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PREFACIO 

Tive oportunidade de tomar contacto com a obra de Nélson Dower, 

da minha predileção, pois estudo e ensino o Direito Processual CiviL 

Era o seu Curso Renovado de Direito Processual Civil. editado após 

o novo Código e cujo método utlllzndo achei interessante e ütll aos 

estudantes, principalmente nos que começavam a receber as primeiras 

noções de uma disciplina mais clentiflca do que qualquer outra, no 

campo do direito. 

o autor apresentava hipóteses, algumas até conhecidas pelo noti

ciário da Imprensa. e dali retirava as noç.ões fundamentais do Processo 

(permitam-me a expressão) trocadas em miúdo. 

Gostei do sistema e coloquei a obra ao alcance dos alunos, com boa 

receptividade, explicando-lhes que a orientação do Ilustre escritor 

possibilitava ao estudioso o conhecimento direto de certos Institutos, 

sem n Imperiosidade das costumeiras definições, de modo a evitar que 

o aluno deflnlsse sem saber o que estava definindo, antes lhe possibi

litando uma alternativa mais válida, como aquela do que, prestando 

exames orais, diria ao examinador: não sei definir, mas conheço o 

assunto. 

Como não sou professor fanático por definições, sempre evitei 

formulá-las de Início, para. chegar à síntese depois da. análise, através 

do chamado "aquecimento Intelectual", com que sempre comecei as 

minhas aula.'!. 

t o que vejo agora renovar-se nesta nova obra, logo na sua intro

dução, distante da dissertação sonolenta e onde o escritor mostra o 

que é relação de direito material e relação de direito processual, lide, 

pretensão, tutela jurisdicional. fazendo Incursões despretensiosas até 

mesmo em torno dos e.stãglos da evolução do Direito, mesmo sem falar, 

diretamente, sobre as clássicas fases da via de fato, da via altruística 

ou da via de direito. 
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Só após chamar a atenção do aluno para as hipóteses, o escritor 

passa a definir, como a respeito da lide, no seu signlflcado cientifico. 

citando Alfredo Buzaid; ai também no desejo de levar o leitor à pesquisa, 

sem tumultos, como acontece aos que, não satisfeitos com uma opinião. 

alinham tantas quantas sejam necessárias, na tentativa de demonstrar 

erudição que não deve ser condenada em 51 mas tem de sofrer tempe· 
ramento, a teor da obra e da sua. destinação. 

Na verdade, se o aluno (e é para ele que se dirige sempre o pensa· 

mento do mestre) depara-se com alentada colheita de citações sobre 

certo tema, talvez lhe pareça demasiado longe do seu alcance um 

assunto simples. 

Assim como acontece no ensino clentUico, também na aplicação do 

direito se deve primar pela Objetividade, não só pela ImportânCia da 

clareza em si, como ainda pela necessidade de acelerar o curso dos 

processos, em benefício de uma melhor distribuição de Justiça, sem 

prejuizo, porém, do aprimoramento das decisões. 

Sempre me preocupei com a apresentação da disciplina o Direito 

Processual Civil, para realçar a diferença entre os principfos, que 

caracterizam o seu lado científico, e as nONIIQS, que o posicionam como 

legislação. Essa preocupação tinha por motivo o receio de que o estu

dioso menos avisado viesse a confundir clencia e legislação, o Direito 
com o Processo, porquanto os princípios apenas Informam a criação das 

normas. dos textos e dos contextos, ou seja, o direito legislado ou 

objetivo a que se reCere o autor. Vejo-o, todavia, tranqüUo na exposição 
de conceitos simples em torno desse Direito, a que também chama de 

Judiciário, fiel à orientação de João Mendes, o filósofo do nosso direito. 

Lembro-me da dificuldade que tive, ao tentar dizer o que é o Direito 

Processual Civil, valendo-me de verdadeira dissertação, a titulo de 

definição, e que não me saiu tão simples como esperava: conjunto dos 

principias juridlcos que regulam o processo. parte especial do direito 

_ ciência que disciplina. a atividade jurisdicional do Estado, isto é, 

a Obrigação do Estado de outorgar justiça, para a apllcação das normas 

de direito material.· 

E me deparo com a simplicidade do trabalho de Nélson Dower, ao 

trato de problema tão sério, sem a preocupação de dizer tudo ou de 

não deixar espaços vazios à especulação dos clentlflclstas, Indlspen

snvels, sem dúvida, mas dIStantes do principiante e esquecidos dele, no 

deleite da sua própria criatividade. 

• Conflito, lnruconrt.z:tuaú de proee"o CivIS, Frdt.1I8 Bastot, 1963. 
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outro exemplo. O autor faz a separação entre o processo civil e 

processo penal, em termos de juriSdiÇão, cItando casos práticos, em 

que as lides se distinguem e se caracterizam em face de cada pretensão. 

No entanto, após mostrar o essencial, encarece ela a unicidade do 

Direito Processual, mas apenas nas duas modalidades referidas, em 

face da sua teoria geral, posição das mais modernas no estãglo atual 

dos nossos estudos. 

Seria, contudo, vã a tentativa de abordar e apreciar todos os pontos 

de destaque da obra, quando então o prefacio se transformaria em 

livro, certamente em chocante disparidade com os conhecimentos e o 

descortino do autor, a quem rendemos as nossas homenagens. 

EVANDRO GUEIROS LEITE 

Ministro do Tribunal Federal de Recursos 




