APRESENTAÇÃO
Presentation

25 anos fazendo Justiça!
Um dos principais clamores da sociedade, desde sempre, é por mais Justiça! Justiça
que seja feita em nome de nossos direitos. Justiça por nossas famílias, por nosso
patrimônio, por nossos ideais. Justiça pelo simples motivo de que esta é a base na
qual se assenta uma sociedade democrática. Mas quem faz a Justiça? Quem são os
homens e as mulheres que trabalham diariamente para zelar pelo texto de nossas leis?
Foi com a proposta de levar essas informações e esses esclarecimentos à sociedade, que a
presente obra foi elaborada. Tal intenção se une à oportunidade em perfeito casamento.
Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça – o Tribunal da Cidadania, como é conhecido
– completa 25 anos de existência. Além de resgatar a história de criação e de apresentar
a trajetória de atuação desta Corte ao longo desse período, esta obra encontra o ensejo
ideal para levar conhecimento e cultura aos leitores.
Voltando no tempo, mais de 500 anos, remontamos às origens da complexa formação
do Poder Judiciário nacional, desde o descobrimento da Terra de Santa Cruz até os
dias do Brasil de hoje.
Com riqueza de imagens e linguagem acessível por qualquer tipo de leitor, esta obra
torna-se, assim, uma referência para ser utilizada por pesquisadores com os mais
diferentes objetivos.
Além de seu inquestionável valor como rica e importante fonte de conhecimento, a
presente obra traz atrelado o potencial para valorizar as instituições jurídicas brasileiras.
Responde, enfim, a muitos dos questionamentos sobre essa Justiça, que para muitos
não tem rosto, corpo ou ideologia.
Este livro, que celebra os 25 anos do Tribunal da Cidadania, dá nomes, rostos,
emoções e objetivos a cada um dos brasileiros que contribuíram para que a Justiça
fosse construída em nosso país e, sobretudo, revela quem são aqueles que continuam
doando seu trabalho para que, afinal, a Justiça seja feita.
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