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À GUISA DE PREFÁCIO 

No dia 1.0 dejaneiro de 1974 entrava em vigor o novo Código de 
Processo Civil brasileiro, fruto de laborioso trabalho, originariamen
te, elaborado por Alfredo Buzaid. Trazia muitas novidades em relação 
ao diploma processual anterior. 

Principalmente pelo fato de passar a viger em tempo muito cur
to (menos de um ano), inexistia obra comentando-o. À exceção de 
alguns artigos jurídicos esparsos, publicados em órgãos especiali
zados, versando sobre determinados pontos (v.g., competência para 
decidir os embargos, na execução por carta), nada havia sobre o 
novo Código. Daí a expectativa e as perplexidades, não só entre os 
mais novos, mas, também, entre profissionais veteranos. Como eu 
não me encontrava entre estes (estava nos primeiros anos de ma
gistratura), impus-me, naquele mês de janeiro, a leitura sistemáti
ca do Código, desde a exposição de motivos até o último artigo. 
Anotava todas as inovações, que não eram poucas, e as dificuldades, 
que eram muitas. 

Ao longo desses trinta e dois anos de vigência, nosso Código de 
Processo Civil recebeu inúmeras alterações. Tantas que se chega a 
ficar preocupado com o risco de comprometimento de sua estrutu
ra, como obra de ciência jurídica. Mas, em vista mesmo da dinâmica 
da vida, nenhum código pode estagnar-se no tempo. Por melhor que 
ele seja. Mormente quando se trata de código de processo, que deve 
sempre ser instrumento de concreção do direito material, de forma 
célere e segura. 

Por isso, em sua quase totalidade, essas leis - muitas das quais 
resultantes do esforço e do idealismo de processualistas como Sálvio 
de Figueiredo Teixeira e Athos Gusmão Carneiro - não se preocupa
ram tanto com o aspecto essencialmente técnico; cuidaram, antes, de 
dar aos dispositivos alterados condições que pudessem fazer do pro
cesso, no menor tempo e com a maior efetividade possíveis, meio efi
caz de solução de conflitos e de pacificação social. 
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Assim, com esses propósitos, dos projetos em tramitação no Con
gresso Nacional (mais de duas dezenas), cinco se converteram, recen
temente, nas Leis 11.187,11.232,11.276,11.277 e 11.280, sendo as 
duas primeiras do ano passado e as três últimas do corrente ano. Para 
comentá-las, quatro jovens processualistas se juntaram: Daniel Amorim 
Assumpção Neves, Glauco Gumerato Ramos, Rodrigo da Cunha Lima 
Freire e Rodrigo Mazzei. São leis que, pelo menos no que toca à exten
são, modificam, consideravelmente, o Código. 

Rodrigo Freire, sozinho, comenta as alterações trazidas pelas Leis 
11.187/2005 e 11.276/2006, enquanto Glauco Gumerato tece consi
derações sobre as modificações impostas ao Código pela Lei 11.277/ 
2006. A Lei 11.232/2005, a de maior abrangência, é comentada por 
todos, menos Rodrigo Freire. Os quatro, contudo, incluindo, portan
to, Daniel Neves e Rodrigo Mazzei, participam dos comentários à Lei 
11.280/2006. 

Como se pode verificar, ao longo desses anos de reformas, as alte
rações, em regra, são mais amplas na horizontal do que, propriamen
te, na vertical. É dizer, ainda que sejam vários os artigos modificados, 
no geral, as mudanças não são de muita profundidade. Assim, não se 
pode exigir do comentarista maior aprofundamento na análise dos 
dispositivos alterados. Principalmente numa obra como esta, escrita, 
ao que se percebe, currente calamo, às pressas, não, propriamente, com 
fins mercantilistas, mas com o salutar propósito de colaborar com to
dos os operadores do direito, o mais rapidamente possível, na com
preensão das inovações trazidas. 

Toda obra jurídica, por mais elaborada que seja, é incompleta e 
nunca se reveste de cunho de definitividade no tempo. E por uma ra
zão facilmente compreensível: a inexatidão do direito, como ciência. 
Ciência inexata que é, mormente o direito processual, fica sujeita a 
interpretações diferenciadas. Nisso, aliás, reside, talvez, a maior bele
za do direito, como um todo, e, especialmente, do processo, como parte: 
ensejar extrair-se da mesma norma interpretações diferentes. 

Por tudo isso, esta obra, lançada ainda no alvorecer dessas novas 
alterações do Código de Processo Civil, poderá, em alguns pontos, não 
contar com a unanimidade de todos quantos vierem a manuseá-la. 
Todavia, não tenho dúvida, em alguns momentos, será útil mesmo aos 
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mais doutos e, com certeza, será excelente instrumento de socorro aos 
menos experientes, que, com isso, não serão submetidos ao sufoco por 
que passamos, eu e outros iniciantes, anos pretéritos. 

De parabéns, portanto, estão autores e editora, pelo oportuníssimo 
lançamento, e toda a comunidade jurídica, por poder contar, de ime
diato, com uma obra dessa importãncia. 

Brasília, março de 2006. 

MINISTRO CASTRO FILHO (STJ) 




