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PREFÁCIO 

o presente prefácio foi lavrado após honroso convite formulado 
pela juíza e recém-titulada Doutora Trícia Navarro, oportunidade que me 
legou o privilégio de ter acessado este substancioso trabalho desde sua gênese, 
mercê da orientação até o seu desabrochar que culminou na sua aprovação 
no doutorado da Faculdade de Direito da DER], perante qualificadíssima 
banca examinadora. 

Antes de adentrar ao mérito da obra, revela-se interessante 
contextualizar sua importância diante do momento atual vivido pelo Direito 
Processual, cuja busca pela legitimação da tutela jurisdicional anda no mesmo 
compasso da observância da finalidade do processo. 

Consectariamente, o estudo do Direito Processual Civil precisa 
ser multifocado de maneira a atender todos os anseios da sociedade 
contemporânea. Assim, ao passo em que historicamente houve uma 
preocupação, em um primeiro momento, com o formalismo, substituído no 
curso do tempo pela valorização da efetividade na preocupação com a devida 
entrega do bem da vida pretendido na res iudicium deducta passou-se para o 
outro extremo, na era da eficiência. 

Entretanto, não se pode olvidar que o processo é o meio idôneo 
de se obter o bem da vida pretendido e esta legitimidade concedida por este 
segmento precisa cumprir requisitos essenciais, sem os quais perderia o viés 
estatal da função jurisdicional oriunda do poder político, impedindo, pois, a 
satisfação de acordo com as normas estabelecidas pelo ordenamento jurídico. 
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Foi esta a preocupação com o aspecto da legitimidade e dos 
requisitos básicos de cada ato processual que originou a corrente doutrinária 
do giusto processo, porquanto não parece razoável entregar o que se pretende 
a qualquer custo, sendo imprescindível também haver um meio de controle 
segundo o qual se extrai segurança e confiança de que a forma pela qual se 
deu a satisfação foi correta. É exatamente nesta esteira que se apresenta o 
estudo que se segue. 

Qyal não foi minha alegria ao ser convidado para ser orientador da 
Dra Trícia autora da tese que ora se transforma em um verdadeiro manual 
sobre o tema, tendo em vista sua vasta extensão com que perpassa pela 
disciplina processual, atentando e apontando com acuidade ímpar a ordem 
pública que deve revestir os atos processuais. 

Outro caráter interessantíssimo desta brilhante tese é que, embora 
horizontalmente abrangente, a exposição do alcance de todos os aspectos 
processuais sobre os quais incide a necessidade de observância da ordem 
pública se afiguram com uma profundidade qualificadíssima, que, não resta 
dúvida, tornar-se-á uma referência. 

Com o presente trabalho, é cristalino que a Dra Trícia fornece 
valiosas contribuições à academia jurídica brasileira, servindo de inspiração 
para os novos estudantes do Direito Processual Civil, que observarão este 
ramo à luz de uma nova leitura e aplicação da ordem pública como fator 
legitimador da atividade e prestação da tutela jurisdicional. 

Por fim, é preciso asseverar quão bem está amparado o jurisdicionado 
do Estado do Espírito Santo, que pode contar com uma juíza capaz de 
elaborar um livro de tanta qualidade acadêmica, que não se olvida do seu 
reflexo pragmático, comprovando, destarte, a harmonia de seus conhecimentos 
técnicos com os anseios e necessidades da sociedade, no sentido de haver 
um Poder Judiciário bem preparado para as mais diversas lides que se lhe 
apresentem. 

Desejo uma excelente leitura a todos. 

LuizFux 
Ministro do Supremo Tribunal Federal 


