
APRESENTAÇÃO

Encilhada por um verdadeiro sistema autopoiético, a ciência processual 
civil de época contemporânea tem ensejado, nas mais diferentes experiên-
cias jurídicas, de matriz anglo-saxônica ou de estrutura romano-canônica, 
invejável contribuição para o aperfeiçoamento da dogmática.

Hoje, os estudiosos do processo têm a exata dimensão da necessidade 
de um processo despido de prolixidade, ágil no que respeita às formas, em 
busca de um objetivo comum colimado por todos, qual seja uma projeção 
temporal mínima, que assegure às partes as garantias do devido processo 
legal, respondendo prontamente às suas respectivas expectativas. 

É certo que esta patente evolução, norteada sobretudo pela instrumenta-
lidade das formas, tem trazido ampla repercussão no plano da praxe forense, 
a partir do ideário de um processo mais simplificado, rápido e econômico, 
em prol do cidadão que anseia tutela jurisdicional eficiente e tempestiva.

A valorização e a redefinição da atuação do juiz e, de um modo geral, 
do papel do Poder Judiciário despertam, nos dias atuais, múltiplas interro-
gações que culminam inserindo, no epicentro do direito processual, impor-
tantes problemas que decorrem do denominado ativismo judicial.

De uma perspectiva historicamente estática, a partir das duas últimas 
décadas do século XX, observa-se radical mudança de rumo nos estudos 
de direito processual: a ciência do processo, civil e penal, passou a ser 
redimensionada sob enfoque constitucional. Na Itália, as obras seminais de 
referência, que constituíram o marco fundamental para essa inescondível 
guinada, foram as de Luigi Paolo Comoglio e Nicolò Trocker, ambas 
editadas no início da década de 1970. 
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Desde então, novas vertentes se descortinaram, gerando, a seu turno, 
intenso debate sobre vários temas, em particular, acerca de uma concepção 
dinâmica do princípio do contraditório, considerado como a pedra angular 
do alicerce do método moderno de desenvolvimento do processo. 

Ademais, muitas outras polêmicas suscitadas e que ainda rondam a 
doutrina e a jurisprudência concernem à amplitude dos poderes do juiz, aos 
problemas da tutela de urgência em juízo de cognição sumária, do direito à 
prova, do conteúdo mínimo da motivação da sentença, da eficácia persuasiva 
e vinculante dos precedentes judiciais, da objetivação dos recursos excep-
cionais, enfim, uma miríade de questões relevantes que instigam todos nós, 
estudiosos e estudantes, a desvendar o melhor caminho a ser seguido, não 
apenas sob o aspecto técnico, mas, igualmente, numa direção estratégico-
-política.

Como bem pontua Cecilia Café-Mendes, no século em que vivemos, 
aos poucos, o conceito de ideologia ganhou matizes diferentes no âmbito 
de cada área do conhecimento humano. Para historiadores e filósofos da 
ciência, é possível fazer clara distinção entre ideias verdadeiras e falsas. 
Para Karl Popper, por exemplo, ideologia, pura e simples, sem investigação 
mais acurada, é, na verdade, pseudociência, uma vez que pressupõe adesão 
não-crítica a determinada posição, sendo, assim, protegida de qualquer 
método refutatório dentro do pensamento racional. E, assim, por esta razão, 
o cientista pouco ou quase nenhuma contribuição oferecerá à sua comuni-
dade de trabalho. 

É preciso, pois, para que se colham bons frutos, hipotizar uma deter-
minada situação, analisá-la, enfrentá-la sob diferentes ângulos e opiniões, e, 
depois, escolher a mais adequada solução do ponto de vista teórico e prático, 
embasando-a tanto quanto possível numa tese, sedimentada em argumentos 
sustentáveis.

Aduza-se que, em nossa experiência jurídica, muitos problemas se 
dilataram em virtude da promulgação e ulterior vigência do Código de 
Processo Civil de 2015, alargando o campo de discussão e entrelaçando 
mais de uma possibilidade, que têm merecido grande atenção dos cultores 
da ciência processual. 

De minha parte, buscando separar o que é aceitável dentro de parâ-
metros básicos que são ministrados pela legislação e pela dogmática, tenho 
procurado me envolver nesse profícuo debate acadêmico, sem perder de 
vista a minha atuação profissional diuturna como advogado. 

Não posso afirmar que tenho acertado todas as vezes na escolha das 
soluções a que cheguei... Muitas delas, agora reunidas nesse livro, submeto, 
com redobrada satisfação, à apreciação dos meus estimados Colegas, 
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Orientandos e Alunos, ao mesmo tempo em que os convido a participar de 
profícua e consistente reflexão, visando a encontrar, em conjunto, pontos 
de convergência que possam aperfeiçoar e iluminar a exegese das leis que 
regem o processo civil!

 José RogéRio CRuz e TuCCi
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