
PREFÁCIO

No âmbito da nossa comunidade jurídica, o ano que se findou foi marcado 
pela comemoração das três décadas de vigência da Constituição de 1988 – a sétima 
da nossa história –, elaborada pelo Congresso Constituinte, composto por depu-
tados e senadores eleitos democraticamente em 1986 e empossados em fevereiro 
de 1987. O trabalho, concluído em um ano e oito meses, permitiu inequívocos 
progressos em áreas estratégicas da convivência social. As normas previstas no 
título sob a rubrica Dos Direitos e Garantias Fundamentais, consideradas irrevo-
gáveis, são denominadas cláusulas pétreas (não podem ser alteradas por emendas 
constitucionais). Entre elas estão a maioria das garantias processuais.

A Constituição, dentre outros relevantes escopos, deve regular e pacificar os 
conflitos e interesses individuais e coletivos que integram a sociedade. Para isso, 
estabelece regras que asseguram a prestação jurisdicional revestida de determi-
nadas garantias, que foram sendo cunhadas ao longo do tempo pela experiência 
extraída de dogmas democráticos, fundamentais para dar consistência à famosa 
máxima, sábia e perene, do jurista romano Ulpiano (Digesto 1.1.10.1): “Iuris prae-
cepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere” (“Os 
preceitos do direito são estes: viver honestamente, não lesar a outrem, dar a cada 
um o que é seu”).

E isso, simplesmente porque os atos processuais devem ser regidos, reali-
zados e interpretados em estrita simetria com os postulados que asseguram aos 
litigantes o devido processo legal, contemplados na Constituição Federal de 1988, 
especialmente em seu art. 5º. Assinale-se que a Carta Republicana em vigor, lei 
suprema que é, situa-se no ponto culminante da hierarquia das fontes do Direito, 
contendo os fundamentos institucionais e políticos de toda a legislação ordinária. 
Em seus textos repousam numerosas regras e institutos atinentes ao processo, 
qualquer que seja a sua natureza. Ademais, ao lado de seu perfil técnico, deslo-
cado para a vertente constitucional, o Direito Processual vem moldado por duas 
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diferentes exigências: precisão formal e justiça substancial. E nesse conflito dialé-
tico entre exigências contrapostas, não obstante dignas de proteção, são inseridas 
as garantias constitucionais do processo.

Destacada página da história da liberdade, a garantia constitucional do devido 
processo legal deve ser uma realidade em todo o desenrolar do processo judicial, 
arbitral ou administrativo, de sorte que ninguém seja privado de seus direitos, 
a não ser que no procedimento em que este se materializa se constatem todas 
as formalidades e exigências em lei previstas. A Constituição Federal vigente 
assegurou, como se sabe, a todos os membros da coletividade um processo que 
deve se desenrolar publicamente perante uma autoridade competente, com igual 
tratamento dos sujeitos parciais, para que possam defender os seus direitos em 
contraditório, com todos os meios inerentes e motivando-se os respectivos provi-
mentos; tudo dentro de um lapso temporal razoável. 

Como pressuposto de um processo civil revestido de todas estas prerroga-
tivas, é imprescindível que os titulares de direitos ameaçados ou violados possam 
submeter as suas respectivas pretensões à apreciação no âmbito de um procedi-
mento no qual lhes sejam asseguradas tais garantias, com absoluta paridade de 
armas.

Com a promulgação da Constituição em 1988 e dos inúmeros textos legais 
que lhe seguiram (por exemplo: Código de Defesa do Consumidor, reforma da 
Lei de Ação Civil Pública etc.), infundiu-se em cada brasileiro um verdadeiro 
“espírito de cidadania”. Os cidadãos passaram a ser senhores de seus respectivos 
direitos, com a expectativa de verem cumpridas as garantias que lhes foram então 
asseguradas.

O princípio constitucional do contraditório – e o seu desdobramento na 
garantia do direito de defesa – corresponde a um postulado considerado eterno. 
Realmente, nenhuma restrição de direitos pode ser admitida sem que se propicie 
à pessoa interessada a produção de ampla defesa, e, consequentemente, esta só 
poderá efetivar-se em sua plenitude com o estabelecimento da participação ativa 
e contraditória dos sujeitos parciais em todos os atos e termos do processo.

É que, aliás, ampliando, explicitamente, tradicional regra de nosso ordena-
mento jurídico, a garantia do contraditório foi elevada ao plano constitucional, no 
Brasil, pela Constituição de 1946 e reiterada na atual Carta Magna no inciso LV do 
art. 5º: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos 
a ela inerentes”.

Assim, diante desse amplo panorama, o ilustre advogado e professor Adriano 
Cesar Braz Caldeira aceitou o desafio de reexaminar toda essa matéria, sob uma 
visão crítica, na presente monografia, que tenho a honra de prefaciar, intitulada 
Jurisdição e garantias fundamentais do processo. Trata-se da versão comercial 
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de sua tese de doutorado, defendida com brilho perante banca examinadora na 
Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie. 

Não é preciso salientar que a obra, além do oportuno momento em que é 
publicada, certamente contribuirá para um conhecimento mais aprofundado da 
imbricação dos escopos modernos da jurisdição com as garantias processuais 
contempladas no texto constitucional.

O desenvolvimento do importante tema, que irrompe realmente instigante, 
encontra-se seccionado em quatro capítulos, sinteticamente resumidos na intro-
dução elaborada pelo seu ilustre autor.

O ponto alto do trabalho centra-se, com efeito, no redimensionamento do 
conceito de jurisdição, abandonando-se as tradicionais estruturas da ciência 
processual, que, ao ver do professor Adriano Caldeira, delineiam-se anacrônicas 
e não mais se prestam à justa composição da lide.

Ademais, a intrincada e debatida questão atinente ao papel do juiz, detentor 
do monopólio da jurisdição, vem também enfrentada pela ótica experiente de um 
advogado.

A obra é ainda finalizada com um interessante capítulo que propõe uma 
redefinição do modelo de representação social como mecanismo de transformação 
das instituições e funções, em particular, a jurisdicional, em prol de um processo, 
tanto quanto possível, mais humano e mais próximo da sociedade!

Por não me cativar o exemplo daqueles que a pretexto de prefácio escrevem 
verdadeiros comentários ou paráfrases, limito-me a enfatizar o que extraí após 
atenta leitura: congratulo-me com o professor Adriano Caldeira pela bela mono-
grafia que escreveu, inédita sob a vigência do novo Código de Processo Civil!

 José rogério Cruz e TuCCi  

Advogado em São Paulo. Professor Titular regente da disciplina 
Direito Processual Civil nos Cursos de Graduação e Pós-Graduação 

da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
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