Prefácio
É com imensa satisfação que apresento a obra “Coletânea de Julgados
e Momentos Jurídicos” lançada pelo Tribunal da Cidadania em homenagem
ao culto Ministro Fernando Gonçalves.
Nascido em Belo Horizonte, graduou-se em Direito pela Universidade
Federal de Minas Gerais em 1968, a Casa de Afonso Pena, como ele bem a
predica. Ingressou na magistratura em 30 de agosto de 1971 com passagem
inicial pelo Judiciário de Minas Gerais. Após, seguiu breve militância no
Ministério Público Federal, mas por vocação inata e, porque não dizer,
pela missão que já lhe havia sido reservada, retornou ao seio da judicatura
como Juiz Federal, tendo ocupado assento nos TREs de Minas Gerais e do
DF e no TRF da 1ª Região. Foi nomeado Ministro do Superior Tribunal de
Justiça em 27 de junho de 1996, cargo exercido com dedicação ímpar até
20 de abril de 2010.
Com o tom de voz franco e inalterável, olhar circunspecto e audição
que não foge à tradição de outros notáveis mineiros, é homem de elevado
conhecimento jurídico, cordato, entusiasta da Justiça e sempre preocupado
com a entrega da prestação jurisdicional efetiva. Assim, descreve-se, em
poucas palavras, o perﬁl do nobre julgador que, na linha do pensamento
outrora assinalado por Paulo de Tarso, soube examinar tudo e reter o que
é bom.
A coletânea expõe ao leitor, com ﬁdelidade, os principais momentos
da vida proﬁssional desse sensível julgador e catedrático do Direito nesta
Corte Superior através de inúmeros julgados. É fonte de consulta e de
inspiração aos estudantes e operadores das Ciências Jurídicas na qual se
poderá observar o pensamento, a segurança na condução dos fundamentos e
a busca incessante pela compreensão do justo por parte do inestimável Juiz.
Com essas considerações, externo o meu respeito e admiração pelo
homem que iniciou no serviço público aos 17 anos e por mais de 38 anos
devotou-se à judicatura e aos jurisdicionados, contribuindo incansavelmente
com o pensamento jurídico deste país.
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