldica 

A heráldica, no âmbito familiar, estuda a representação plástica dos símbolos de tradição 

das famílias (são denominados "as armas" da família), sejam originadas de conquista ou de 

concessão, orientando sua disposição interna e externa no brasão, a harmonia das cores e das 

formas. Possui leis próprias, universais, para a feitura dos brasões, que permitem conhecer a 

origem, o significado da simbologia adotada e o título que possui. Este é identificado pelo coronel 

(coroa aberta), que costuma encimar o brasão. 

 

De acordo com Guelfi [1], "O primeiro tratado apareceu em França, cerca de 1.180, no 

reinado de Felipe Augusto. A origem dos escudos e brasões precede a primeira Cruzada, onde já 

eram muito usados". 

 

Segundo Tostes, Vera Bottrel [2], "A heráldica surgiu no século XIII quando houve a 

regulamentação do uso dos atributos simbólicos e da hereditariedade desses símbolos e dos graus 

da nobreza". 
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A mais completa e alentada obra sobre heráldica, no Brasil, é de autoria de Baroni-

Santos, Waldemar, doutor de Estado pela Universidade de Reims, na França e considerado o maior 

heraldista do país. Dado sua relevância e contribuição ao estudo dessa ciência, sua obra Tratado de 

Heráldica, em 3 volumes, cuja 2ª edição veio a lume em 1990, está sendo reeditado e atualizado a 

convite e sob patrocínio do governo paulista. 

 

Direito Nobiliário 

 

Conceituação: 

Neste capítulo, procuraremos retratar, resumidamente, preceitos de doutrina nobiliária 

tradicionalmente aceitos, acrescidos de anotações surgidas de nossas pesquisas e estudos de 

documentos e obras, assim como peças e decisões judiciais pertinentes. 

 

O Direito Nobiliário pode ser conceituado como um conjunto de normas reguladoras dos 

atos constitutivos, acautelatórios, modificativos, translativos, ou extintivos das relações jurídicas 

emanadas das cartas de nobreza. Sob esses aspectos, aproxima-se do conceito tradicional de 

negócio jurídico. 

Tem sua origem no exercício do poder estatal, nas estruturas monárquicas onde o rei é o 

titular do "ius conferendi" das honrarias nobiliárias, e no uso das faculdades de nobilitação 

reconhecidas aos chefes dinásticos de casas reais ex-reinantes. 

 

A fonte basilar do direito nobiliário encontra-se na carta de nobreza. De seu conteúdo 

emergem as relações entre o poder concedente e o agraciado, e entre estes e seus herdeiros 

presuntivos, em caso de títulos hereditários. 

 

Na lição de ilustre nobiliarista de Espanha [3], o Direito Nobiliário faz parte do grande 

ramo do Direito Público, daquele país, como especialidade do gênero Direito Premial. 
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Nos países de estrutura monárquica, os assuntos relativos ao Direito Nobiliário são 

regulamentados por legislação positiva específica. A própria concessão está prevista no 

ordenamento constitucional, como prerrogativa do monarca. Assim, na conceituação de eminentes 

juristas, faz parte do Direito Público, pois o Estado está presente em suas relações e em seus 

efeitos. Nas monarquias atuais, doutrinariamente, faz parte integrante de um ramo de Direito 

Público, denominado Direito Premial, de espectro mais amplo. 

 

Nos Estados monárquicos, um cidadão pode ser guindado às honras nobiliárias, mediante 

a concessão de títulos ou tratamentos nobiliárquicos e/ou brasões de armas. Nestes casos, a fonte 

das honras nobiliárias (fons honorum) não se encontra nos órgãos ou poderes de Estado, mas é 

atribuição e poder do único detentor do jus nobilitandi - o monarca reinante - que o exerce sob 

previsão constitucional e apoio nas leis. Situação semelhante ocorre com as Casas em exílio, nos 

casos de deposição sem renúncia, ou Igrejas tradicionais. Naquelas, o chefe da Família Real 

conserva os poderes inerentes à soberania dinástica, transmitidos hereditariamente; nestas, o titular 

do trono pontifício exerce esses poderes dna conformidade com os estatutos da Igreja. 

 

Convém ressaltar que o trono pontifício é ELETIVO, ao passo que a chefia das Casas 

Reais é hereditária. 

Esse Direito/Poder, denominado jus honorum é a fonte das honras nobiliárias, sendo 

distinto dos demais poderes de Estado, pois se insere na pessoa dinástica do monarca, nele 

permanecendo até o fim de seus dias, e transmitindo-se ao seu herdeiro e sucessor, mesmo em 

caso de exílio. 

 

Cumpre ressaltar que a previsão legal da existência das honras nobiliárquicas, ou do 

poder para concedê-las não gera direito subjetivo (facultas agendi) a favor do cidadão para pleiteá-

las. 
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Nos países monárquicos, todos os cidadãos possuem, em tese, condições para serem 

agraciados com títulos nobiliárquicos. Entretanto, ninguém poderá reivindica-las, por absoluta 

ausência de suporte legal a essa pretensão, ressalvando-se apenas os casos de sucessão, através 

das vias previstas no ordenamento jurídico de seu país. 

 

O Direito Nobiliário é o reverso do Direito Penal. Enquanto este  disciplina o direito de 

punir do Estado (jus puniendi), aquele tem como base de sua incidência, a premiação por condutas 

meritórias. 

 

 

[1] Citado por Moya, Salvador, in Biblioteca Genealógica Latina - Simbologia Heráldica, 1961, p. 441 

[2] Princípios de Heráldica, Museu Imperial/Fundação MUDES, Petrópolis-RJ, 1983. 

[3] Granado Hijelmo, Ignácio. Las Instituciones Nobiliárias Riojanas: Um Capitulo de la Historia 

Institucional de La Rioja y Del Derecho Nobiliário Español, Hidalguia, Mandrid, 1995, p. 20 e segs. 

 

NOTA; O livro-base encontra-se disponível para aquisição em: 

Divulgação: Divulga Escritor 

E-mail: smccomunicacao@hotmail.com http://www.divulgaescritor.com/   

 

  

 

 

Right Nobiliário - Genealogy - Heraldry: Auxiliary Sciences of history 

 

right Nobiliário I - Auxiliary Sciences of History 
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Theme I 

 

Right Nobiliário is not an issue that can be dealt with separately. There is close connection with 

related disciplines, auxiliary also of history, as the heraldry, and the pedigree; however, a complete 

explanation would imply, necessarily, in extensive ramifications, which refugiria of guideline 

compendiada we adopt. It is, therefore, an early presentation, as follows. 

 

Auxiliary SCIENCES OF HISTORY 

For the purposes collimated in this work, we present some basic notes about the sciences auxiliary to 

history that relate more directly with the theme nobiliário: Genealogy and heraldry. 

 

 

 

Genealogy 

studies the kinship relations, without limitation of lines or degrees, ordering the lines ascendants, 

descendants and collaterals. 

In Brazil, there are organizations that bring together members and researchers, with collections of 

books and records that allow searches. We quote, as an example, the Brazilian College of genealogy, 

in Rio de Janeiro-RJ; the traditional pedigree Institute in Brazil, São Paulo-SP, and the Brazilian 

Association of Researchers in History and Genealogy (ASBRAP), among others. 

The ASBRAP, also based in São Paulo-SP, promotes courses and periodic meetings, and publishes an 

annual magazine, with articles on history and genealogy, and contains GLOSSARY OF 

ABBREVIATIONS of phrases, sources, archival references and methodology for description of 

ascending and descending, valuable tools for guiding research. 
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The HERALDRY HERALDRY, within the family, studying the plastic representation of symbols of 

tradition of families (they are called "weapons" of the family), originate of conquest or of granting, 

guiding their internal arrangement and foreign in the coat, the harmony of colors and forms. It has its 

own laws, universal, for the making of coats, that allow to study the origin, the significance of the 

symbolism used and the way it has. This is identified by Colonel (crown open), which often encimar 

the coat. 

 

According to Daniel[1], "The first treaty appeared in France, about 1,180, during the reign of Philip 

Augustus. The origin of the shields and coats of arms above the First Crusade, which were already 

widely used". 

 

Second Tostes, Vera Bottrel[2], "The Heraldry emerged in the 13th century when there was the 

regulation of the use of symbolic attributes and the heritability of these symbols and the degrees of 

nobility". 

 

The most complete and encouraged work on heraldry, in Brazil, is authored by Baroni-Santos, 

Waldemar, doctor of the University of Reims in France and considered the largest heraldista of the 

country. Given their relevance and contribution to the study of science, his work Treaty of heraldry, in 

3 volumes, whose second edition came to light in 1990, is being reissued and updated the invitation 

and under the sponsorship of the São Paulo government. 

 

Right Nobiliário 

 

Conceptualization: 

In this chapter, we will seek to portray, briefly, precepts of the doctrine nobiliária traditionally 

accepted, plus notes arising from our research and studies of documents and works, as well as parts 

and judicial decisions. 
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The Right Nobiliário can be conceptualized as a set of rules governing the acts constituting, 

acautelatórios, amending acts, translativos, or extintivos of legal relations resulting from the letters of 

nobility. Under these aspects, approaches the traditional concept of legal business. 

It has its origin in the exercise of state power, the structures monarchical where the king is the holder 

of the "ius conferendi" nobiliárias honors, and in the use of the faculties of nobilitação Accorded to 

heads dynasts of royal houses Former monarchs. 

 

The basilar source of law nobiliário lies in the charter of nobility. Its contents are the relations between 

the grantor and the awardee, and between them and their heirs presumptive in case of securities 

hereditary. 

 

In the lesson of illustrious nobiliarista of Spain[3], the right Nobiliário is part of the great branch of 

public law, in that country, as a specialty of the genre right. Premial 

 

In the countries of monarchical structure, the issues concerning the right Nobiliário are regulated by 

positive legislation. The grant is provided in land 

In the countries of monarchical structure, the issues concerning the right Nobiliário are regulated by positive legislation. 

The grant is provided for in the constitution, as a prerogative of the monarch. Thus, in the conceptualization of eminent 

jurists, is part of public law, because the state is present in their relationships and in their effects. In the Current 

monarchies, doctrinally, is an integral part of a branch of Public Law, called Right Premial, broader spectrum. 

 

In the united royalists, a citizen can be guindado to the honors nobiliárias, through the granting of titles or 

nobiliárquicos treatments and/or coats of arms. In these cases, the fountain of honors nobiliárias (fons honorum) is not 

in the bodies or powers of State, but it is the allocation and power of the sole guardian of jus nobilitandi - the reigning 

monarch - that the exercises under constitutional provision and support in the laws. A similar situation occurs with the 

houses in exile, in cases of disposal without renunciation, or traditional churches. In those, the head of the royal family 

retains the powers inherent to sovereignty, dynastic transmitted hereditarily; in these, the holder of the throne 

pontifical exercises these powers dna compliance with the statutes of the Church. 
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It is worth mentioning that the pontifical throne is elective, while the head of the royal houses is hereditary. 

This Right/Power, called jus honorum is the source of nobiliárias honors, being distinct from other branches of the state, 

because the person's dynastic monarch, it remained until the end of his days, and transmitting it to his heir and 

successor, even in case of exile. 

 

It is worth pointing out that the legal provisions of the existence of nobiliárquicas honors, or the power to grant them 

does not generate subjective rights (facultas AGENDI) in favor of the citizen for pleiteá them. 

 

In the monarchists, all citizens have, in theory, conditions to be graced with nobiliárquicos. However, nobody can claim 

them by absolute absence of legal support to that claim, though only the cases of succession, through the tracks laid 

down in the legal system of your country. 

 

The Right Nobiliário is the reverse of the criminal law. While this discipline the right to punish the State (jus puniendi), 

that has as a basis for its incidence, the award for meritorious conduct. 

 

 

[1] Quoted by Moya, El Salvador, in Genealogy Library America - Heraldic Symbols, 1961, p. 441 

[2] principles of heraldry, Imperial Museum/Fundação resize, Petrópolis-RJ, 1983. 

[3] Granado Hijelmo, Ignacio. Las instituciones Nobiliárias Riojanas: a chapter in the history of La Rioja y del Derecho 

Nobiliário Español, Hidalguia, Mandrid, 1995, p. 20 and 71. 

 

Note: The book-base is available for purchase: 

Disclosure: discloses a Writer 

Email: smccomunicacao@hotmail.com http://www.divulgaescritor.com/ 
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e sua Integração do Direito Civil 

Brasileiro 

Mário de Méroe 

           

Direito Nobiliário II - Ciências Auxiliares da História 

 

 

Tema II 

Da sucessão nos títulos nobiliárquicos [1] 

 

A sucessão nas honras heráldicas inerentes à posse de um título nobiliárquico vem 

expressa no documento de outorga, elaborado de conformidade com a legislação de cada país, 

respeitando-se os costumes do local e da época. 

 

As Casas Reais reinantes obedecem ao disposto nas Constituições e leis específicas dos 

respectivos reinos; as Casas Reais ex-reinantes observam as regras de seu Estatuto de Família. 

Inexistente este, guiam-se pelas regras gerais e pelos costumes consagrados. Inserem-se, também, 

em sua competência os atos de reconhecimentos e confirmações de títulos e brasões de armas, 

mediante requerimento do interessado, e à vista de documentos probatórios. 

 

O possuidor de um título hereditário [2] não pode transmiti-lo ao seu talante, devendo 

observar as condições de transmissibilidade constantes do documento de concessão. Nem este, (o 

primeiro titular) nem seus sucessores possuem o "jus disponendi" nem o "jus honorum", não 

podendo, assim, modificar a linha de sucessão ou acrescentar a ela outras pessoas. 
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Em nossas pesquisas, temos observado ocorrências onde títulos nobiliárquicos 

formalmente legítimos, foram irregularmente transmitidos por simples "disposição de vontade" de 

seu possuidor, em flagrante usurpação da fons honorum privativa de chefes dinásticos. Esse tópico 

será desenvolvido no Cap. II - Estudos sobre Direito Nobiliário, no item "Da Transmissão dos Títulos 

Nobiliárquicos". 

 

Em o desejando, ou por razões de foro íntimo, o titular poderá renunciar às honras 

heráldicas, comunicando o fato ao poder concedente, que providenciará o acolhimento do título ao 

acervo de sua dinastia. Outra alternativa, será renunciar apenas ao uso do título, o qual ficará em 

seu poder, mesmo inativo, até que sejam implementadas as condições para a transmissão ao 

herdeiro ou sucessor, de iure. 

 

Há situações em que o reconhecimento da legitimidade do interessado, para a posse do 

título, exige comprovação de seu direito, com base em vínculo familiar ou legado. Há necessidade 

de prova documental; excepcionalmente admite-se prova testemunhal ou indícios coletados de 

eventos históricos, desde que apontem para a legitimidade alegada. 

 

Para essa finalidade, o instrumento apropriado é o Processo de Justificação de 

Nobreza (em Portugal e no Brasil quando Estados monárquicos), ou Juicios de Hidalguía, em 

Espanha, que obedece às formas e ritos previstos em legislação oficial ou em regulamento privado, 

em caso de ser decidido por Chefe de dinastia ex-reinante. 

 

Na atualidade, as dinastias ex-reinantes atribuem essa função a um especialista, 

denominado Consultor Jurídico-Heráldico, (o antigo Rei de Armas) o qual analisa e oferece parecer 

sobre a viabilidade do pleito. A decisão final, entretanto, caberá ao Chefe de Nome e de Armas, ou 

outra autoridade com poderes dinásticos e jurisdição para o deslinde do feito, em foro extrajudicial. 
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NOTAS AO TEXTO: 

[1] Neste artigo, trataremos da sucessão nos títulos de nobreza propriamente ditos. Os títulos que 

caracterizam o poder do monarca, ditos títulos dinásticos, são dotados de outras peculiaridades e 

serão abordados em outro estudo. 

[2] Ressalvados os casos de chefes dinásticos, que poderão dispor dos títulos de nobreza 

historicamente pertencentes ao patrimônio de suas casas, atribuindo-os aos outros membros da 

família, observando-se, obrigatoriamente, as condições de sua criação e/ou incorporação. 

 

NOTA; O livro-base encontra-se disponível para aquisição em: 

http://www.mariodemeroe.org/livros/  

Divulgação: Divulga Escritor  

E-mail: smccomunicacao@hotmail.com  

http://www.divulgaescritor.com/  

Websites: http://www.mariodemeroe.org/ - e http://www.msmeroe.org   

 

Leia mais:  
http://www.divulgaescritor.com/products/direito-nobiliario-genealogia-heraldica-ciencias-auxiliares-
da-historia-por-mario-de-meroe/ 
 
 

Right Nobiliário II - Auxiliary Sciences of History 

 

Theme II 

of succession in titles nobiliárquicos [1] 

 

the succession in the heraldic honors inherent in the possession of a title nobiliárquico is expressed in the document 

granting, drawn up in accordance with the legislation of each country, respecting the customs of the place and time. 

http://www.mariodemeroe.org/
http://www.msmeroe.org/
http://www.divulgaescritor.com/products/direito-nobiliario-genealogia-heraldica-ciencias-auxiliares-da-historia-por-mario-de-meroe/
http://www.divulgaescritor.com/products/direito-nobiliario-genealogia-heraldica-ciencias-auxiliares-da-historia-por-mario-de-meroe/
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The Casas Reais monarchs conform to the provisions in the constitutions and laws of the respective kingdoms; the Royal 

Houses Former monarchs comply with the rules of its status as a family. Absent this, guide you through the general rules 

and customs. It is also in its competence the acts of recognitions and acknowledgments of deeds and coats of arms, 

upon request of the interested party, and the sight of substantiating documents. 

 

The holder of a title of inheritance.[2] cannot pass it on to your adult school, and observe the conditions of 

transferability in the document to grant. Neither this, (the first holder) nor his successors have the "jus disponendi" nor 

the "jus honorum", therefore not modify the line of succession or add to it other people. 

 

In our research, we have observed instances where titles nobiliárquicos formally legitimate, were irregularly transmitted 

by simple "provision of will" of its possessor, in flagrant usurpation of fons honorum of heads dynasts. This topic will be 

developed in the Cap. II - Studies of Law Nobiliário, in item "Transmission of Securities Nobiliárquicos". 

 

In the desiring, or for reasons of internal forum, the holder may renounce honors heraldic, communicating the fact to 

the grantor, who will arrange the reception of title to the collection of his dynasty. Another alternative, will renounce 

just to use the title, which will be in his power, even down, until they are implemented, the conditions for the 

transmission to the heir or successor, de iure. 

 

There are situations in which the recognition of the legitimacy of the person concerned, for the possession of the title, 

requires proof of their right, based on family ties or legacy. There is a need for documentary evidence; exceptionally it is 

admitted testimony or evidence collected from historical events, since they point to the alleged legitimacy. 

 

For this purpose, the appropriate instrument is the process of justification of Nobility (in Portugal and in Brazil when 

united royalists), or Juicios de Hidalguía, in Spain, according to the forms and rites laid down in legislation or regulation, 

in case to be decided by the Head of the former prevails. 
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In actuality, the dynasties ex-monarchs attribute this function to a specialist, called Legal Adviser-Heraldic, (the former 

King of Arms) which analyzes and offers advice on the viability of the election. The final decision, however, it will be up 

to the head of name and arms, or other authority empowered dynasts and jurisdiction for the bridge of done, in 

extrajudicial forum. 

 

Notes on the text: 

[1] In this article, we will treat of the succession of titles of nobility itself. The titles that characterize the power of the 

monarch, such securities, DYNASTS are endowed with other peculiarities and will be addressed in another study. 

[2] With the exception of the cases of heads dynasts, who may have the titles of nobility historically belonging to the 

heritage of their homes, assigning them to other members of the family, observing, compulsorily, the conditions of its 

creation and/or incorporation. 

 

Note: The book-base is available for purchase: 

http://www.mariodemeroe.org/livros/ 

Disclosure: discloses a Writer 

Email: smccomunicacao@hotmail.com 

Http://www.divulgaescritor.com/ 

Websites: http://www.mariodemeroe.org/ - and Http://www.msmeroe.org 

Read more: 

http://www.divulgaescritor.com/products/direito- 
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http://www.divulgaescritor.com/products/direito-
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Mário de Méroe 

Síntese:  

O escritor Mário de Méroe é advogado, membro Catedrático da Academia Brasileira de Ciências Sociais e Políticas, e 

Doutor honoris causa em Ciências Sociais. Membro do Colégio de Armas da Sociedade Heráldica Espanhola. Analista 

Judiciário Federal de 2ª Instância, aposentado do TRF3 (sede em São Paulo-SP). Possui trabalhos jurídico/dinásticos 

publicados, destacando-se os livros Tradições Nobiliárias Internacionais e sua Integração ao Direito Civil Brasileiro, 

Estudos de Direito Nobiliário, e A Perpetuação das Qualidades Soberanas em Dinastias ex-Reinantes. No campo 

histórico-eclesiástico apresentou o estudo "A Teocracia Bizantina na Itália: Estudos sobre os atributos de Soberania da 

Real Casa de Margiana e Arachosia, dinastia teocrática de direito histórico, em exílio", veiculado na Itália. Por esse 

trabalho, recebeu reconhecimento acadêmico com o grau de Doutor em Direito Eclesiástico, bem como a atribuição da 

"Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano", conforme amplamente veiculado pela imprensa 

daquele país. É autor de uma trilogia de romances baseados em passagens bíblicas (O Refúgio, O Estigma, e O Outro), 

publicados pela Paco Editorial. OBS. Essa trilogia foi agraciada com o 1º Prêmio Internacional de Literatura, na 2ª Exposição 

Internacional da CONINTER, realizada em Estoril – Portugal, em 28 de junho de 2014. 

Link:http://www.mariodemeroe.org/news/a2ª-exposiçao-internacional-de-artes-e-letras-estoril-portugal/ . 

Outros artigos publicados em seus sites: www.msmeroe.org e www.mariodemeroe.org  

http://www.msmeroe.org/ 
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BRASÍLIA   Urgente. 

Capital Federal da Republica Federativa do Brasil, Brasília cresceu desordenadamente com muitos 

loteamentos clandestinos que hoje o governo ira regularizar. 

Não basta regularizar o governo em “caráter de emergência” tem que criar em algumas das cidades 

satélites de Brasília um Parque Industrial para geração de empregos e consecutivamente impostos 

para investir na melhoria de vida de milhares de desempregados que sem instrução adequada não 

conseguem passar num concurso estatal e ter uma estabilidade financeira. 

Há anos como Presidente da ABCP – Academia Brasileira de Ciência Política tinha protocolado junto 

ao Governo Roriz um projeto piloto no Recanto das Emas e já contava com apoio da Federação das 

Indústrias de Estado de São Paulo por ser o Centro Oeste do País serviria o norte e nordeste do 

Brasil, hoje esse projeto necessita ser revisto em caráter de emergência para geração de empregos 

e impostos.    

The Federal Capital of the Federal Republic of Brazil, Brasília grew disorderly with many blends illegal immigrants that 

today the government will settle. 

It is not enough to stabilize the government in "emergency" has to create some of the satellite towns of Brasilia an 

Industrial Park for employment generation and consecutively taxes to invest in improving the lives of thousands of 

unemployed that without proper instruction can not having a contest and have a financial stability. 

For years as President of the ABCP - Brazilian Academy of Political Science had filed with the Government Roriz a pilot 

project at the Recanto das Emas and already had support from the Federation of Industries of the State of São Paulo for 

being the Center West of the country would serve the north and northeast of Brazil, today this project needs to be 

reviewed on an emergency basis for generating jobs and taxes. 

Celso Dias Neves  Presidente da WPO. 
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A militância da paz e uma tarefa muito árdua e às vezes até ingrata, mas os 

militantes mesmo com todas as suas dificuldades hasteia sua bandeira de 

luta e segue caminhos espinhosos  muitas vezes essa luta ferem interesses 

de grupos que detém a massa populacional escrava de leis, imperialismo, 

ditadores, enfim ativista dos direitos humanos além de terem uma imagem 

equivocada deste importante segmento social, nos confundem como 

defensores de bandidos. 

Esquecem os maus informados que toda Constituição não pode ferir a Carta 

das Nações Unidas à Declaração Universal dos Direitos Humanos ela quem 

limita os direitos e deveres da sociedade, suas agencias atuam no 

engrandecimento da raça humana sem distinção de credo cor ou religião.    

Devido a sua árdua luta a WPO indicara a Presidente do Pacifist Journal Denise Ruman como Candidata do 

Brasil ao Nobel da Paz. 

The militancy of peace and a task very difficult and sometimes even ungrateful, but the militants even with all 

their difficulties hasteia your banner of struggle and follows paths prickly sometimes this fight hurt interests of 

groups that holds the mass of the population of slave laws, imperialism, dictators, human rights activist and 

have an image mistaken this important social segment, confuse us as defenders of bandits. 

Forget the ill-informed that the whole Constitution cannot injure the Charter of the United Nations Universal 

Declaration of Human Rights she who limits the rights and duties of society, its agency operating in the 

aggrandizement of the human race without distinction of creed, color or religion 

due to their arduous struggle the WPO stated the president of the Pacifist Journal Denise Ruman as a 

candidate from Brazil to the Nobel Peace Prize. 
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WESLEY FELIPE GONÇASLVES DA CRUZ e CLAUDIO QUEIROZ DE OLIVEIRA DOUARADO da 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BAHIA 

Benfeitores da Humanidade são pessoas comuns da sociedade que mesmo tendo uma vida 

consolidada financeiramente se preocupam com outros irmãos que vivem abaixo da linha da miséria. 

Muitas destas ajudas nem vem dos governos como deveriam vir, mas sim de empreendedores como 
estes lideres que repartem com quem nada tem um pouco amenizando assim a pior das dores que e 
a FOME. 
Atacadistas movimentam diariamente toneladas de alimentos sendo distribuidores para 
supermercados poderiam muito bem jogar fora o que sobra por serem produtos perecíveis, mas não 
dividem com aqueles que nada têm e cada dia mais Deus da em dobro os que doam. 
Falamos de WESLEY FELIPE GONÇASLVES DA CRUZ  e  CLAUDIO QUEIROZ DE OLIVEIRA 
DOUARADO da DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BAHIA estabelecida na AC 419 conj.. J Lote 01 
Santa Maria Distrito Federal. 
Estes lideres  empreendedores receberam o DIPLOMA BENFEITORES DA HUMANIDADE da WPO 
e Amigo das Forças Armadas  cadastrada na Ecosoc / Esango Organização da Sociedade Civil das 
Nações Unidas. 
Nossa líder comunitária que ira organizar as famílias carentes para receberem as doações Marinalva 
Gonçalves dos Santos residente no Condomínio Porto Rico, apesar do nome (rico) são pessoas 
trabalhadoras que vivem abaixo do IDH Humano exigido pelas Nações Unidas (ONU), mas graças a 
estes dois empreendedores aliviam a fome de algumas famílias, não e muito, mas e doado de 
coração por estes dois Lideres. 
Que Deus abençoe WESLEY FELIPE GONÇASLVES DA CRUZ  e  CLAUDIO QUEIROZ DE 
OLIVEIRA DOUARADO da DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BAHIA, que sirvam de exemplo 
para que outros empresários possam ajudar um pouco que seja aliviar a pior dor que e a FOME! 
Celso Dias Neves 

Presidente Parlamento Mundial de Segurança e Paz 

Voluntário da ONU. 

http://parlamentworld.org/site/agency-wpo-news/802-2017-06-15-16-51-13
http://parlamentworld.org/site/agency-wpo-news/802-2017-06-15-16-51-13
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Em recente visita ao Brasil tive a grata honra de ter como hospede 
em minha casa Dom Carlos Saavedra Bravo Arcebispo da Iglejia 
Bizantina Ortodoxa de América e Reitor da Universidade Abierta 
Generalaissimo Sebastian de Miranda, na qual instituiu aqui no 
Brasil sua filial ficando o Vice Reitor Internacional Dom Celso Dias 
Neves Arcebispo de Brasília da Iglejia Bizantina Ortodoxa de 
América no comando da Universidade no Brasil. 
Entre vários assuntos foi tratado como ira funcionar no Brasil a 
Universidade e incorporação de vários cursos dentre deles o mais 
importante “mediação – conciliação e arbitragem” que após 
conclusão os alunos irão receber um certificado a nível 
internacional da Universidade parceira de grandes universidades. 

APOIOS  INSTITUCIONAIS 

 Universidade Sociedade dos Povos da Europa e da American University Consortium Euro. 

 Universidade dos Povos da Europa é uma entidade privada, independente, legalmente 

constituída em Espanha em 1994. Registrada na Direção-Geral de Registo Comercial da província 

de Málaga, o Ministério da Justiça com o número 1505 e o código de identificação B29651064 , que 

tem duração indefinida e endereço: Calle Francisco Jimenez Lomas 5- no 29004, na cidade de 

província de Málaga de Málaga e país Espanha (UE). 

http://www.upe-edu.org E-mail: upe@upe-edu.org. 

American University Consortium Euro inscrita no Registo Nacional de Associações com o número 

nacional 587.663 e C.I. G92816453.Domicilio social sobre Avenida de Andalucía # 36 na cidade de 

província de Málaga de Málaga e país Espanha (UE). http://www.cue.org.es e-mail: info@cue.org.es 

 As existências destas entidades têm o propósito comum: a educação, promoção, estudo, fomento, 

pesquisa e complementando as necessidades de formação do mundo profissional em níveis mais 

elevados de destacamento, representação e delegação de Universidades Abertas e Europa Virtual e 

América. 

International University Cambridge. 

instituição privada constituída sob as leis do Território da Comunidade das Ilhas Virgens Britânicas 

(UK), com o número de identificação (CAP 291) Registro do número 323149, também registrada sob 

o número 52088 nos Estados Unidos. - P. R. Jose Lozano Marquez representado por Ph.D. DNI 

26666885-H 
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Institut Supérieur académique d'Enseignement de São Paulo "Associação legalmente 

registada em França, Act 1901, estatutos depositados na prefeitura do norte, N. 989, de 

09/10/2010 publicação, a adição de uma seção 12 do Regulamento de Procedimento , com Sede 

social 7 Rue Madame, 59790 Ronchin, representada administrador Prof Archivevéque; Frderic 

Burkle. ID 051059505997. 

CLUB UNESCO para a Proteção de Património Imaterial 

Legalmente registrada com CIF G-98323 com base em Valência (Espanha) Poeta Querol, 7-1. 

C, representada pelo Dr. Jase Osuna Expósito, com o NIF 19902015. 

Conselho Intersetorial de Educação do Peru. 

Com RUC identificação 20550497264, residente em 2154 N. Av Tomas Valle -. San Martin de 

Porres, província e departamento de Lima, representada pelo seu Presidente Dr. Andy Kid Figueroa 

Cárdenas com ID 43852105. com poder inscrito no N. raça 12939973 , legalmente registrada no 

Registro Civil de Pessoas jurídicas. 

Avaliação Global e Conselho de Acreditação 

Comissão Relações Diplomáticas Internacional dos Direitos Humanos e Paz. 

Certificado de Acreditação 

O Comitê Executivo da Avaliação Global Conselho de Credenciamento na recomendação de 

membros validamente Conselho; Declare a Organização a seguir mencionadas, a saber: 

UNIAGSFMI, com o número Acreditación- AHEOL20082016SG. 

Federação Internacional das Câmaras de Comércio no Mercosul 

A Federação Internacional das Câmaras de Comércio no Mercosul. 

Câmara  Mundial de Arbitragem 

Parlamento Mundial de Segurança  e Paz "WPO '' 
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Registrado Ecososc / Egango Organização da Sociedade da ONU Civil Organização das Nações 

Unidas No. 617611. 

In a recent visit to Brazil had the pleasant honor to have as guests in my house Dom Carlos 

Saavedra Bravo Archbishop of Iglejia Byzantine Orthodox Church of America and Rector of the 

University of POLLINATING Generalaissimo Sebastian de Miranda, in which established here in 

Brazil, its subsidiary and the Vice Rector Internationally Archbishop Celso Days Neves Archbishop of 

Brasilia of Iglejia Byzantine Orthodox Church of America. 

Among various subjects was treated as ira work in Brazil The University and incorporation of various 

courses among them the most important "mediation - conciliation and arbitration" which after 

completion students will receive a certificate at the international level. 

Institutional support 

Society University of the peoples of Europe and the American University Consortium Euro. 

University of the peoples of Europe is a private entity, independent, legally established in Spain in 

1994. Recorded in Directorate General of Commercial Registry in the province of Malaga, the 

Ministry of Justice with the number 1505 and the identification code B29651064 , who has indefinite 

duration and address: Calle Francisco Jimenez Lomas 5- in 29004, in the city of Malaga province of 

Malaga and Spain (EU). 

http://www.upe-edu.org email: upe@upe-edu.org. 

American University Consortium Euro entered on the National Register of associations with the 

national number 587,663, and C.I. G92816453.Home on Avenida de Andalucía # 36 in the city of 

Malaga province of Malaga and Spain (EU). http://www.cue.org.es email: info@cue.org.es 

the existence of these entities have the common purpose: education, promotion, study, promotion, 

research and complementing the training needs of the professional world in higher levels of posting, 

representation and delegation of open universities and Virtual Europe and America. 

International University Cambridge. 

private institution incorporated under the laws of the territory of the Community in the British Virgin 

Islands (UK), with the number of identification (CAP 291) record of the number 323149, also recorded 

under the number 52088 in the United States. - P. R. Jose Lozano Marquez represented by Ph.D. 

DNI 26666885-H 
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Institut Supérieur académique d'Enseignement de São Paulo "Association legally registered in 

France, Act 1901, statutes deposited in the prefecture of america, no 989, 09/10/2010 publication, 

the addition of a section 12 of Regulation of procedure , with headquarters 7 Rue Madame, 59790 

Ronchin, represented trustee Prof Archivevéque; Frderic burkle. ID 051059505997. 

CLUB UNESCO for the protection of Immaterial Heritage 

legally registered with CIF G-98323 based in Valencia (Spain) Poeta Querol, 7-1. C, represented by 

Dr. Jase Osuna Expósito, with the NIF 19902015. 

Intersectoral Council of Education of Peru. 

With RUC identifying 20550497264, resident in 2154 NO Av Tomas Valle -. San Martin de Porres, 

province and district of Lima, represented by its President Dr. Andy Kid Figueroa Cardenas with ID 

43852105. with power entered in race 12939973 , legally registered in the Civil Registry of legal 

persons. 

Overall Assessment and Accreditation Board 

Commission Diplomatic Relations of International Human Rights and Peace. 

Accreditation certificate 

the Executive Committee of the Global Assessment of accreditation in the recommendation of 

members duly Council; Declare the organization mentioned below, namely: UNIAGSFMI, with the 

number Accreditation Body- AHEOL20082016SG. 

The International Federation of Chambers of Commerce in Mercosur and 

the International Federation of Chambers of Commerce in Mercosur. 

World Chamber of Arbitration 

World Parlament of Security and Peace "WPO '' 

Registered Ecososc / Egango Organization of Society of Civil UN The United Nations No. 617611. 
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ACADEMIA DE LETRAS DO BRASIL-SEÇÃO MINAS GERAIS-(21-9-2010) Fundada:11-6-2011 

Instalação:23-08-2011 

 

Silvia Araújo Motta empossada na Cadeira n*  13 da Academia de Ciência Política-ABCP-Obrigada, 

Senhor Presidente Dr. Celso Dias Neves! 
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1845-MAQUIAVEL NÃO SUGERIU TIRANIA, MAS CIÊNCIA POLÍTICA. 

 

Acróstico-histórico-político-filosófico 

Por Sílvia Araújo Motta 

 

M-Maquiavel muda o contexto da Antiguidade, 

A-Aplica a Ciência Política na Modernidade, 

Q-Qualifica na sua tese centrada na TIRANIA, 

U-Uma inevitável reflexão sobre a democracia, com 

I-Importantes fundamentos de liberdade e servidão. 

A-A tirania abordada por PLATÃO deu aos medievais 

V-Várias idéias que foram imagens platônicas, 

E-E que o tirano não se preocupa com a razão alheia, 

L-Logo, por seu desejo é capaz de praticar atos vis e desmedidos. 

 - 

N-Na concepção de Platão, condena o TIRANO ao silêncio, 

Ã-Ao contrário da pretensão dos sofistas de discursos eficazes: 

O-Os diálogos apontam a influência e a lógica dos mais fortes. 

 - 

S-Seguramente, o campo político fica entre a paz e a desordem. 

U-Uma aparente TIRANIA que surge em forma de regimes legais, 

G-Garante o surgimento das aspirações do poder temporal, 
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E-E à oposição própria do ideal republicano, divulga liberdade. 

R-Roma foi tomada por César, pelo poder, de forma legítima; 

I-Inovador, César não foi destruidor da liberdade romana. 

U-Um republicano tradicional trataria César como TIRANO. 

 - 

T-TIRANO recorre ao uso da arma tradicional da violência. 

I-Incompreendido, Nicolau Maquiavel não foi “maquiavélico.” 

R-Republicano, visualizou uma forma de GOVERNO no qual 

A-A democracia seria similar ao funcionamento cotidiano; 

N-Na verdade, as idéias de Maquiavel são ATEMPORAIS. 

I-Indicou aos TIRANOS os caminhos da ruína. As normas 

A-Apontadas para o governo de um PRÍNCIPE servem de 

 - 

M-Modelo que deve servir para a consolidação do PODER: 

A-Assumir o exercício do bom governo, ter o povo como amigo, 

S-Sempre ter boas idéias e boas armas, na paz preparar para a guerra, 

 - 

C-Consequentemente ser mau, quando necessário, ser também 

I-Impetuoso mais do que prudente; é perigoso ser liberal 

Ê-E deve fazer o mal de uma só vez e o bem aos poucos, 

N-Não se pode tornar causa da potência de outrem, deve 

C-Conquistar o povo, mantendo festas e espetáculos, 
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I-Indicar aos outros a administração das coisas más, 

A-Administrar somente coisas boas reservadas para si, 

 - 

P-Parecer ter qualidades, deve ser leão e ser raposa... 

O-O que só usa a força não percebe nada do poder, 

L-Ligar-se aos grandes empreendimentos, dar exemplos raros, 

Í-Indispensáveis são os colaboradores sensatos, deve 

T-Tratar bem o verdadeiro amigo e ser verdadeiro inimigo, 

I-Importante é não ser odiado, basta fazer-se temido, 

C-Conscientizar-se da natureza dos homens maus e ingratos, 

A-Afirmando a autonomia do político, da força e da razão. 

-Belo Horizonte, 28 de junho de 2008. 

http://www.recantodasletras.com.br/acrosticos/1055430 

---***--- 

OPINIÃO PÚBLICA CONCEITOS EM CIÊNCIA POLÍTICA 

EM 10 ACRÓSTICOS: 

Filosóficos-sociológico-científicos. 
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Cassinos no Brasil e as PPPs Municipais 

José Fioque Alto Comissário de Direitos Humanos da WPO. 

 Conforme projeto de lei dos Jogos de Azar que tramita no Congresso Federal. 

As formas para abertura de um Cassino serão Autorização, Permissão e Concessão. 

Considerando que para um mesmo local de instalação de único  Cassino existam três ou quatro interessados para quem 

será dada a Autorização sem fazer uma  licitação, conforme estabelece o Art. 37 da Constituição Federal? 

Considerando no caso da Permissão que é sempre feita a título precário ou seja sem prazo para acaba  e podendo ser 

extinta a qualquer a qualquer momento, qual investidor colocaria milhões de reais ou dólares para construção de um  

Cassino sabendo que possivelmente poderá perder seu negócio em poucos anos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Art. 175 da Constituição Federal e lei federal de concessões e permissões. Considerando que na Concessão Comum tem 

que existir tarifa pública que não é caso do Cassino.  Art. 175 da Constituição Federal e lei federal de concessões e 

permissões. 

Sobrando apenas para a abertura dos Cassinos no Brasil as concessões licitadas na modalidade PPPs   ou Parcerias 

Público-Privada, mas para o Administrador Público conceder a PPP tem que existir um serviço público,  portanto, a 

União vai precisar realizar um Consórcio com a Prefeitura escolhida para receber o Cassino e realizar um licitação 

Municipal na modalidade PPP. 

Art. 175 da Constituição Federal e lei federal de PPP, n. 11079 de 2004. 
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RETROSPECTIVA. 

 

 

 


