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Prefácio 

Honrou-me o convite para prefaciar o livro "Justiça Federal", em 
homenagem ao saudoso colega e amigo Desembargador Federal Leomar 
Barros Amorim de Sousa, que, se vivo fosse , teria completado 60 anos. 

Tive o privilégio de trabalhar com o magistrado e professor 
Leomar, desde quando,juntos, no inicio da década de 90, fomos Di
retores de fOfOS da Justiça Federal: ele, no Maranhão; eu, em Minas 
Gerais. Desde então, pude desfrutar de seu convívio e amizade e 
admirar seu equilíbrio, ponderação, competência, elevado tirocínio 

técnico-jurídico e comprometimento com a causa dajustiça. 
Após anos de dedicação à Justiça Federal de Primeiro Grau, por 

opção, e depois do seu Mestrado em Direito, na Universidade de 
Lisboa, sob a orientaçào do festejado Professor Jorge Miranda, tive a 
felicidade de recebê~lo, em 2004, no Tribunal Regional Federal da 
1 a R egião, como Desembargador Federal. 

Como Corregedora~Geral e Presidente do Tribunal Regional 
Federal da l' Região, contei com O apoio decisivo do Desembarga~ 
dor Federal Leomar Amorim, que, em pouco tempo, conquistou a 
todos com sua simplicidade e conhecimento profundo do Direito, 
das demais C iências Sociais, das línguas estrangeiras e da literatura. 
Sua Excelência chegou a ser aclamado, pelo Superior Tribunal de 
Justiça, como Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (biênio 
2009~2011 , em vaga da Justiça Federal de 2° Grau). Era , portanto, 
lima verdadeira unanimidade. 

Com sua esposa Graça e seus filhos Guilherme, Gustavo, Gabriel 
e Geovanne formaram uma acolhedora, generosa e exemplar familia. 

Simo~me gratificada em poder participar desta merecida home
nagem a um homem público que, em vida, só o bem cultivou, além 
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de honrar. sobremaneira, ;'I toga e a cátedra, servindo de parâmerro 
para as presentes e futuras gerações, notadameme pelo exemplo e 
patrimônio moral que nos legou, engrandecendo a Justi ça Federal 
brasileira. 

Da evocação da trajetória de vida de Leomar Amoril11 fica-nos a 
certeZ3 de que a sua história identifica-se com a hiStória gloriosa da 
JuStiça Federal brasileira, para ClUO engrandecimento e fortalecimentO, 
como instituição exemplar de distribuição de justiça, contribuiu de 
maneira significativa. 

Suas obr:ls e seu exemplo, legados aos seus contcmpodneos e à 
posteridade. manter:\o viva Sll:l memória em todos quantos se ocupam 
Oll venham a ocupar-se do Direito. 

Feliz expressão do ilustre Ministro Nilson Naves adequa-se, qual 
mão à luva, ao homenageado Leomar Amorim: 

"0 juiz nào se despede. O juiz 6ca. porque a sua voz. na 
palavra escritl conrinua ecoando; os seus passos conti nuam 
sendo ouvidos pelos corredores:a sua maneira de ser (Ollti
nua ex~mpli6cada nos que 3qlli permanecem e se perpetua 
pelos testemunhos daqueles que aqui estiveram. dos que 
aqui esrào e dos que aqui virão". 

Essa é, no dizer do imortal Machado de Assis. "a glória que fica. 
eleva, honr:l e consola". 

Sem dúvida. a grandeza e a sobrevivência das institu ições repou
sam no compromisso, na força e n:l lucidez de homens e mulheres 
que as integram c dirigem. cap3zcs de infundir-lhes concrerude. alma 
e coração. 

E não lhes basta o sopro inicial: ele se dissipará no tempo. se não 
o alimentar o vigo r das gerações. Retcmpcradas. podem sobreviver às 
crises e àqueles que as criaram e perpetuar-lhes a memória. 

Nesta oportunidade, que marca um momento tão significa
tivo da vida da democracia brasileira. peço li cença para estender a 
homenagem ao sa udoso Leomar Amorim - figura exponencial do 
Judiciário Federal - aos Magistr:ldos e servidores de toda a Justiça 
Federal brasileira. de ontem e de hoje. que. desde os idos de 1890. sob 
a inspiração liberal de Campos SaBes. comprometidos com a causa e 
o interesse públicos, vêm construindo e fortalecendo a Justiça Federal. 
como instituição sólida c respeitada. no cenário jurídico nacional e 
internacional. 
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PreslO homenagem. ainda, a toda a magisrrarura brasileira , na 
pessoa dos Coordenadores desta obra, Ministro R eynaldo Soares da 
Fonseca - no tável magisrrado. o riundo da Justiça Federal e compa
nheiro de jornada desde 2004, quando comei com seu indispensável 
auxilio, na Corregedoria-Geral e na Presidência do TRF/ I~ Região 
- e Juiz Federal Roberto Carvalho Velaso. 11lagisrrado experieme, 
di rigente assoc iativo e renomado professor de Processo Penal , cum
primentando-os pela feliz iniciativa. 

Esta obra resgata ';Tcm:ls d:l Justiça Federal", que merecem ser 
evidenciados, por sua imporrância , :ltu:llidade e dimensão, no tecido 
social. 

A temática nào poderia ser mais contemporânea. A Justiça Fe
deral rem sido chamada, dia após dia, a decidir matérias de índole 
constitucional ou infraconsritucio nal , seja na perspectiva cível ou 
penaL que dizem respeito aos microssistemas j urídicos ou às questões 
relevantes de Estado. 

Nos últimos anos. derrubaram-se mitOs e ideologias. na socieda
de contempo rânea. com repentina e radicalllludança de paradigmas. 
Surgiram a info rmática . o DNA. os tra nsgênicos. o genoma, a tele
fonia celular, a fecundação artificial, dentre Cantas outras inovações 
e avanços da ciência. A soc iedade passou a reivindicar, neste terceiro 
milênio. novos parâmetros sociais c um novo modelo de convivência 
humana. Vive-se UI11 tecido social complexo e extremamente veloz. 

A Justi ça Federal tem sido. igualmente, chamada a protagonizar 
ullla verdadeira revolução de postura , estimulando, inclusive na área 
de políticas públicas, a substituição da cultu ra do litígio pela cultura 
do diálogo. com a solução pacífica das conrrovérsias, co nform e a 
promessa constitucional contida no preâmbulo c no art. 30 da Cons
tituição da R.epública. 

Nessa linha de raciocínio. eminentes Ministros do Supremo Tri
bunal Federal e do Superior Tribunal de justiça , ilustrados membros 
do Ministério Público, dignos Desembargadores, juízes, professores , 
assesso res e advogados, todos amigos e adm.iradores do s,1udoso Leo mar 
Amorim. apresentam profundos e brilhantes artigos sobre a Teoria 
da justiça. a liberd-lde de expressão. a força normativ:l. do preâmbulo 
da Consrituição, a segurança jurídicJ, J.S M edidas Provisórias. o per
fi l comp:lrado do Supremo Tr ibunal Federal , o Conselho Nacional 
de justiça, o pape l e os dcs:lfios do j uiz 11:1 atual idade. o R ealismo 
jurídico, os juizados Especiais Federais, o Novo Código de Processo 
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Civil, a fu ndamentação das decisões judiciais, o di reito de defesa e 
os princípios constitucionais e processuais, as demandas repeti tivas, 
a Ecologia, a responsabilidade penal de pessoas jurídicas na temática 
ambiental, a culpabi lidade no Direito Penal , o erro de proibição, a 
corrupção e a macrocr iminalidade, a improbidade administrariva, os 
contratos admin istrativos, a eficiência e a economicidade, a transpa
rência e a responsabilidade com a coisa pública, o ressarcimento de 
danos causados por obra pública, as terras indígenas, a Justiça Eleitoral, 
a importância do pluripartida rismo, bem como sobre temas relevan
tíssim'ts de Direito Previdenciário e de Dire ito Tributário. 

Pode-se afirmar, portamo, sem medo de errar, que a obra "Te
mas da Justiça Federal" conseguiu reunir o que há de mais atual e 
instigante, no âmbito do Direito Público brasileiro, e contribuirá, 
sem sombra de dúvida, para a refl exão aprofundada da doutr ina e da 
jurisprudência pátrias. 

Trata-se, pois, de um grande sonho realizado, sob a inspiração do 
poeta Fernando Pessoa, em Mar Porruguez, quando assevera: "Deus 
quer, o homem sonha , a obra nasce." 

Com esta obra, que sonhemos todos nós, operadores do Direito, 
com novos desafios, em prol do aprimoramento da Justiça , no 30 

milênio, realizando a travessia que nos foi confiada e lutando o bom 
combate, com coragem e destemor, tal como ocorreu com o bravo 
e saudoso Desembargador Federal Leomar Amorilll, que vivenciou, 
como poucos, a lição do poeta maior, o maranhe nse Gonçalves Dias, 
em sua Canção do Tamoio: 

"Não chores, meu filho, 
Não chores, que a vida 

É lu ta renhida: 
Viver é lutar. 

A vida é combate, 
Q ue os fracos abate, 

Que os forres, os b ravos 
Só pode exaltar". 

Brasília-D F, O 1 de fevereiro de 20 16 

Assrlsete Magalhães 
.Vlillistra do Superior Tribrmal de Justiça 
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