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PREFÁCIO 

Elaborar um prefácio é sempre motivo de distinção, máxime quando se trata 
de obra coletiva, caracterizada pelo esforço de muitos, reunidos em torno de um 
objetivo comum. 

Os organizadores fixaram como tema central a análise e a discussão, em seus 
multi facetados aspectos, do Projeto de Lei do Novo Código de Processo Civil, fruto da 
Comissão de Juristas, instituída pelo Ato nº 379/09 do Presidente do Senado Federal, 
em 30 de setembro de 2009. 

Impõe-se destacar que juristas de escol compuseram a referida Comissão; a 
saber: Ora. Teresa Arruda Alvim Wambier, Drs. Adroaldo Furtado Fabrício, Benedito 
Cerezzo Pereira Filho, Bruno Dantas, Elpídio Donizetti Nunes, Humberto Theodoro 
Júnior, Jansen Fialho de Almeida, José Miguel Garcia Medina, José Roberto dos 
Santos Bedaque, Marcus Vinicius Furtado Coelho, Paulo César Pinheiro Carneiro. A 
mim, por deferência generosa, coube a Presidência desta Comissão. Após audiências 
públicas que foram realizadas em vários Estados da Federação, apresentamos o 
então Anteprojeto do Novo CPC ao Senado Federal, tramitando como o Projeto de 
Lei do Senado (PLS) nº 166/10. Após debates e alterações no âmbito daquela Casa 
Legislativa, o Projeto foi encaminhado à Câmara dos Deputados, onde tramita sob 
o nº 8.046/10 e segue o processo legislativo. 

Quando da elaboração do ainda Anteprojeto do Novo CPC, a Comissão propôs 
modificações sistêmicas para serem implantadas na legislação processual civil, todas 
pensadas na perspectiva das inovações e conquistas, jurisprudenciais e doutrinárias, 
obtidas a partir daquilo que se convencionou chamar de Reforma do CPc, iniciada a 
partir das leis do final de 1994 que principiaram por alterar a liquidação de sentença 
e implementar a tutela antecipada como possibilidade interna a qualquer processo 
civil voltado à atividade cognitiva. 

O Senado Federal no exercício de suas atribuições constitucionais restou por 
acolher as linhas gerais traçadas, além de vários aspectos específicos, daquilo que a 
Comissão de Juristas propôs em seu relatório final. 

Processualistas de todo o país participaram das discussões que enriqueceram 
os antecedentes do trabalho desenvolvido pela Comissão, não apenas por meio das 
audiências públicas levadas a cabo, mas também por intermédio de congressos, sim
pósios, seminários etc., além da ampla discussão que se travou, pelos mais diversos 
caminhos, no ambiente da rede mundial de computadores, a internet. Como sói 
acontecer em situações desta magnitude - elaboração de um Anteprojeto de Código 
de incidência nacional não foram poucos os pontos de tensão, as discordâncias e 
os choques de ideias, cujas discussões, vale destacar, sempre procuraram manter o 
bom nível dialético que se espera nestas ocasiões. 

A elaboração de um novo ordenamento processual suscita a necessária dialética 
doutrinária demonstrada nos judiciosos textos que compõem esta coletânea. 

 

 

In: ROSSI, Fernando et al. (Coord).  O futuro do processo civil no Brasil : uma análise 
crítica ao projeto do novo CPC. Belo Horizonte : Fórum, 2011. 
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Processualistas dos mais diversos quadrantes da federação brasileira expres
saram seus pontos de vista sobre o Projeto de Novo CPC e o fizeram com competência, 
analisando o fenômeno desde as mais distintas perspectivas, gerais ou pontuais, 
Processualistas jovens, outros mais experientes e bastante conhecidos no cenário 
jurídico nacional empregaram parcela de seu talento, tentando desvendar os prós e os 
contras que gravitam em tomo do Projeto Legislativo do Novo cpc. Cada qual o fez a 
partir da própria compreensão do fenômeno processual, mas sempre de maneira lhana 
com os postulados dogmáticos do processo civil brasileiro. Este desforço intelectual 
- devo ressaltar - é digno do reconhecimento daqueles que terão em suas mãos o 
abundante material organizado para integrar esta obra. 

O fato é que cada um de nós, Comissão de Juristas, Congresso Nacional, proces
sualistas civis brasileiros, operadores do foro, sociedade em geral, estamos sendo 
instados a despender nosso labor em favor de uma causa importante e que a todos 
é muito cara: a melhora e o aperfeiçoamento do aparato voltado a ministrar justiça 
no Brasil. E isto, não tenho dúvida, passa pela calibragem da legislação de regência 
do processo civil. Estamos juntos, portanto, vivendo e fazendo parte desta História. 

Parafraseando o poeta, eu me pergunto: Valeu a pena? E ao poeta eu peço 
socorro: Tudo vale a pena se a alma não é pequena. 

Sinto-me feliz por prefaciar esta coletânea produzida por juristas de alma não 
pequena. Parabéns a todos, autores e leitores! A partir do que aqui se lerá, sejam 
feitas boas reflexões. 

Brasília, maio de 2011. 

Luiz Fux 
Professor titular de Processo Civil da Faculdade de Direito da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Ministro 
do Supremo Tribunal Federal. 
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