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PREFÁCIO 

o Ministro Adhemar Ferreira Maciel foi, na atividade judicante, 
um dos maiores juízes de quantos tenho conhecido. 

Ao idealizar o juiz, no início de minha carreira, imaginei-o "ho
nesto e independente, humano e compreensivo, sereno e dinâmico, 
firme e corajoso, culto e inteligente, justo sobretudo". Adhemar 
Ferreira Maciel foi um dos juízes com esse perfil. 

Além de ter sido Juiz exemplar, como busquei defini-lo, ao dedi
car-lhe livro que escrevi, em parceria, sobre a seleção e a formação dos 
magistrados (Del Rey, 1999), é também um Jurista de raras virtudes, 
um humanista no culto ao Direito. 

Sem dedicar-se à doutrina, embora tendo exercido com sucesso o 
magistério, tem escrito, no entanto, vez por outra, estudos admiráveis. 

Este livro, pelo qual tanto se empenharam os seus amigos, cole
gas e admiradores em vê-lo publicado, vencendo a sua resistência e a 
sua modéstia, espelha, com aguda eloqüência, as suas amadurecidas 
reflexões e a sua crença na essencialidade do Direito. 

Bem esquematizado e dividido, abundante em idéias, pesqui
sas e notas, escrito com elegância, linguagem acessível e extremo 
rigor científico, este primoroso livro-coletânea, além de preciosas 
lições de história e humanismo, destaca-se pelo seu rico acervo de 
considerações no campo da ciência jurídica, notadamente sob o 
enfoque do Direito Constitucional e do modelo anglo-americano, dos 
quais o Autor é um dos nossos mais autorizados especialistas. 

Cuida-se, em última análise, de um desses livros para se guardar 
com carinho após a leitura, para presentear os amigos de espírito 
refinado, os cultores do que há de mais belo na ciência de Celsus ou 
simplesmente os que buscam o sentido das coisas na literatura mais 



fecunda. Um livro há muito aguardado, que homenageia, gratifica e 
estimula os que acreditam no Direito como instrumento eficaz e im
prescindível à convivência social e à evolução da humanidade. 

Brasília, 12 de outubro de 1999. 
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