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APRESENTAÇÃO (DA 1~ EDiÇÃO)
o Prof. Teori Albino Zavascki é por todos considerado um exce
lente juiz: pela postura serena e segura, pela operosidade e pela
qualidade dos seus julgamentos, nos quais alia sensibilidade e aprofun
dado conhecimento do Direito.
Estudioso e com inquietações culturais, incursionando pela dou
trina tem feito publicar suas reflexões especialmente na seara do Di
reito Processual Constitucional, induvidosamente a parte mais nobre
da ciência processual, na qual circula com invejável desenvoltura.
Sob o selo prestigioso da Saraiva, de tantas tradições no setor
editorial, dá ao público, agora, o seu primeiro livro.
É, como se vê, um livro de estréia. Mas amadurecido e elogiável
sob todos os ângulos: pela relevância da temática, pela sua atualidade e
apuro científico, pelas idéias e argumentos que exterioriza, quer pelo
estilo preciso e objetivo. Um livro à altura do seu talentoso Autor.
Desenvolvido em doze capítulos, que se sucedem didaticamente
após bela introdução, dá-nos ele uma visão analítica do tema, com o
enfrentamento, densamente fundamentado, dos seus mais variados e
complexos aspectos, a começar pelo seu alcance, seus pressupostos e
distinção com as medidas cautelares.
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Não bastasse, todavia, o tratamento exemplar que dá à antecipa
ção da tutela, sob o enfoque da doutrina e da jurisprudência, dá-nos
também o livro, que ora tenho a honra de prefaciar, uma panorâmica
do atual Direito Processual Civil brasileiro, sob a moldura da mais
avançada processualística contemporânea, a refletir o fecundo mo
mento vivido por esse importante ramo da ciência jurídica.
Situa-se ele, ao cuidar do novo instituto, no vértice da notável
evolução da ciência processual, a mostrar o processo como instru
mento da jurisdição igualmente voltado para os seus escopos políti
cos e sociais e a espelhar os anseios de uma sociedade cada vez mais
participante, multifária e exigente, em sua inquietante busca de aces
so ao que Kazuo Watanabe cunhou de "ordem jurídica justa' " na
qual a tutela jurisdicional do Estado possa realizar as aspirações de
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uma Justiça qualificada, célere e eficaz, a assegurar uma melhor convi
vência humana e a efetivação das garantias fundamentais da cidadania.

É livro, em suma, que se recomenda com justificada ênfase às
bibliotecas mais seletivas, ao profissional do foro, ao pesquisador e
até mesmo ao estudante. A uma, pelo seu conteúdo, no qual versado,
com conhecimento e descortínio, o mais avançado instituto do Direi
to Processual dos nossos tempos, na corajosa e singular feição que
lhe deu o legislador brasileiro. A duas, pela qualificação do seu Autor:
juiz vocacionado, sério, arejado e consciente do papel do Judiciário
na sociedade; doutrinador de vanguarda e fina acuidade, que soma à
solidez dos seus conhecimentos, hauridos nas melhores fontes, clare
za de exposição e uma visão extraordinariamente lúcida do processo
como instrumento de transfonnação social.
Doutrinador que já se impunha à admiração pelas suas idéias ex
postas em revistas especializadas, o Pro f. Teori Albino Zavascki as
sume, com o livro que ora faz editar, o seu lugar de merecido desta
que nesta admiravelmente rica nova geração de juristas brasileiros.
Brasília, 8 de dezembro de 1996.
Sá/vio de Figueiredo Teixeira
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