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PREFÁCIO 

Para além de honrosa, é das mais agradáveis, para mim, a tarefa de prefaciar a 
presente coletânea doutrinária, intitulada "Ensaios de direito processuaf', obra que 
vem editada sob os auspícios do Departamento de Direito Processual, do Setor de Ci
ências Jurídicas da tradicional Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), grife 
acadêmica de há muito consolidada nos belos Campos Gerais da terra paranaense. 

Fruto da mescla de instigantes trabalhos subscritos por docentes locais e tam
bém por estudiosos de outros respeitáveis centros de ensino jurídico brasileiro, o 
empreendimento literário conta, ainda, com a contribuição da professora peruana 
Ana Cecilia Calderón Sumarriva. 

Os artigos ofertados, nada obstante a diversidade dos temas enfrentados, 
ostentam, na sua maioria, a significativa faceta de, não apenas dialogarem com a 
vigente ordem processual (notadamente com o Código Buzaid), mas também de 
problematizarem, em modo vanguardista, aspectos controversos que, desde já, se 
fazem descortinar no projeto daquele que, proximamente, haverá de ser o nosso 
terceiro Código de Processo Civil nacional, ora em discussão na Câmara dos Depu
tados (PL 8046/2010). 

De outra parte, verifica-se que os escritos, cada um a seu estilo, transitam 
por assuntos de vivo interesse, que vão dos institutos clássicos da teoria geral do 
processo (ação, jurisdição e processo) até às inovações decorrentes do processo 
eletrônico; da figura do amicus curiae ao fenômeno da arbitragem; do impacto do 
constitucionalismo e do neoconstitucionalismo no exercício da jurisdição até ao 
instável mecanismo de filtros admissionais do recurso especial (com destaque para 
o prequestionamento); da adequada extensão dos poderes instrutórios do juiz até à 
identificação do efetivo sujeito processual; dos juizados especiais até à prisão civil; 
da implicação prática do processo no direito de família até certos aspectos da ju
risdição universal na Corte Internacional de Justiça. Em todos esses temas, o leitor 
deparar-se-á com abordagens tecnicamente escorreitas, críticas densamente motiva
das e, o que é mais importante, encaminhamentos propositivos, como naturalmente 
se espera do ambiente acadêmico. 

Outrossim, em meio a todos os talentosos colaboradores que estão a empres
tar seus inestimáveis saberes neste compêndio, gostaria de pedir justificada licença 
para pontuar o nome do excelente professor Luiz Rodrigues Wambier, de quem tive 
a honra de ser aluno no mestrado da PUC/PR; assim também o faço em relação 
ao professor Evaristo Aragão Santos, contemporâneo e destacado aluno no mesmo 
curso de mestrado; não poderia, também, deixar de estender fraterna menção ao 
amigo Eliezer Gomes da Silva, novel professor da UEPG e respeitado membro do 
Ministério Público do Estado do Paraná, mesma instituição a que pertenci por lon
gos vinte e oito anos, até ingressar no Superior Tribunal de Justiça; por derradeiro, 
quero registrar meu diferenciado apreço pelo professor Ludmilo Sene, que, com 
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irrestrita confiança, distinguiu-me com o privilégio de poder exercer a docência no 
curso de especialização em processo na UEPG. 

Já finalizando, e à conta da excelência do conteúdo de cada um dos textos 
encartados neste volume, cabe-me afiançar que a presente obra, fruto do aporte 
de privilegiados intelectos, traz consigo consistentes reflexões, diretrizes e ensina
mentos de larga utilidade para estudantes e profissionais do direito, que almejem 
aperfeiçoar seu conhecimento nos domínios da ciência processual de nossos dias. 

Brasília-DF, outubro de 2013. 
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