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PREFACIO 

Venho acompanhando com interesse, de há multo, a obra do Pro� 

fessor Nélson G<>doy Bassil Dower, à qual tenho dedicado algum tempo 

de leitura, do que me sobra, não como lazer, mas exatamente para o 

exame das atividades intelectuais dos privilegiados. Agora me chega 

às mãos o volume dl!stinado ao Proce.s�o de Conhecimento, que o autor 

enfrenta, de começo, como exemplo pratico de ação comum. mas cujo 

tema não se reveste de tranqüilidade. Eis ai a tónlca da obra, que 

sempre realceI. qual seja a atração do aluno para os faUls que ele 

próprio utilizará como conteúdo da relação processual, mais fâ-cll de 

locali2.ar na sua lluldez doutrinária, pela medida do contra.ste, assim 

como se atua nos laboratórios de análise. 

o dano moral pela desonra da mulher enganada, gota d'âgua no 

oceano de problemas semelhantes, que a jurisprudência dos pretórlos 

vem procurando equacionar casuisticamente, mas que, pelo fato con

tado, revela o balizamento de certas condutas sociais, mesmo no âmbito 

de u'a sociedade indiscutivelmente permissivista. O dote poderá ser, 

na hipótese, a reparação própria, se com tal apoio ror mais fácil a 

aCendida a recomposição de sua vida sentimental. O mesmo poderia 

acontecer com aquele que foi vítima de um erro judicial, em conde

nação penal; ou do lar humilde que se ressente de. perda acidental 

de um filho menor, perda irreparável. e certo, mas que a justiça clas

sificou como cabível no dano moral e dimensionou em bases próprias. 

Não hã quem, preocupado com o desfecho da lide, descure de 

procurar o caminho da sua composição, através do processo de conhe

cimento , para depois indagar, em curiosidade natural, o que fazer da 

sentença já entregue. quando o autor da obra virá com o. respo.sta, 

no seu processo de execução, revelador, forma continuativa da garantia 

de efeti:ooção da sentença, em maIS um dos aspectos fascinantes da 

trajetória da llde, desde o seu começo até o [imo 

tamarama
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Corr.o O aluno poderia atravessar os meandros da teoria estática 
00 Processo, sem o dlnnmismo da sua aplicaç:1o? Caber-lhe-á desmon

ts.r o comboio COfllhlentc nas porções de cada ato procedimental. para 

(·nché-Io do conteúdo da relação de direito material, sobre a qual o 
autor já falou sem rcbuços, pelo exemplo, e sem descer às especulações 
mo,ls pretensiosas do clenUficlsmo, que exigirá todas aquelas gradações 

ir.d15pensavel.s, desde a pretensão de Wacl1 ate a lide de Carnelutti. 

Parabéns ao Professol' Nelson BassU pelo dldatismo da sua obra, 

Brasilia. 3 de dezembro de 1980. 
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