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PREFÁCIO 

Confesso que, mesmo passados tantos anos de docência, ainda me emociona ser 
convidado para prefaciar obras de uma nova geração de professores e doutrinadores. 
Rodolfo foi meu aluno há mais de uma década, na Emerj - Escola da Magistratura 
do Estado do Rio de Janeiro, quando ainda ocupava o cargo de Desembargador do 
Tribunal de Justiça fluminense. Era uma época em que a Emerj já era reconhecida 
pela excelência no ensino do Direito Processual Civil, contando com processualistas 
de escol, como o também Desembargador Wilson Marques, o Professor Sérgio 
Bermudes e o, até então, advogado Alexandre Câmara, dentre muitos outros. 

Não tardou muito e Rodolfo foi aprovado em concurso público para juiz federal, 
tendo também iniciado sua carreira na docência com igual proficiência, enquanto 
eu, em período semelhante, tornei-me Ministro, primeiramente no STJ e, alguns 
anos depois, no STE Depois deste hiato e de pequenos encontros esporádicos, tive 
a oportunidade de revê-lo em uma palestra na cidade de Volta Redonda, interior do 
Rio de Janeiro. Ele, que participou do evento ao meu lado, em certo momento me 
presenteou com seus dois livros até então lançados: o de execução e o de recursos. 

O conteúdo dos dois rapidamente me impressionou, principalmente pela 
sensibilidade em abordar temas tão polêmicos de maneira sistematicamente adequada. 
Eram livros de leitura cativante, feitos de professor para o aluno, ou seja, por alguém 
que foi talhado por anos em sala de aula, nesta árdua, porém recompensadora, missão 
de transmitir conhecimentos. E cada linha bem deixa transparecer todo esse amor e 
cuidado pelo que se faz. Neles, também se percebe a marca do aplicador do Direito, 
em especial aquela visão muito peculiar do magistrado atuante em primeira instância, 
ou seja, daquele que habitualmente trata diretamente com as partes nas audiências, 
despacha com os advogados e que se depara com o enfrentamento de inúmeras 
controvérsias processuais. 

Posteriormente, tive conhecimento que Rodolfo lançou os volumes de teoria 
geral do processo e de processo de conhecimento, em complemento aos já publicados, 
todos com referências muito positivas por parte do público e igual sucesso. E, agora, 



neste momento, me surge este convite especial para prefaciar o novo livro deste 
jovem jurista, que reúne as quatro obras anteriores em um mesmo volume, além de 
acrescentar conteúdos inéditos como o processo cautelar, procedimentos especiais, 
teoria geral do processo coletivo, dentre outros. 

Em alguns aspectos, o caminho trilhado por Rodolfo lembra aquele no 
decorrer dos anos. Afinal, já fui magistrado em primeiro grau, atuei em cidades do 
interior, tinha que me desdobrar para conseguir ter o juízo organizado e, ao mesmo 
tempo, estar presente em corpo e alma em minha família, além de conciliar tudo com 
os meus estudos e a carreira acadêmica. Não foi fácil e imagino que também não 
esteja sendo para Rodolfo. 

Sou uma pessoa que tem muita fé, muita esperança, e tenho nos meus ideais a 
minha grande bandeira. Cheguei muito cedo em tudo o que fiz porque nunca perguntei 
a ninguém qual era a minha hora. Eu sempre fiz a minha hora. Nunca admiti, dentro 
da minha independência pessoal, talvez por tudo o que eu tenha passado desde os 
14 anos, que ninguém me dissesse qual era a hora que eu tinha para dar início a 
minha vida profissional. Até já fui censurado por isso, porque diziam: "tudo na vida 
tem antiguidade". Mas não é bem assim, pois o Brasil é um país que dá chance a todo 
mundo. E quem tem a chance e quem acha que está na sua hora, tem que procurar o seu 
caminho. É o que Rodolfo vem fazendo e demonstrando já há alguns anos. 

Deveras, é sabido que o Professor Rodolfo é atualmente um dos mais festejados 
que honram as fileiras da Emerj. O seu currículo acadêmico também impressiona, não 
apenas pela sua contínua formação, mas também pela extensa lista de homenagens 
que anualmente recebe de alunos das mais variadas instituições, o que novamente 
reflete o reconhecimento público pelo seu trabalho. E, agora, vem mais este livro 
em boa hora, para alegria dos atuais profissionais e estudantes da disciplina, que 
encontrarão uma obra com riqueza de conteúdo e sem qualquer descuido da boa 
técnica e da objetividade, que são características inerentes aos bons processualistas. 

Alegro-me de ver mais um aluno seguindo tão bem o seu caminho, sendo 
bem-sucedido na consecução dos seus sonhos e na realização das suas aspirações. 
É uma grande honra o convite para este prefácio, oportunidade em que lhe desejo 
votos de sucesso em mais esta empreitada, e parabenizo os leitores pela aquisição 
de obra tão útil ao exercício profissional do Direito. 
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