
PREFÁCIO À 1.a EDiÇÃO 

Realizou-se em Curitiba, em 1975, quando ainda não decorridos dois anos 
de vigência do Código de 1973, importante Simpósio, ao qual compareceram os 
processualistas civis brasileiros quase que em sua totalidade. 

Destinou-se ele, principalmente, à inteligência do novo diploma, à compreen
são do novo sistema e suas inovações, à exegese das suas normas. Paralelamente, 
no entanto, também serviu aquele conclave para a percepção do belo projeto 
arquitetõnico que se elaborara e das suas numerosas deficiências, sobretudo de 
ordem prática, pois, como se evidenciou posteriormente, o projeto, preocupado 
prioritariamente com a técnica, não se ocupara, como seria desejável, dos escopos 
políticos e sociais do processo, nem com a sua efetividade. 

Uma das suas falhas mais visíveis, como logo se notou, residia no procedi
mento rotulado de "sumaríssimo", tanto assim que na oportunidade se chegou 
a anunciar a realização de um segundo simpósio somente para dele se cuidar, 
tantas foram as sugestões e críticas a seu respeito. 

O foro veio demonstrar, com o respaldo da doutdna, a ineficiência desse 
procedimento, que passou a ser qualificado, com ironia, como "o mais ordiná
do de todos" ou "o ordinaríssimo". Suas deficiências, com efeito, começavam 
pelo rótulo, passavam pelo elenco inadequado das causas a ele submetidas 
ratione materiae e desaguavam em sua sistemática, que não priorizava a con
ciliação e sequer contemplava o julgamento antecipado da lide, a melhor das 
inovações do texto de 1973. Frustravam-se, todavia, todas as tentativas de 
seu aprimoramento. 

A Reforma setorial em curso, no entanto, atuando consensualmente e en
volvendo os diversos segmentos da comunidade jurídica, logrou ver aprovada 
a Lei 9.245/95, ao lado de outras nove, que, inclusive em relação ao referido 
procedimento, mudaram significativamente o perfil do Código, buscando dar-lhe 
mais agilidade e eficiência. 

A Reforma, todavia, não serviu apenas para corrigir falhas, suprir carências 
e situar a nossa legislação processual civil na vanguarda dos sistemas contem
porâneos. Está a ensejar também novos estudos, debates e pesquisas, um novo 
surto editorial e o surgimento de novos talentos na área processual. 
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12 I PROCEDIMENTO sUMÁRIO 

o livro que a Editora Revista dos Tribunais ora está a lançar, sob o prestígio 
da sua tradição e o nome do jovem jurista que o escreveu, atesta com eloquência 
este momento de mudanças e fermentação cultural. 

Cuida-se de trabalho que, não tivesse outros méritos - e os tem, e muitos 
-, se justificaria pela temática, pela oportunidade do seu lançamento e pela 
abordagem séria e fundamentada dos mais variados aspectos do novo modelo de 
procedimento sumário. Indo além, porém, impõe-se pela riqueza dos comentários, 
pela vigorosa e amadurecida apreciação crítica, pelo acervo de dados, pela sua 
bela formulação e pelo esmerado trato que lhe deu o seu Autor, o magistrado e 
professor ]OEL DIAS FIGUEIRA]ÚNIOR, que vem se mostrando, em admiráveis livros 
e monografias, ser processualista de fõlego e saber, dominando com maestria 
os caminhos da ciência jurídica, que versa com segurança, objetividade e estilo 
agradável. 

É estudo que se recomenda prazerosamente: pela qualidade do texto e pela 
autoridade de quem o escreveu. 

Brasília, 22 de fevereiro de 1996. 

SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA 
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