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APRESENTAÇÃO 

Ministra Laurita Jiázl 

o sentimento que entoa essas linhas inaugurais é uma mistura de admi
ração, gratidão e saudade. É uma grande honra apresentar esta obra coletiva, 
subscrita por vários juristas de escol, que alude a pequenas amostras de elo
quentes e magistrais votos do insigne homenageado, em temas relevantíssimos 
de direito processual e tributário. 

Os percucientes artigos, escritos com altíssimo nível de compreensão e 
análise crítica, tanto das controvérsias quanto dos correspondentes deslindes, 
são, sem dúvida, uma bela forma de reverenciar o saudoso e querido amigo 
Teori Zavascki, que nos deixou de maneira prematura e repentina. 

De uma hora para outra, a ausência do ministro Teori Zavascki provocou 
uma incontida consternação no meio jurídico e mais ainda no seu círculo 
familiar. Dividida ficou a dor pela irreparável perda entre os amigos, familiares, 
colegas de magistratura, advogados, servidores, acadêmicos, alunos e professores. 
Mesmo com o passar do tempo, o vazio continua. Por isso, gestos como este 
esforço conjunto são um oportuno acalento. 

Por quase dez anos, durante sua atuação no Superior Tribunal de Justiça, 
tivemos o privilégio de desfrutar de sua convivência, o que nos autoriza a afirmar, 
sem titubear, que Teori Zavascki, além de extraordinário magistrado, foi homem 
simples, gentil e de refinado senso de humor. Sua Excelência sempre será uma 
inspiração, pela inebriante oratória, equilibradas palavras e irrepreensível postura 
de cavalheiro nos debates, espelhando a grandeza de sua alma. 

Percebe-se, ao compulsar cada parte que compõe esta obra, o esmero 
de seus ilustres autores para prestar uma homenagem à altura do professor, 
jurista e ministro Teori Zavascki, que nos presenteou, em vida, com indeléveis 
lições de direito, em sua mais pura acepção. 

O leitor, por sua vez, poderá deleitar-se com profundas análises críticas 
de importantes matérias de direito processual e tributário, feitas por notáveis 
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juristas e professores, que lograram êxito em expor, com clareza, o fulcro das 
controvérsias, as perspectivas doutrinárias e jurisprudenciais acerca das soluções 
alcançadas, tudo permeado com exuberante contribuição dos ensinamentos, 
argumentações e ponderações do insigne ministro Teori Zavascki sobre a 
matéria objeto do estudo. 

Parabéns aos organizadores e colaboradores deste brilhante trabalho, que 
produziu como resultado uma justa e digna deferência à memória de um dos 
mais festejados juristas brasileiros, por tudo que Teori Zavascki realizou em 
sua trajetória profissional. 

Brasília, 23 de abril de 2018. 
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