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Prefácio 

É claro o propósito do autor desta obra e 
micos de Direito um Curso completo de Pro( 
nem menos. Poderia a afirmativa parecer redu 
de muitas das obras lançadas no mercado não 
clara correspondência em relação a seu conl 
desavisado a umjuízo equívoco da realidade. 
ao que promete o título - alteração qua~ 

noutras vezes, há um desvio de percurso, urr 
em relação ao espectro sugerido pelo nome d 
bem da verdade, em todas as instâncias do 
searas do conhecimento humano, não sendo a 
do do direito . Quero dizer, a dificuldade de da 
o mundo do direito, como o mundo das ciên( 
é assentado sobre uma ciência que pressupõe 
E nomem omen, diziam os antigos - o nor 
busca-se, na valorização do nome, pressagia 
antecipando com um nome bonito, anteactarr 
lume. Desta forma, têm dificuldade os pais c( 
filhos; os criadores, em denominar suas cri: 
pintar suas telas; os compositores, em com 
autores, em escrever seus livros. Talvez a co 
um ser - seja ele qual for - seja mais fácil 
que vamos ou devamos lhe emprestar para a 
presságio onomástico. 

No presente caso, não foi assim. Deu-se I 
Partiu o autor de um projeto bem definido. 
chegar à obra - Curso de Processo Civil-, 
no ensino da disciplina. Desse modo, feito 
nome, a obra foi escrita lentamente, com labo 
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