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Palavras Dos autores

Professor Raymundo Juliano R. Feitosa e a “vida verdadeira”

“Ao longo do tempo, tenho compartilhado alguns espaços profissionais com 
o Professor Raymundo Juliano R. Feitosa, bem como, tenho a alegria de fazer parte 
do seu círculo de amigos. Por isso, nesse momento, o sentimento de satisfação se 
impõe: é sempre gratificante discorrer sobre amigos especiais. Por outro lado, a 
preocupação exsurge: como selecionar e condensar, em espaço reduzido, tudo o 
que merece ser destacado quando homenageamos um profissional e ser humano 
ímpar como o nosso Professor, com vida e carreira singulares?   

Aqui, destacarei inicialmente a carreira, pautada pela dedicação aos seus alu-
nos, pela preocupação com a adequada formação jurídica, pelo estímulo à pesquisa 
e o desenvolvimento de profissionais competentes, mas sobretudo, éticos e hu-
manos. Um Professor inteligente, que desperta em nós o questionamento, a visão 
crítica, o ímpeto de olhar para o nosso objeto de estudo por um caminho que não 
seria trilhado sem a condução do Mestre. 

Falando em ética e humanidade, gostaria de ressaltar que, não obstante a car-
reira jurídica brilhante, nosso Mestre merece todas as homenagens, pelo homem 
decente, simples e generoso que é: professor Raymundo caminha pelo mundo se-
meando gentileza, amizade, fazendo o bem. É uma referência para todos nós! Sem 
falar na perspicácia, no bom humor, no senso crítico permeado pelo equilíbrio. 

Eu, particularmente, tenho muito a agradecer, as oportunidades, o incentivo, 
a amizade leal... lealdade, decência, competência, simplicidade...tantas qualidades 
raras reunidas no nosso Professor.

Professor, o senhor tem a qualidade de nos guiar pelo caminho certo. Não 
quer protagonismo, faz dos outros protagonistas, conduzindo cada um ao seu 
melhor. Este é o papel do verdadeiro Professor! 

Querido Mestre e amigo, encerro meu texto, com um poema, do seu conterrâ-
neo, Thiago de Mello, que me faz lembrar a sua força e o seu bom coração:
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A VIDA VERDADEIRA

Pois aqui está a minha vida.
Pronta para ser usada.
Vida que não guarda

nem se esquiva, assustada.
Vida sempre a serviço

da vida.
Para servir ao que vale

a pena e o preço do amor

Ainda que o gesto me doa,
não encolho a mão: avanço
levando um ramo de sol.
Mesmo enrolada de pó,

dentro da noite mais fria,
a vida que vai comigo

é fogo: está sempre acesa.

Nas águas da minha infância
perdi o medo entre os rebojos.

Por isso avanço cantando
Estou no centro do rio
estou no meio da praça.
Piso firme no meu chão

sei que estou no meu lugar,
como a panela no fogo
e a estrela na escuridão.

Por isso é que agora vou assim
no meu caminho. Publicamente andando

Não, não tenho caminho novo.
O que tenho de novo é o jeito de caminhar.

Aprendi
(o que o caminho me ensinou)

a caminhar cantando
como convém

a mim
e aos vão comigo.

Pois já não vou mais sozinho`.

Que Deus o abençoe, querido Mestre e Amigo.
Muito obrigada, por tudo!”

                    Roberta Cruz da Silva
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“Exemplo a ser seguido define bem como nos sentimos ao estar ao lado 
do Professor Raymundo Juliano, seja pela sua profundidade acadêmica, profundo 
respeito a todos, presença amiga e bem-humorada em todas as situações, sempre 
disponível a ajudar tanto estudantes que acabara de conhecer como também aque-
les de longa data.

Tive a honra de conhecê-lo no início deste século quando frequentei o progra-
ma de mestrado em direito na UFPE, tive o orgulho de tê-lo como orientador na 
dissertação e de posteriormente fazer parte, juntamente com ele, do corpo docente 
de algumas Instituições.

Pessoas como ele são raras. O verdadeiro mestre é aquele que inspira, orienta, 
impulsiona, não tem medo de aconselhar, cobrar, alegrar-se com as vitórias de seus 
alunos, compadecer-se nos momentos de dor, tecer críticas construtivas, mas sobre-
tudo amar o que faz e de modo particular não se afastar de seu mister. 

Assim é Raymundo Juliano, ou como insistimos em chamá-lo: Professor Ray-
mundo, pois não obstante os seus ex-alunos terem galgado as mais altas qualifica-
ções acadêmicas, profissionais e ao longo do tempo não serem mais tão jovens, há 
o reconhecimento da maestria de alguém que está muito além dos títulos, cons-
tituindo-se, verdadeiramente, um Professor no sentido mais completo do termo.

Recorrendo às palavras de Fernando Pessoa: “Meus amigos são todos assim: 
metade loucura, outra metade santidade. Escolho-os não pela pele, mas pela pupila, 
que tem que ter brilho questionador e tonalidade inquietante. Escolho meus amigos 
pela cara lavada e pela alma exposta. Não quero só o ombro ou o colo, quero também 
sua maior alegria. Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto. Meus amigos são 
todos assim: metade bobeira, metade seriedade. Não quero risos previsíveis, nem 
choros piedosos. Quero amigos sérios, daqueles que fazem da realidade sua fonte de 
aprendizagem, mas lutam para que a fantasia não desapareça. Não quero amigos 
adultos, nem chatos. Quero-os metade infância e outra metade velhice. Crianças, 
para que não esqueçam o valor do vento no rosto, e velhos, para que nunca tenham 
pressa. Tenho amigos para saber quem eu sou, pois vendo-os loucos e santos, bobos e 
sérios, crianças e velhos, nunca me esquecerei de que a normalidade é uma ilusão 
imbecil e estéril”.

Obrigado por tudo querido amigo e professor Raymundo, ainda nas palavras 
de Fernando Pessoa: “O único modo de encontrar um amigo é ser um”, isto fazes 
com grande competência”.

                   Fernando Gomes de Andrade

“O que falar do Professor Raymundo Juliano nessa obra em sua homenagem? 
Uma coisa é fato: muitas coisas boas.

A primeira vez que encontrei com Raymundo Juliano foi em terras espanho-
las, de forma mais específica na cidade de Valência. Naquela ocasião, estava fazen-
do meu doutorado e ele foi realizar uma estância na Universidade.



VIII

Lembro-me bem que falamos muito sobre questões políticas, econômicas e a 
educação no Brasil. Era nítido que estava diante de uma pessoa extremamente in-
teligente e com uma ampla visão de mundo. Como não podia ser diferente, nossa 
conversa foi regada a um bom vinho da Rioja acompanhado de jamón serrano e 
queijo manchego: como se maltrata el Catedrático!

Depois que terminei o doutorado voltei ao Brasil e o Professor Raymundo 
foi uma das primeiras pessoas a me abrir as portas nas Faculdades. Sempre muito 
solicito e atencioso me informou sobre a seleção da Faculdade ASCES, onde tive o 
prazer de ser selecionado e me tornar seu colega de profissão.

A partir daí foram muitas andanças: palestras, bancas de concursos, bancas 
de mestrado, outras viagens para Valência. Sempre um grande parceiro, amigo e 
profissional.

Amigo Raymundo Juliano, um ser humano que tem o dom de aglutinar e 
somar, qualquer homenagem para você é pouca diante do bem que faz as pessoas 
que estão ao teu redor. Meus parabéns pela sua trajetória e continue sendo esse ser 
humano, educado, companheiro, profissional e amigo.

Um forte abraço e que Deus continue te acompanhando”.

Bruno Manoel Viana de Araújo

“Conheci o mestre Raymundo ainda adolescente, quando o homenageado 
realizava seu Doutorado em terras espanholas acompanhado de outros membros 
da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco. Naquela época eu não conhe-
cia nada de Direito – e continuo sem conhecer – e estava muito mais preocupado 
em tentar assistir aos jogos do Real Madrid do que qualquer outra coisa.

Segui minha vida, cursando Direito, muito pela influência da família e voltei 
a encontrar o Professor homenageado por ocasião da realização da pós-graduação 
em Processo Civil da UFPE. O Mestre Raymundo não chegou a ser meu Professor, 
já que andava espalhando suas lições para a turma do Direito Tributário, mas bate-
mos bons papos nos corredores do velho prédio da Rua do Hospício. 

Ingressei no Mestrado em Direito e passei a encontrar o Mestre Raymun-
do com muito mais frequência, durante esses anos tivemos muita convivência e 
frequentamos várias comemorações de defesas de dissertações e teses saboreando 
muitos churrascos na cidade do Recife.

Depois disso, passei um bom tempo afastado da academia, cerca de 10 anos, 
encontrando Raymundo de forma muito esporádica. Contudo, seguia tendo notícias 
do homenageado, que andava – segundo os amigos em comum – por todas as partes 
do Brasil e continuava ajudando todos os seus alunos e aqueles que dele precisavam.

Nesse meio tempo acabei casando. E para minha surpresa o orientador do 
Doutorado da minha esposa tinha sido quem...Raymundo Juliano. Passei a viajar 
com frequência a São Paulo em função da atividade de advogado e quando con-
versava com o grande amigo e Professor Fernando Facury Scaff, ele sempre me 
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perguntava: “Me dê notícias de Raymundo Juliano”. E eu respondia: “parece que 
anda por algum lugar entre Pernambuco e o Rio Grande no Norte”.

Fiquei sabendo também que o homenageado andava por Salamanca e que 
além disso tinha assumido a Presidência do CONPEDI. Ou seja, suas andanças 
haviam se internacionalizado.

Ano passado, muito pela influência conjugal, resolvi retornar à academia e 
acabei ingressando no Curso de Doutorado em Direito da Universidade Católica. 
Quando cheguei à seleção, quem encontrei lá, o Mestre Raymundo. Além disso, 
o homenageado acabou se tornando o meu orientador, o que deixou muita gente 
com inveja e a minha pessoa bastante feliz. Segundo Raymundo ele já desorientou 
minha esposa e vai fazer o mesmo comigo.

Quem conhece Raymundo Juliano sabe do que vou falar. Raymundo é aquele 
cara pronto a ajudar, amigo de todos, sempre de bom humor. Não tem quem não 
goste de Raymundo. Além disso, deixa saudades por onde passa, pois sempre que 
deixo Pernambuco alguém me pergunta: “Como anda Raymundo Juliano?”. E eu 
sempre respondo: “Deve estar andando pelo mundo”.

Professor, um forte abraço, muita saúde e felicidade”.

Bruno Novaes Bezerra Cavalcanti

“A oportunidade de partilhar um pouco da vida acadêmica com o professor 
Raymundo Juliano surgiu ainda na graduação, quando o tive como professor nas 
disciplinas de direito tributário. 

Cerca de dez anos depois, quando tive a oportunidade de retornar ao curso 
de direito da ASCES-UNITA como professor, pude ter a satisfação de encontrá-lo 
na condição de colega na instituição da qual ele próprio é também egresso. E ao 
longo desses anos pude confirmar sobretudo a generosidade intelectual e acadêmi-
ca que o permitiu contribuir desinteressadamente com a trajetória e os trabalhos 
de tantos colegas. 

Sua disposição e abertura ao diálogo, aliadas ao relevo de sua contribuição à 
consolidação do ensino e da pesquisa jurídica no país nos enchem de orgulho de 
dividir com ele a atividade docente. 

Se por um lado temos no Professor Raymundo Juliano um exemplo de pro-
fissional que nos inspira e anima, também encontramos nele uma pessoa simples, 
cuja disponibilidade em ajudar é tão destacada quanto o currículo acadêmico e 
profissional que construiu ao longo dos anos. Assim, não só pela sua constante 
contribuição acadêmica, mas sobretudo pelo exemplo que tem sido, deixo ao pro-
fessor Raymundo minha homenagem e meus agradecimentos”.

                    Darci de Farias Cintra Filho
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“Ícone do Direito Tributário, o professor Raymundo Juliano sempre possuiu 
nossa admiração, desde a época em que tivemos o privilégio de tê-lo como do-
cente, ainda na graduação. Felipe, inclusive, teve a honra de tê-lo como avaliador 
convidado na defesa de seu Mestrado, onde suas contribuições foram essenciais 
para a confecção de sua tese, posteriormente transformada no livro cujo tema é: 
“Legitimidade Ativa no Direito Processual Coletivo – sua ampliação como canal 
de participação popular”, tendo a ilustre contribuição do Dr. Raymundo como 
quem prefacia a obra.

O carinho e respeito ao profissional e ser humano exemplar foram nutridos 
ao longo dos anos, principalmente após dividirmos com o nobre professor, o es-
paço da docência no Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA). 
Temos o privilégio de conviver com o excepcional Dr. Raymundo Juliano, que 
para nós é exemplo de ética, retidão, amor à profissão, generosidade e disposição. 
Dividir nossos anseios enquanto docentes e partilhar de suas diversas experiências 
de vida faz com que nos sintamos honrados, além de emocionados em poder pro-
porcionar ao nosso grande Mestre esta pequena homenagem.

Deixamos nossa gratidão ao professor Raymundo e desejamos muitos outros 
ensinamentos divididos dentro e fora da docência”.

                  Felipe d’Oliveira Vila Nova e Marília d’Oliveira Vila Nova

“Participar de uma coletânea em homenagem ao Professor Raymundo Julia-
no é um privilégio e, sobretudo, uma oportunidade de revisitar a relevância que 
este importante pesquisador teve na vida acadêmica de todos os envolvidos no 
projeto. É de se imaginar, no meu caso, o impacto de um professor que conheci 
na graduação e que ministrou todas as disciplinas de Direito Constitucional (I, II, 
III e IV) na Faculdade de Direito do Recife. Com quem fiz meu primeiro resumo 
científico no quarto período de faculdade – e compartilhamos a alegria de sermos 
premiados na Jornada de Iniciação Científica da UFPE (1999), em 3º lugar em 
Ciências Sociais. Também fui sua aluna no Mestrado. Mais recentemente, Profes-
sor Raymundo esteve na banca da Defesa da Tese de Doutorado que defendi na 
UFPE (2013). 

Hoje, somos colegas na Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). 
Durante esta história, testemunhei um grande professor, sempre disposto a 

compartilhar conhecimento e conversar com os alunos, no constante desafio de 
conciliar uma agenda atribuladíssima, generosidade e disposição para o bom diá-
logo acadêmico. Crítico e corajoso, não se furtou a alertar para os riscos da “fe-
tichização” do discurso constitucional como limitação da própria efetividade da 
CF-1988, ainda no início dos anos 2000, tampouco das “modas” que, numa frase 
constantemente utilizada por ele, tornam determinados autores “pouco citados e 
poucos lidos”. Muitos são os ensinamentos, acompanhados de histórias divertidas, 
dos quais constantemente me recordo. 



XI

Se homenagear o Professor Raymundo é uma alegria, esta é acompanhada de 
um desafio: a eleição de um texto significativo da influência que ele teve sobre meu 
trabalho. Considerada a longa relação (e admiração), a tarefa é árdua. Neste parti-
cular, as relações entre Teoria Constitucional e Ciência Política, numa perspectiva 
crítica, são um relevante aspecto dos meus estudos. O homenageado é dos grandes 
entusiastas da multidisciplinariedade no Direito, fruto de sua ampla formação hu-
manística. E a repercussão do que aprendi com meu querido mestre da graduação se 
faz presente. Justamente por isso, escolhi um artigo fruto de debates desenvolvidos 
no Seminário “Juristocracia no Brasil”, que ministrei no Programa de Pós-Graduação 
(Mestrado e Doutorado) em Direito da UNICAP, no primeiro semestre de 2016, em 
que debatemos as interações entre direito e política na atuação do Poder Judiciário. 

Acredito que o maior elogio a um profissional, sobretudo a um professor, é 
mostrar a influência da sua obra e das suas lições. Certa estou de que o trabalho do 
Professor Raymundo Juliano Feitosa repercute em todas as regiões do Brasil, entre 
pesquisadores e juristas de profissão. Incluo-me entre os admiradores e eternos 
alunos, com muito carinho e respeito”.

Flávia Danielle Santiago Lima

“Em boa hora, veio a merecida homenagem ao Prof. Raymundo Juliano, que 
tem sido uma referência pessoal e profissional para gerações de alunos. Diante 
de inúmeras qualidades e virtudes que poderiam ser destacadas do homenageado, 
nessa ocasião ressaltamos duas. Em primeiro lugar, o Prof. Raymundo é um poço 
de generosidade, que se expressa diariamente através de ações concretas de apoio 
e estímulo aos que estão ao seu redor. É um gigante. Não dos que pisoteiam para 
sentirem-se maior. Mas dos que estendem a mão, criam pontes e ajudam na traves-
sia. E vendo seus discípulos crescerem, o Prof. Raymundo cresce junto com eles.

Em segundo lugar, poucos possuem o espírito leve, o bom humor e a capa-
cidade de criar conexões de pensamento de forma tão rápida, surpreendendo seus 
interlocutores. Durante evento em que discutíamos decisionismo judicial e ausên-
cia de motivação em decisões do STF, o Prof. Raymundo se dirige a plateia, como 
se estivesse diante dos onze membros da Corte, e resumiu tudo: ´quando vejo essas 
decisões do STF, só me lembro de Tim Maia cantando a música de Michael Sulli-
van: me dê motivo!`. E é sobre isso que tratamos nesse trabalho”.

Glauco Salomão Leite e José Armando de Andrade 

“Quando se fala o nome de nosso homenageado, vem à mente, em primeiro 
lugar, o jurista multifacetado, peregrino nos mais diversos recantos de nosso país, 
do litoral ao sertão. Vem também à lembrança seu relevante papel na pós-graduação 
em Direito, em várias instituições, bem como sua diligente atuação no CONPEDI.
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Entretanto, muitos desconhecem uma notável característica de seu pensamen-
to: a interseção metodológica entre os estudos jurídicos dogmáticos e os estudos 
políticos institucionais. Tal nota pessoal teve origem no breve mas frutífero perío-
do, em que também integrou o Programa de Pós-graduação em Ciência Política 
da Universidade Federal de Pernambuco, em seus momentos iniciais, convivendo 
com nomes como Edward Robinson de Barros Cavalcanti e Antônio Lavareda.

A referida característica é, na verdade, um diferencial em seu pensamento, uma 
vez que lhe permite compreender os fenômenos jurídicos, notadamente os fenôme-
nos tributários, eleitorais e administrativos, sem os limites da dogmática tradicional, 
bem assim, tais temas somente chamam sua atenção se também relacionados aos 
efeitos políticos concretos das normas jurídicas e das decisões judiciais. Não lhe é 
suficiente enfrentar debates sobre a hipótese de incidência da norma tributária sem 
enfrentar os efeitos parafiscais do tributo, os arranjos dinâmicos federativos e/ou a 
trajetória e os antecedentes históricos de sua aprovação pelo Congresso Nacional.

Doutra via, não lhe satisfaz estudar a legislação eleitoral, sem questionar os 
efeitos do financiamento privado de campanha, provocar o interlocutor sobre o 
papel das “Estranhas Catedrais” ou as consequências da concentração de poder ou 
dos grupos de pressão para a atuação dos partidos políticos ou para a democracia. 
Por fim, estudar temas como servidores públicos ou licitações e contratos adminis-
trativos somente lhe ganham a atenção se inseridos num debate maior sobre os pa-
péis do Estado, sobre sua influência na economia e sobre a efetividade de políticas 
públicas sociais e de desenvolvimento.

Temos nele um desafiante interlocutor, que questiona modelos e pensamen-
tos dominantes – instando juristas a rever seus conceitos e a lidar com problemas 
cujas respostas demandam diálogos com as técnicas de pesquisa empírica –, apre-
senta perguntas novas para as quais não se encontra respostas nos tradicionais tra-
tados de doutrina, bem como contribui para o crescimento coletivo de seus pares, 
numa notável generosidade intelectual que se destaca nos meios acadêmicos”.

José Mário Wanderley Gomes Neto, Luis Felipe Andrade Barbosa e  
Leon Victor de Queiroz Barbosa

“Falar sobre o professor Raymundo Juliano é sempre difícil, pois é lugar 
comum, que se elogiar, estarei sendo sucinto, e se vier uma versão depreciadora, 
certamente, será injusta. De toda forma tentarei. 

O professor Raymundo, com brilhante carreira no serviço público e na acade-
mia, foi um dos orientadores da minha tese doutoral e um dos principais respon-
sáveis pelo seu trâmite, vez que conseguiu, sempre de uma forma gentil e cordata, 
indicar os equívocos e despertar-me para o debate indispensável em um trabalho 
daquele porte. Ademais, tornou-se meu “eterno orientador” na medida em que 
“adota”, no sentido literal do vocábulo, seus orientandos pelo restante do caminho 
acadêmico que faça.
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De outra banda, no aspecto pessoal e do trato diário, que me parece o principal, 
é sem dúvida alguma, uma das pessoas mais generosas que conheci, sendo uma da-
quelas surpresas boas que o Criador coloca em nossas vidas. É possível dizer até que 
essa generosidade supera os limites do merecimento daqueles por quem é recebida. 

Sendo o professor Raymundo uma daquelas pessoas pelas quais agradecemos 
por tê-la em nossas vidas aprendi a nutrir por ele uma extensa gama de sentimentos 
positivos dentre os quais a admiração, o respeito, a amizade, mas sobretudo, a gra-
tidão e sobre esta tenho que: ´A gratidão é a mais agradável das virtudes; não é, no 
entanto, a mais fácil. Por que seria? Há prazeres difíceis ou raros, que nem por isso 
são menos agradáveis. Talvez sejam até mais. No caso da gratidão, todavia, a satis-
fação surpreende menos que a dificuldade. Quem não prefere receber um presente a 
um tapa? Agradecer a perdoar? A gratidão é um segundo prazer, que prolonga um 
primeiro, como um eco de alegria à alegria sentida, como uma felicidade a mais 
para um mais de felicidade. O que há de mais simples? Prazer de receber, alegria de 
ser alegre: gratidão` (André Comte-Sponville).

Obrigado por tudo, professor Raymundo!”

Luiz Gustavo Simões Valença de Melo 

“Tenho a honra de ter sido aluna do o Professor Raymundo Juliano, ainda 
no curso de graduação, na então Faculdade de Direito de Caruaru-FADICA, que se 
transformou no Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA), onde 
hoje me sinto igualmente honrada em ser colega de trabalho do nosso homenageado. 

Pela sua trajetória profissional, desde o primeiro contato até os dias atuais, 
tenho o Professor Raymundo Juliano como uma referência profissional, pois com 
genialidade, cultura, generosidade, bom humor e simplicidade, ele nos inspira e 
enriquece pessoal e intelectualmente a cada encontro institucional, a cada  palestra, 
a cada aula e até mesmo nas conversas descontraídas na sala dos professores, nas 
quais compartilhamos das suas ponderações, indagações e inquietações sobre os 
mais diversos assuntos. 

É com imensa satisfação que participo desta obra para homenagear uma 
pessoa verdadeiramente admirável, que apesar de todos os títulos, que não são 
poucos, não se tornou inalcançável como tantos outros que encontramos no 
universo acadêmico”.

Marcela Proença Alves Florêncio

“Numa época marcada por tantos desafios sociais, onde as mudanças se im-
põem de modo tão rápido e tão profundo, mexendo e remexendo com aspectos que 
vão do uso da tecnologia até mesmo ao rumo das circunstâncias sociais, passando 
pelo meio ambiente, mundo do trabalho e principalmente o mundo do saber, é 
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fundamental e acolhedor cercar-nos de pessoas cuja sabedoria, capacidade de lei-
tura crítica e análise do mundo ultrapassam e muito o senso meramente comum, 
dotando-nos de algo que, embora milenar, já está quase em desuso entre nós, qual 
seja: o amor pelo conhecimento vinculado a uma singular compreensão do mundo 
que alia o tempo histórico em conjunto com as tendências mais atuais do direito e 
de suas interações com a vida atual. Assim é o professor Raimundo Juliano”.

Marco Aurélio Freire

“Professor Raymundo Juliano Feitosa, há pessoas tão iluminadas, que mesmo 
com um conhecimento recente, pode-se fluidamente discorrer sobre o mesmo.

Temos muitos amigos em comum, todos exaltam a capacidade acadêmica 
do colega, seu comportamento sério, ético e de uma simplicidade pouco vista na 
sociedade de hoje, o que é facilmente perceptível.

Minha experiência como colega, remete à sala dos professores. Fecho os olhos 
para trazer várias lembranças, muito vivas. Com suas falas, relatando e analisando os 
fatos políticos presentes no nosso difícil cotidiano nacional, dando contribuições com 
seus argumentos, escutados por todos professores, não apenas do curso de direito. 

Todos nós atentos, tendo o prazer de, antes de assumirmos o papel de docentes, 
assumirmos, naquele momento, o papel de sermos alunos do professor Raymundo”.

 
Maria Ivânia Almeida G. Porto

“Grande honra sinto ao participar, juntamente com outros colegas e amigos, 
de profissão e de vida, brilhantes mestres do cenário jurídico e acadêmico per-
nambucano, de tal homenagem. Mais ainda, colaborar (afirmação esta, bastante 
pretensiosa) com os estudos feitos por esse mestre do Direito Tributário brasileiro, 
do Direito como um todo, o professor Raymundo Juliano do Rego Feitosa.

Conheci o professor Raymundo, pelos idos do início dos anos 2000. Eu, 
ingressante do renomado programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de 
Pernambuco, iniciava o mestrado que tinha como coordenador o referido profes-
sor. Lembro-me bem dele anunciando os nomes dos aprovados na seleção, com um 
papel na mão, verbalmente e vibrando, por cada um daqueles jovens que tinham 
acabado de ser aprovados em tão acirrada disputa! Quanta honra, por ele e por 
outros mestres, os quais eu só conhecia através de suas obras ou de seus discursos, 
ingressar na Pós-Graduação da UFPE.

Com o passar dos anos, concluído o mestrado, passei a ter o privilégio de 
ser sua colega de trabalho. E, mesmo assim, sempre me vejo chamando-o de “pro-
fessor”, diferente dos demais colegas, pelos quais também tenho total respeito e 
admiração, que os denomino pelo prenome, não consigo fazer o mesmo com o 
professor Raymundo. Não por falta de intimidade, até porque ele é daquele tipo 
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de pessoa com a qual é impossível não se ter intimidade, diante de suas inúmeras 
conversas, experiências de vida e um conhecimento inigualável em relação ao siste-
ma jurídico pátrio, mas pelo fato de que um profissional do quilate dele não pode 
ser tratado com um designativo menor do que PROFESSOR!

No momento em que termino de escrever meus pensamentos na parte relativa 
à homenagem, penso que meus colegas já devam ter dito tudo aquilo que descreve 
o professor Raymundo. Mas não tem outro jeito: com certeza, seremos repetitivos, 
mas como não o ser? Professor Raymundo trata a todos sem qualquer tipo de 
distinção, brinda a todos com conversas infinitas, cheias de riqueza! Cabe a nós, 
mais novos na idade e, com certeza, com bem menos experiência do que ele, ape-
nas ouvir, aprender e se divertir com tantos ensinamentos! A sala dos professores 
composta com a presença do ilustre professor, é alegria, conversa e aprendizado 
na certa! Espero, portanto, que possamos ter sua presença conosco com a mesma 
vitalidade de hoje em dia, por muitos e muitos anos!”

Renata de Lima Pereira

“É com muita alegria que participo, juntamente com outros colegas de profis-
são, desta mais que merecida homenagem ao professor Raymundo Juliano do Rego 
Feitosa. Falar do professor Raymundo é fácil, basta falar a verdade.

Ao ingressar no Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade Fe-
deral de Pernambuco em 2007, tive a sorte de ser orientado pelo professor Ray-
mundo Juliano na minha dissertação de mestrado, além de ser seu aluno durante o 
programa. Durante a orientação, as sugestões e referências bibliográficas foram de 
grande valia à construção do trabalho final, o que mostrava, sem dúvida nenhuma, 
o seu profundo saber jurídico.

Entretanto, a nossa grande convivência deu-se a partir de 2010, quando in-
gressei na Faculdade Asces, atualmente Centro Universitário Tabosa de Almeida 
(ASCES-UNITA). Naquela época, o professor Raymundo Juliano era o coordena-
dor do curso de Direito, e, após o processo de seleção: já éramos colegas de profis-
são, tornamo-nos colegas de trabalho. 

Durante todos esses anos, presenciei, em diversas oportunidades, o empenho 
do nosso mestre, sempre de bom grado, em colaborar, sempre da maneira possível, 
sem exigir nada além de um obrigado.

Eu, especialmente, posso atestar que num momento de dificuldade, apenas o 
professor Raymundo Juliano dispôs-se a colaborar comigo, não somente pelo uso 
de seu prestígio, mas, principalmente, por sua generosidade.

Caríssimo professor Raymundo Juliano, espero possamos conviver durante 
muitos anos. Durante todos esses anos, pude constatar diversas qualidades do pro-
fessor Raymundo Juliano, mas, dentre todas, uma se destaca: ser um homem bom”.  

Rogério Cannizzaro Almeida
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“A homenagem que ora se presta ao professor Raymundo Juliano é fruto do 
respeito e da admiração dos amigos que o cercam. Aliás, o seu grande ciclo de ami-
zades, tanto no Brasil como em diversos outros países, permite que se produzam 
inúmeras iniciativas no intuito de homenageá-lo. Autêntico cidadão do mundo, 
sobretudo em razão do período em que residiu na Espanha, por ocasião da realiza-
ção dos estudos conducentes ao título de Doutor em Direito obtido em 1993 pela 
Universidad Autónoma de Madrid e, posteriormente, durante a realização do Pós-
-Doutorado na Universidad Castilla La Mancha, no ano de 2005. Embora seja um 
profundo conhecedor do direito financeiro e tributário, o professor Raymundo 
Juliano transita, com facilidade, pelo direito público, notadamente constitucional, 
administrativo e econômico, além da teoria geral do direito.

Ávido leitor de textos de filosofia, sociologia e economia, analisa e compreen-
de, com singular clareza, as questões que desafiam a sociedade no mundo moder-
no, partilhando os seus conhecimentos com os amigos.

De perfil humanista, o professor Raymundo Juliano, com sua generosidade 
ímpar, é homem simples e afável, revelando-se um exímio contador de boas histó-
rias, algumas da sua própria vida. Seu intenso trabalho universitário foi, durante 
anos, conciliado com o exercício de outras atividades profissionais, especialmente 
a carreira de auditor fiscal e julgador do tribunal administrativo tributário do Es-
tado de Pernambuco. Trabalhador incansável, amigo dos amigos, profissional de 
excelência, ao que se unem o ímpeto e o desejo de sempre querer potencializar e 
fortalecer a formação docente, com base na pesquisa jurídica.

Termino esta breve mensagem, cumprimentando todos os autores, mas prin-
cipalmente os organizadores da obra: Roberta Cruz e Fernando Andrade.

Estou convicto de que o livro ora lançado, fruto do esforço coletivo, servirá 
de orientação para estudos acadêmicos no âmbito do direito Constitucional, Ad-
ministrativo, Tributário, Processual Civil, Previdenciário e Gestão Pública”.

Roney José Lemos Rodrigues de Souza

“Tive o privilégio de conhecer Professor Raymundo Juliano quando comecei 
a lecionar na Faculdade de Direito da ASCES-UNITA há aproximadamente 6 anos. 
A empatia foi imediata. Adoro conversar com o Professor Raymundo, escutar os 
bastidores do mundo docente e entender a versão de um dos grandes protagonistas 
da história recente do direito brasileiro. 

Meu irmão, com quem divido o presente trabalho, o conheceu no V Congres-
so Internacional do CONPEDI de Montevidéu. Mais uma vez ele foi protagonista. 
Era, como presidente, o responsável pelo sucesso do evento e, mesmo em meio 
à correria da organização, não deixou de demonstrar a humildade e simpatia de 
costume ao dedicar uma boa conversa conosco.

Escrever um texto em sua homenagem é um privilégio e também uma gran-
de responsabilidade. A escolha do tema deveria encontrar ressonância em minha 
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linha de pesquisa, na de meu irmão e guardar relação com o homenageado. A 
principal linha de pesquisa do Wévertton é direito e internet. Nos últimos anos, 
dediquei boa parte de meus estudos para o direito processual. Uma das maiores 
inquietações que percebo de Professor Raymundo nos últimos anos tem sido as 
incongruências do poder judiciário.

O trabalho buscou relacionar esses três interesses como forma de provocar 
uma opinião sempre lúcida do querido homenageado”.

Silvano José Gomes Flumignan e Wévertton Gabriel Gomes Flumignan

“A satisfação de participar de homenagem ao professor Raymundo Juliano é 
imensa. O docente passa a vida rendido ao sacrifício e poucas vezes tem a oportu-
nidade de perceber como tocou a vida de seus alunos e como estes são gratos a si. 

A gratidão pelo docente sempre vai além da cátedra, e em se tratando do 
professor Raymundo, é impossível não referir a generosidade do meu orientador 
de doutorado, com a porta da sua biblioteca sempre aberta.

Também não posso deixar de recordar da coragem do gestor que determinou a 
abertura dos portões da UFPE, numa quinta-feira santa, em pleno feriado acadêmico, 
para distribuir um punhado de justiça e viabilizar uma banca de defesa de mestrado.

Lembro perfeitamente dessa solenidade...era o fim do percurso de uma meni-
na anônima, sem sobrenome de linhagem tradicional, ou quaisquer outros atribu-
tos justos para motivar uma decisão administrativa zelosa.

Assim, diante da ressalva do zelo, deixo com meu professor o apreço eterno e 
a esperança de que seu exemplo se multiplique”. 

Theresa Christine de Albuquerque Nóbrega
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PreFáCio

Os coordenadores desta obra, escrita para homenagear o professor Raymun-
do Juliano Feitosa, honram-me ao solicitar que elaborasse seu Prefácio. Dizem 
as boas regras que deveria tratar do que contém a obra, seus artigos e autores. 
Porém, um Prefácio de uma obra elaborada para homenagear a alguém, deve 
começar fazendo referências ao homenageado; afinal, é em razão dele que se 
reuniram tantas pessoas a escrever.

Raymundo Juliano Feitosa é um homem do Brasil, que não possui um vín-
culo específico a um estado ou região, mas uma variada gama deles. Formou-se em 
Direito pela Faculdade de Direito de Caruaru em 1974, e obteve o título de Mestre 
em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco em 1978. Doutorou-se 
em Direito pela Universidad Autonoma de Madrid, em 1993. Sua vinculação com 
a Espanha levou-o a realizar um estágio pós-doutoral na Universidad Castilla La 
Mancha, em 2005, tendo atuado como professor visitante nas universidades espa-
nholas de Salamanca e de Castilla la Mancha.

Fui apresentado a Raymundo Juliano pelos professores Ivo Dantas e João 
Maurício Adeodato, durante as aulas que ministrei no Doutorado em Direito da 
Faculdade de Direito do Recife, como professor visitante daquela Instituição, even-
to que destaco em meu curriculum vitae.

A carreira docente de Juliano aponta atividades na Universidade do Estado 
do Amazonas – UEA, na Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, na qual foi 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito (Mestrado e Doutorado). 
Sua carreira docente inclui passagens como professor da Universidade Católica 
de Pernambuco - UNICAP (Mestrado e Doutorado em Direito), na Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 
UFRN e no Centro Universitário Tabosa de Almeida ASCES - UNITA. 

As áreas do conhecimento jurídico que lhe são mais próximas são o Di-
reito Financeiro e o Direito Tributário, envolvendo-se com temas referentes ao 
federalismo fiscal, reforma tributária, sistemas tributários, tributação indutora e 
intervenção econômica. 

É multipresidente do CONPEDI – Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-
-Graduação em Direito, tendo exercido tal função em quatro períodos (2003/2005, 
2005/2007, 2013/2015 e o atual, 2015/2017). 
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Trata-se, portanto, de um professor que possui o perfil de um homem envolvido 
na organização de atividades voltadas à docência, consentâneas com o nível atual da 
pesquisa jurídico-acadêmica no Brasil. Merece a homenagem que lhe é prestada na 
presente obra, que reúne 29 diferentes autores, com 20 artigos, envolvendo várias áreas 
do Direito, o que bem demonstra a vastidão de relacionamentos do homenageado.

Mesmo correndo o risco de analisar de forma estanque a interdisciplinarida-
de inerente ao conhecimento jurídico, relaciono os temas principais dos artigos 
constantes desta obra.

Sobre Direito Constitucional foram escritos textos por Darci de Farias Cintra 
Filho (Reforma constitucional e fraude à Constituição – A inadmissibilidade de 
constitucionalidade superveniente), Fernando Gomes de Andrade (Diálogo inte-
rinstitucional como uma nova forma de relacionamento entre os poderes), Glauco 
Salomão e José Armando de Andrade (Juristocracia e interpretação jurídica: os 
riscos da supremacia judicial e do voluntarismo hermenêutico em épocas de crise) 
e por Roberta Cruz da Silva (Jurisdição constitucional e o acesso das pessoas com 
deficiência a cargos e empregos públicos: em busca da resposta à questão “quem são 
os iguais e quem são os desiguais?”).

Vanuccio Medeiros Pimentel apresentou trabalho sobre Ciência Política, en-
volvendo temas correlatos ao Direito Administrativo e Direito Financeiro (A mal-
dição dos recursos: Patronagem e dominância política no Nordeste).

Na candente área do Direito Eleitoral, constam os trabalhos de Flávia Da-
nielle Santiago Lima (A reforma político-eleitoral em curso: A judicialização da 
mega política no Supremo Tribunal Federal), Marco Aurélio Freire (Democracia 
participativa no Brasil: Um breve relato) e José Mário Wanderley Gomes Neto, 
Luis Felipe Andrade Barbosa e Leon Victor de Queiroz Barbosa (O poder menos 
perigoso: Interações entre partidos políticos minoritários, ideologia e o Supremo Tri-
bunal Federal na revisão judicial).

Sobre Direito Tributário escreveram Bruno Manoel Viana de Araújo (Os tra-
tados internacionais em matéria tributária e seu tratamento jurisprudencial pelo 
STF), Rogério Cannizzaro Almeida (Imunidade tributária cultural: Do livro im-
presso ao livro digital - e-book) e Roney José Lemos Rodrigues de Souza (Recupera-
ção judicial da empresa em crise: É possível conciliar a manutenção da atividade 
produtiva com a satisfação do crédito tributário?)

O Direito Administrativo e a Administração Pública também foram contem-
plados pelos estudos de Ivânia Gomes Porto e Hannah Miranda Morais (Gover-
nança, gerencialismo e empreendedorismo: Uma discussão sobre os arranjos institu-
cionais na Administração Pública) e Theresa Christine de Albuquerque Nóbrega 
(O serviço público e suas novas crises).

A área do Direito Previdenciário mereceu a atenção de Marcela Proença Alves 
Florêncio (Aspectos sociais e econômicos da proposta de reforma da previdência à 
luz da garantia dos direitos sociais e da solidariedade previdenciária) e de Osório 
Chalegre de Oliveira e Germana Rafaela Pontes de Carvalho (A Previdência nas 
Constituições brasileiras: Evolução e consolidação).
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O Direito Processual mereceu a atenção de vários autores. Bruno Novaes 
Bezerra Cavalcanti e Hugo Novaes (O ato processual eletrônico no Novo Código de 
Processo Civil – NCPC), Luiz Gustavo Simões Valença de Melo e Danilo Nunes 
Melo (Direito de ação e tutela jurisdicional: A ampliação do exercício do jus postu-
landi como forma de democratizar o Judiciário e garantir o acesso à justiça), Silvano 
José Gomes Flumignan e Wévertton Gabriel Gomes Flumignan (O processo judi-
cial eletrônico – PJE, e a violação à neutralidade de rede), e de Felipe d’Oliveira Vila 
Nova e Marília d’Oliveira Vila Nova (A (des)necessidade de advogado para pedidos 
cautelares no processo do trabalho: Análise da restrição ao jus postulandi na Súmula 
425 do TST ante a moderna processualística).

E, por fim, a área do Direito Empresarial também se encontra presente, no 
texto de Renata de Lima Pereira (A base constitucional do direito empresarial).

Estou seguro que o leitor tirará muito proveito dos textos acima, e Raymun-
do Juliano se sentirá verdadeiramente homenageado com sua leitura. Que todos 
aproveitem a obra.

São Paulo, maio de 2017.
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