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PREFÁCIO 

Quem vive estudando 

mas nunca repete o que aprendeu, 


se parece com quem vive semeando, 

mas nunca ceifa. 


IDo Thlmude, seleção de 

Theodore von Keller]. 


Reuni neste volume seis textos que constaram de ou
tras publicações, mas não escolhidos aleatoriamente; há 
entre eles - como se fosse uma linha que os costura e os 
une uns aos outros - a idéia básica da preocupação com a 
largueza compreensiva de certos institutos do Direito Pú
blico' em especial os que pertencem ao donúrúo da juris
dição civil; aliás, é preciso re-enfatizar que o processo seja 
entendido como uma relação juspublícística por excelên
cia, pois ainda se verificam - aqui e ali - marúfestações que 
tendem a realçar uma espécie de sentido privatístico das 
relações processuais, certamente ainda por causa do subs
trato individualista que lhes serve de lastro histÓrico. 

Devo explicar que o primeiro capítulo deste volu
me reproduz o texto do Estudo Temático V do meu livro 
Estudos Temáticos de Direito Constitucional [UFC, For
taleza, CE., 20001. que talvez tenha servido de apoio 
para iniciar alguns alunos da Faculdade de Direito do 
Ceará no fascinante assunto do controle da constitu
cionalidade das Leis e das decisões judiciais, alertando 
para a supremacia da Constituição, esse consolidado 



e antigo princípio macrowjurídico que serve de funda
mento e limite às elaborações normativas em ambiente 
constitucional rígido; o segundo corresponde ao Capíw 
tulo Preliminar de Estudos Processuais sobre o Manda
do de Segurança IUFC, Fortaleza, CE, 2000], onde prew 
tendi resenhar - com brevidade, é claro - o histórico 
das técnicas de controle do Poder Público, chamando a 
atenção para o processo de surgimento do Poder Judiw 

ciário e do seu correlato aparato humano e técnico, com 
o mister de realizar nas relações da vida social o granw 

de objetivo de promover a salvaguarda das liberdades 
individuais, o que nem sempre tem seguido uma linha 
contínua, mesmo nos dias correntes. 

o capítulo terceiro desta coletânea é o quarto texto 
que figura no livro Estudos de Direito Constitucional em 
Homenagem ao Ministro Cesar Asior Rocha, organizado 
pelOS Professores Paulo Bonavides, Germana Moraes e 
Roberto Rosas [Renovar, Rio de Janeiro, RJ, 20091; o capí
tulo quarto se acha no volume Doutrina, edição comemo
rativa dos 20 anos do Superior 'Itibunal de Justiça, sob a 
coordenação do Ministro Fernando Gonçalves [STJ, Brasíw 
lia, DF, 2009]. 

o quinto capítulo é a reprodução  sem tirar nem pôr 
- da Parte I do livro As Normas Escritas e os Princípios Ju
rídicos [Editora Curumim, Fortaleza, CE., 2009], que teve 
- quem sabe? - o mérito de alinhar ou sistematizar o trajew 

to histórico da noção e do conceito de princípios jurídicos, 
com a pretensão de motivar estudos expositivos sobre 
esse importante domínio da Ciência do Direito, máxime 
na contemporaneidade, quando os princípiOS assumiram 
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- como nos adverte o 
vante função de 
Direito Positivo. 

A republicação 

representa uma 
que exige novidade; 
mais recentes é algo 
e seguramente é 
textos escritos há 
observação  e nem 
- permito-me dar a 
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- como nos adverte o Professor Paulo Bonavides - a rele
vante função de macro-vetores da atividade exegética do 
Direito Positivo. 

A republicação de trabalhos antigos tem sobretu
do um sabor de visita ao passado intelectual do autor e 
representa uma vitória da insistência sobre a autocrítica 
que exige novidade; é certo que a divulgação de idéias 
mais recentes é algo de muito maior agrado e proveito, 
e seguramente é mais meritório do que fazer reaparecer 
textos escritos há anos: mesmo concordando com essa 
observação - e nem há como negar-lhe apoio e aplauso 
- permito-me dar a lume estes trabalhos, na expectativa 
de que ainda contenham em si o germe que me moveu ao 
escrevê-los, qual seja o de contribuir - modestamente 
para fomentar discussões jurídicas. 

É meu dever declarar que conservo as mesmas idéias 
que tinha, quanto aos assuntos aqui versados, quando 
produzi esses textos, de sorte que, relativamente a esse 
ponto, não teria nada a lhes acrescentar ou suprimir; é 
claro, porém, que a doutrina jurídica evoluiu de lá para cá, 
de modo que se fosse reescrever estes trabalhos, certa
mente lhes achegaria as opiniões mais recentes de auto
res que se dedicaram a esses temas e mesmo os valiosos 
suprimentos de autores que já haviam publicado as suas 
reflexões, mas que lamentavelmente não tive, naquela al
tura, a oportunidade de analisá-las. 

Desejo agradecer sinceramente às Doutoras Karen 
Rocha, Denise Sander e Chrystine 'Itigueiro, dedicadas As
sessoras do meu Gabinete do STJ, em Brasília, a gentileza 



de ler e reler os originais destes textos, fazendo preciosas 
observações quanto à redação, sugerindo a inclusão de 
raciocínios mais claros e apontando erros, mas as .imper
feições que permaneceram são da minha exclusiva respon
sabilidade, pois nem todas as observações dessas compe
tentes juristas foram por mim incorporadas aos trabalhos. 

Fbrtaleza, CE., ~ agosto de 2009. 
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