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o processo civil brasile iro vi 

um pe ríodo de turbulências, inse 

diante do desordenado e arbitrár 

transformaram seu Código em urr 

retalhos. Eis aí um estatuto sem si: 

titutos, sem clareza e portanto pc 

interpretativas, sem elegância linf 

de produzir a celeridade na oferta 

Je rodos os reformadores. Muitas r 

novidades foram boas. Era uma ve 

Mas, como every cloud Ms a s 

negras que nos assombram é represeI 

legislativa vem proporcionando a jc 

dos autores de obras jurídicas. As 

papel nesse contexto, abrindo porta: 

esses jovens e, quiçá, para a consol 

faJada a desvendar os mistérios que 

Vejo a presente obra nesse quadro ao 

legislativa, mas animador pelo saud 

O rol dos autores e o enuncie 

nea bem confirmam o que estou J 

sias tas que, com idealismo e seriE 

melhordo talento de cada um, o fn 

a servir de luz neste momento di 

processual civil que temos. Vejo ta 

correspondem a nove leis proces~ 

sete delas no curtíssimo período d, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


