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Prefácio 

Ao terminar a leitura cuidadosa que fiz deste livro intitulado Medidas limi
nares no processo civil: um novo enfoque, da autoria de José Luiz Carlos de Lima e 
José Herval Sampaio Júnior, senti profunda honra por ter sido convidado para 
prefaciá-lo. 

Este sentimento apresenta-se potencializado pelo valor que esta obra tem 
em contribuir para o fortalecimento de minha formação cultural jurídica, em 
face dos ensinamentos estruturantes nela desenvolvidos. 

Os autores (o primeiro é advogado e professor universitário, o segundo é 
Juiz de Direito no Estado do Rio Grande do Norte, professor da Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte e da Escola da Magistratura do Rio Grande 
do Norte) fazem uso do melhor das suas inteligências e dos amplos conheci
mentos do direito que possuem para a fixação de linhas científicas sobre tema 
de alta relevância no ambiente jurídico contemporâneo, que é o referente ao 
exercício do poder de cautela, quer de modo geral, quer de modo específico, 
pelo magistrado, quando provocado para entregar prestação jurisdicional des
sa envergadura. 

Visualizo nos estudos comentados uma linguagem simples, compreensí
vel e lógica. As entidades liminares de direito são cientificamente estudadas e 
analisadas a partir de suas origens, suas espécies e efeitos, no âmbito do Có
digo de Processo Civil, no Mandado de Segurança, na Ação Popular, na Ação 
Civil Pública e nas Ações Possessórias. 

Há exame, ainda, da expedição de liminares no curso de Tutela Antecipa
da, de Tutela Específica de Obrigação de Fazer e de não Fazer, bem como de 
Entrega de Coisa Certa e Incerta. 

Em toda a extensão dos pensamentos expostos há densidade científica. As 
premissas lançadas apresentam rigorosa harmonia com as conclusões firma
das, gerando confiança ao leitor. 
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Todos os temas são desenvolvidos com um estilo claro, direto, onde as 
idéias são lançadas com base em experiências que os autores adquiriram no 
desafio de penetrar na intimidade de tão intrigante assunto do atual momento 
jurídico brasileiro. 

Sou filiado a uma corrente doutrinária que está acostumada a enfrentar 
desafios, buscando sempre entender as entidades jurídicas em seus elemen
tos constitutivos mais profundos, no sentido de aprimorar a técnica da sua 
aplicação. 

Dessa corrente, observo que o livro em exame foi fiel seguidor. Os seus au
tores não temeram o que já fol pronunciado sobre as liminares e os seus efei
tos no Direito brasileiro. Investigaram o que foi assentado e abriram, a seguir, 
novos horizontes para que influenciassem a posição jurisprudencial e doutri
nária sobre o assunto. 

São singulares as propostas formuladas no curso desta obra. Defende-sé' 
. que há possibilidade, de acordo com os postulados atuais presentes em nossa i 

: ordem de Direito, a partir da Carta Magna, de ampliar-se o exercício da tutela 
< liminar, desde que a atuação jurisdicional desenvolva-se em rigoroso campo 

l
i de obediência ao devido processo legal, homenageando a razoabilidade e a 

proporcionalidade. ~-

Há pregação doutrinária sobre a necessidade de ser formada uma conscien
tização jurídica de que as liminares são técnicas processuais que visam assei 
gurar a entrega do direito pretendido quando ele se mostra evidente. Suge+ 
re-se que sejam enfrentados os efeitos danosos que o tempo demasiado tenl 
provocado na busca de estabilizar as relações jurídicas, afastando do seu meio> 
os conflitos. É uma visão jurídica moderna que conduz à aproximação do Direi
to Processual Civil com a dignidade humana e com a valorização da cidadania. -

Os posicionamentos expostos estão plenamente justificados. As razões 
desenvolvidas demonstram o quanto os autores estão convencidos de que as 
suas idéias contribuirão muito fortemente para que seja encontrado um aper
feiçoamento das relações jurídicas que necessitam de proteção urgente. 

Considero que o estudo em apreciação abre sólidos espaços para que a 
Ciência Jurídica possa desdobrar-se sobre os reflexos das liminares na vida do 
cidadão. A celeridade na entrega da prestação jurisdicional é uma realidade 
reclamada por toda a sociedade. Não pode, conseqüentemente, ser deixada a 
sua análise sem revestimento de intensa preocupação por todos os operado
res de direito. Os fatos estão acontecendo com produção de danos morais e 
materiais de forte potencialidade. Urge que uma visão jurídica atue sobre a 
produção desses eventos para que se cumpra a destinação da Carta Magna no 
sentido de que a função do Estado é garantir paz para o cidadão em sua convi
vência social. 

Todos devem ficar agradecidos aos autores pela entrega, à nossa literatura 
do Direito brasileiro, de trabalho de tanta profundidade e com forte rigor cien-
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tífico. Tudo está suportado na carga de conhecimentos que acumularam du
rante anos de estudos sobre tão importante ramo do Direito, ainda, hoje, sem 
um rol de princípios definidos e sem uma sistematização que o coloque no 
patamar que necessita alcançar, o de ser eficaz e efetivo à sociedade. 

O leitor, ao ter contato com o que os autores escreveram, vai examinar a 
rica bibliografia citada, a firmeza nas convicções assumidas e, o mais impor
tante, as novas idéias que são apresentadas para debate. 

É marcante este livro. A inteligência dos dois profissionais da área jurídi
ca foi usada de modo brilhante. Suas idéias atingem nossas inquietudes e nos 
levam a crer no alcance de um panorama jurídico em que o Direito Processual 
Civil, pela aplicação de suas entidades, como as liminares, servirá, com o má
ximo de eficiência, à cidadania. 

Tudo o que está sendo afirmado permite que sejam lançados demorados 
aplausos ao livro ora prefaciado. Há nele, da primeira à última página, densi
dade científica. Há premissas cristalizadas em harmonia com as conclusões 
determinadas e exposição apoiada em pesquisas que conduzem a forte credi
bilidade do que foi escrito. 

A dimensão ideológica do que os autores apresentam para deleite dos 
profissionais do Direito se projeta em um ambiente de clareza e extensão ho
rizontal que satisfaz completamente a quem entender a função do Direito 
como sendo a de, unicamente, atender aos princípios informadores da digni
dade humana e da cidadania. 

( 

~ A importância dessas idéias é a contribuição que elas dão para que a cons
ciência jurídica nacional firme-se na linha de atuação de que o Direito é uma 
ciência que existe para ordenar as relações de todos os tipos entre os homens, 

) destes com as instituições e entre estas. Assim sendo, as normas positivas 
'\ que o compõem devem ser entendidas como submetidas, no Brasil, aos prin
I cípios maiores adotados pela Carta Magna e inerentes ao regime democráti
I co e ao sistema federativo. Este é, simplesmente, o querer da Constituição 
I , brasileira. ..~ 

Se outros méritos não consagrassem o livro que ora prefacio, suficiente 
seria para elevá-lo à categoria de destaque maior o fato de pregar a necessida
de de o sistema processual civil sentir, agudamente, a necessidade de um me
canismo que, sem prejuízo da certeza, sirva para acelerar a entrega, mesmo 
provisoriamente, da prestação jurisdicional buscada pelo cidadão em juízo, 
quando o direito subjetivo pleiteado apresentar características de relevância, 
firmeza e possibilidade de dano irreparável. 

Tudo isso porque a doutrina tem como certa e louvável a circunstância de 
a ciência processual, na época contemporânea, buscar caminhos que integrem a 
qualidade da sua atuação com a celeridade com que os fatos ocorrem, hoje, no 
ambiente social. 
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Os cidadãos, quando em estado de conflito, estão a exigir que a entrega 
da prestação jurisdicional pelo Poder Judiciário, especialmente no mundo dos 
negócios, efetive-se sem a demora com que, normalmente, tem acontecido. 

Os estudiosos do Direito Processual Civil estão convencidos de que técni
cas novas devem ser introduzidas na legislação brasileira formal para que seja 
atendido, com eficácia, segurança e efetividade, esse anseio da cidadania. Há 
de se gerenciar o processo de modo que instrumentos de ação alcancem esse 
objetivo, sem se afastar do respeito ao princípio democrático informador do 
devido processo legal. 

Urge que o Direito Processual Civil consagre, do modo mais evidente e 
convencedor, o querer constitucional representativo do sentimento da Nação, 
que é o de o Estado brasileiro tornar vivo e constante o objetivo primordial 
posto em sua Carta Magna, no seu preâmbulo, que é a entrega da paz com a 
rápida solução dos conflitos vivenciados pelo cidadão em suas relações co
muns e extraordinárias no ambiente social, familiar, financeiro, comercial, in
dustrial e institucional. 

Essa preocupação tem se aprofundado na fixação de princípios jurídicos e 
regras de interpretação a serem aplicados ao Direito Positivo, tudo com vincu
lação a dogmas científicos e com objetivos de aperfeiçoamento das normas 
que cuidam do assunto, a partir do texto da Carta Magna. 

A evolução da sociedade contemporânea está ocorrendo com intensa velo
cidade, provocando acentuadas mutações nas relações da pessoa humana com 
o seu semelhante, com as entidades jurídicas e entre estas, o que exige que 
tudo seja acompanhado pelo Direito, por ser a ciência que tem a responsabili
dade de regular o funcionamento dessas ações. 

Esse panorama importa em considerar que as normas jurídicas hão de ser 
entendidas, tendo em vista o contexto legal em que são inseridas e conside
rando os valores tidos como válidos em determinado momento histórico. Não 
há como interpretar uma disposição, ignorando as profundas modificações 
por que passa a sociedade, desprezando os avanços da ciência e deixando de 
ter em conta as alterações de outras normas, pertinentes aos mesmos institu
tos jurídicos, conforme anotou Eduardo Ribeiro, Ministro do STJ, em acórdão 
publicado na Revista do Superior Tribunal de]ustiça, v. 119, p. 348. 

Os autores pregam essa mudança de mentalidade. Incorporam-se a esses 
novos tempos. Demonstram, com esse sentimento, a responsabilidade que as
sumiram em bem fazer o Direito, entregando-o, na missão de julgar, com abso
luta confiança de quem dele necessita. Pregando-o, na missão de ensinar, com 
ações voltadas para a formação de uma consciência jurídica assentada em 
princípios éticos e de valorização do homem. Defendendo-o, na missão de ad
vogar, com o destemor de quem está lutando pelo aperfeiçoamento das insti
tuições jurídicas e consagração dos ideais democráticos. 
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Deus guarde a paz, a saúde e a inteligência de José Luiz Carlos de Lima e 
José Herval Sampaio Júnior, para que eles possam continuar semeando cultu
ra jurídica, buscando formar opiniões voltadas para o aperfeiçoamento da nor
ma legislada, a fim de que as soluções dos conflitos sejam concretizadas de 
modo exato como os cidadãos desejam: com segurança, velocidade e respeito 
aos valores centrais da vida. humana. 

José Augusto Delgado 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
e professor da Universidade de Brasília (UnB) 




