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PREFÁCIO 

Com lastro exclusivo na amizade, é-me concedido o privilégio de prefaciar 
esta obra, cujo autor, eminente processualista e Magistrado de escol, além de mes
tre, evidencia ter trazido do berço a tríplice missão de interpretar a lei, distribuir a 
justiça e gerar conhecimento no intelecto dos semelhantes. 

Para encetar a gratificante tarefa, reproduzo pensamento de Castro Alves, 
segundo o qual "afortunado é o homem que semeia livros a mancheias e induz o 
povo a pensar". 

Comungando a filosofia do Poeta Condoreiro, o insigne Professor Luiz Fux, ao 
colocar nas mãos do público este compêndio de processo civil, prorrompe como o 
abençoado semeador que, afeito ao seu mister e ciente do dínamo que jorra de sua 
destra, lança um novo punhado de sementes prestes a germinar. 

Nessa paixão de difundir o saber, traz a lume o fruto de acurada pesquisa e de 
sonho acalentado no coração; mais que isso, entrega uma produção intelectual gerada 
no labor sacerdotal do magistério superior e da magistratura. Em outras palavras, a 
Teoria Geral do Processo Civil é o resultado de estudo proficiente, de projeto fadado 
à concretização bem-sucedida, de experiência amealhada em anos a fio de profícua 
atividade docente e de uma intensa atividade judicante. 

Mestre que é no assunto, aborda, de modo impecável, com enfoques nacional e 
estrangeiro, a doutrina essencial do processo civil à luz da jurisprudência predomi
nante nos tribunais brasileiros, inclusive as súmulas, dando, por conseguinte, uma 
visão panorâmica da exegese do Diploma Processual Civil. 

Além do mais, ratifica, num só volume, com maestria, o excelente caminho 
proposto ao seu alunado: "estudar cada ramo da ciência jurídica a partir da lei, para, 
em seguida, aprimorar-se na doutrina e concluir com a jurisprudência do tema''. 
Nesse desiderato, deixa fluir, rumo ao público-alvo, com força criadora, conceitos 
inteligentemente burilados. 

Em tão coerente tessitura, um aspecto irá impactar os estudantes e profissionais 
do Direito, a quem se destina este primoroso livro: o quase paradoxo que permeia 
as suas páginas. De um lado, como assevera o próprio autor, descortina-se "material 
didático de consulta imediata e diuturna, consistente nas necessárias noções fun
damentais"; do outro, assoma a peculiar profundidade, sobejamente atestada nas 
publicações anteriores e nos seus excelentes votos, proferidos no Egrégio Supremo 
Tribunal Federal. 
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Felicito, pois, o insigne amigo por mais uma obra, instrumento de estudo que 
vem corroborar o talento já reconhecido pela vasta e fecunda obra doutrinária. 

Ministro Paulo Costa Leite 

Presidente do Superior Tribunal de Justiça 


