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lA GERAL DO NOVO PROCESSO CIVIL 

ado. Nossa linha estrutural caminhou sobre a base 
titutos fondamentais do direito processual, que são 
defesa e o processo com a convicção de que to
IS conceitos e todos os princípios norteadores dessa 
~ nesses quatro institutos de grande magnitude e 
a área representada por um deles. Essa é a linha 
?ia estrutural de nossa obra. 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO 

BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES 
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