Prefácio

Duas fortes razões me motivam e enchem de satisfação ao prefaciar a
Coletânea de julgados e momentos jurídicos dos magistrados no TFR e no STJ n.
71, preito do Superior Tribunal de Justiça ao Ministro Evandro Gueiros Leite.
Em primeiro lugar, a origem do homenageado, pernambucano ilustre que porta no
DNA o pendor e o amor pelo Direito e pela Justiça. (Na verdade, são gerações e
gerações dos Gueiros Leite devotadas a tão sublime mister.) Em segundo lugar, não
menos importante, a ﬁgura ímpar que, com a impecável trajetória de ser humano
e de proﬁssional, tem honrado e digniﬁcado, desde a juventude, a comunidade
jurídica nacional.
Na composição, a coletânea traz seus dados biográﬁcos, denotadores de
uma atuação irretocável em lados distintos do cancelo, porém intrinsecamente
relacionados: a advocacia militante, por vinte anos, período durante o qual
defendeu, com percuciência e notório saber jurídico, os interesses de cidadãos e
entidades do torrão natal; depois, a atividade judicante, por quase um quarto de
século, como juiz federal e ministro do Tribunal Federal de Recursos e do Superior
Tribunal de Justiça. A publicação traz, ainda, documentos que legitimaram o
exercício da judicatura nas cortes nas quais pontiﬁcou, bem como pronunciamentos
memoráveis que perenizaram homenagens a ele prestadas na bem-sucedida
caminhada. Coroando o conteúdo, registra julgados que muito contribuíram para
a formação da jurisprudência da extinta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
Foi ele o último presidente do antigo Tribunal e o primeiro da recém-criada
Corte máxima infraconstitucional do País. Coube-lhe, portanto, a hercúlea missão
de capitanear a instalação do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais regionais
federais. Cumpriu-a com hombridade, determinação e espírito vanguardista, aspectos
tão presentes no dia a dia do brilhante julgador e exímio administrador.
Casualidade? Coincidência? Não. Desígnio de Deus, que o talhou e o colocou
no lugar certo, na hora certa. Daí o êxito em tudo quanto realizou.
Pela leitura dos originais desta obra, entendi ser tarefa impossível expor, nas
exíguas linhas de um prefácio, a grandiosidade do homem, do cristão, do mestre
processualista, do escritor e administrador, do jurista e magistrado vocacionado, para
quem “o julgar é sacerdócio, é devoção, é entrega”. Assim, sugiro aos acadêmicos
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e cultores do Direito a análise das páginas seguintes – quer os pronunciamentos,
quer os votos e sentenças, judiciosos, impregnados do saber e da alma sensível de
um juiz por excelência. Elas darão uma visão mais ampla das variadas facetas da
vida do pernambucano Ministro Evandro Gueiros Leite, o qual, sobrepondo-se
ao passar dos anos, preserva a produtividade, marca que lhe é peculiar.

Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente do Superior Tribunal de Justiça

10

