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PREFÁCIO 


LUIZ FuxI 

A democracia brasileira vive uma nova era. Foi-se o tempo em que as 
mais diferentes nuances da vida social eram moldadas pela vontade de uma 
minoria politicamente vitoriosa. No plano do Direito, tantas foram as leis 
que, em nossa história, reAetiram apenas o ideá rio de um destacado jurista 
ou de uma classe predominante, muitas vezes invocando a impossibilidade 
de consenso acerca de questões sensíveis das relações públicas e privadas. A 
codificação encartava o deliberado objetivo de promover a mudança ex abrupto, 
quando, na verdade, o corpo social é que deve definir a regulação que melhor 
atenda aos seus anseios. Como resultado, vimos nascer estatutos completa
mente desconectados da realidade prática. Estendiam-se logorreicamente em 
temas de somenos importância e omitiam-se em pontos fulcrais, apesar da 
sua pretensão de completude. 

A nação brasileira evoluiu e assim também a sua noção de regime de
mocrático, constatando-se que nenhum controle por meio da força tem vida 
longa, assim como que a imposição da vontade da maioria é a antítese do 
ideário de sociedade livre. Nossa democracia se consolida a pouco e pouco 
como o governo por meio do debate, tal como imaginada por Amartya Sen. 2 

Democracia deliberativa que é, reconhece como legítimo apenas o domínio 
da razão, que se produz por instituições sociais canalizadoras dos anseios de 
quem quer que deseje manifestar-se, em uma arena onde o único duelo espe
rado é o da argumentação. Não se trata de extrair o resultado democrático de 
um mero cálculo matemático das vontades expressadas, e sim de obtê-lo em 

J. 	 Professor Titular de Direito Processual Civil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 
Ministro do Supremo Tribunal Federal 

2. 	 SEN. Amartya. A ideia de justiça. Trad. Denise Bottman e Ricardo Doninelli Mendes. São Paulo: 
Companhia das Letras. 20 J J. p. J5 
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LUIZ FUX 

um ambiente aberto à participação de qualquer interessado e no qual ideias 
tomam corpo pela persuasão raciona\.3 

É nesse novo modelo de debate público que o projeto do novo Código de 
Processo Civil foi gestado.4 Não é um Código dos juízes, nem dos advogados, 
dos membros do Ministério Público ou mesmo dos defensores públicos. Sua 
preocupação central, como não poderia deixar de ser, é com o jurisdicionado. 
Precisamente por isso, optou-se por um modelo publicista de processo, em 
contraposição ao sistema puramente individualista tão criticado na doutrina 
pátria e alienígena. 5 O processo judicial moderno, para que cumpra sua função 
social, deve ser estruturado de forma a dar concretude aos valores que trans
cendem os fins privados inerentes ao modelo clássico e constituem o núcleo 
da moralidade pública.6 E a consecução desse desiderato não prescinde do 
esforço conjunto e articulado de todos os operadores do direito.? 

3. 	 Sobre o conceito de deliberação na esfera pública, v. HABERMAS, Jürgen. Direiro e Democracia: 
entre facticidade e validade. Vol 11. 2' ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. Para um exame 
profundo da insritucionalização da razão e da importância do constitucionalismo discursivo para a 
moderna teoria do Direiro, v. ALEXY, Robert. Hauptelemente einer Theorie der Doppdnatur des 
Rechts. In: Archiv futOr Rechts- und Sozialphilosphie, v. 95, n. 2, april 2009. Wiesbaden: Franz 
Stdner Verlag, 2009. p. 151-166 

4.. 	 Os comentários de Paolo Giovanni Demarchi à reforma processual italiana de 2009 encarnam 
a perspectiva aqui apresentada e são perfeitamente adequados à realidade brasileira, in v~rbis: 
"A reformulação do nosso sistema processual não pode ser deixada à iniciativa 'política' desta 
ou daquela legislarura, mas deve ser o frulo de um trabalho conjunto dos vários operadores da 
Justiça (magistrados, advogados, auxiliares da justiça ... ), que, vivendo cada dia nas aulas dos nos
sos Tribunais, são as mais conscientes testemunhas dos defeitos do sistema atual e das inovações 
necessárias." (Tradução livre do texto: "11 ripemammto tÚI nostro sistmll1 procmU4k no puiJ m~re 
/inciato all'inizjativa 'politica' di querta o quella kgislatura, ma deve mere il fruto di un lavoro con
diviso dá vari operatori dei comparto giustizia (magistrati, avvocati, canallieri .. .J, che, vivenáD ogni 
giorno ndk auk dei nostri tribunali, sono i piu comapevoli tNtimoni dei diffiti tÚI sistema attU4k e 
detú innovazioni dA apportare". DEMARCHI, Paolo Giovanni. 11 nuovo processo civile. Milano: 
Giuffre, 2009. p. XV1) . 

5. 	 Para múltiplas visões sobre o tema V. GRECO, Leonardo. Publicismo e privatismo no processo 
civil. In: Revista de Processo n° 164, ano 33. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008; MONTERO 
AROCA, Juan (coord .). Proceso Civil e Ideología. Un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince 
ensayos. Valencia: Tiram lo blanch, 2006. 

6. 	 FISS, Owen. As bases políticas e sociais da adjudicação. In: Um novo processo civil. Estudos 
norre-americanos sobre jurisdição, Constituição e sociedade. Coord. da rrad.: Carlos Alberro de 
Salles. Trad.: Daniel Porro Godinho da Silva; Melina de Medeiros Rós. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004. p. 1 I 1 

7. 	 Sobre a reforma do processo civil francês, Lo"ic Cadier observou que a complexidade das relações 
na pós-modernidade, que tem repercussões inevitáveis sobre o processo, impõe a pesquisa de 
mecanismos de cooperação, de diálogo, de intercâmbio, destinados a alcançar os melhores equi
líbrios normativos. CADIET, Lolc. Complessità e riforme dei processo civile francese. In : Rivista 
Trimestrale di Dirino e Procedura Civile, anno LXII, n. 4, dicembre 2008. Milano: GiufTre, 2008. 
p. 1325- I 326 
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PREFAcIO 

É imperioso, ademais, o abandono da suposição, muito bem descrita por 
Ovídio Baptista, de que a jurisdição se resuma a uma monótona e estereotipada 
aplicação mecânica da lei, na qual um legislador sábio e previdente previra 
todos os litígios futuros e lhes dera antecipadamente a solução adequada. 8 O 
projeto do Código de Processo Civil, atento aos preceitos metodológicos do 
pós-positivismo, preocupa-se com o balizamento da atividade jurisdicional 
na resolução dos casos difíceis. 9 O capítulo inaugural alberga uma plêiade de 
princípios jurídicos que tornam o Código mais permeável à incidência das 
garantias fundamentais do processo e facilitam a tarefa do julgador em face de 
situações não contempladas nas regras jurídicas. O respeito aos princípios será 
dever inarredável do magistrado e das partes nas hipóteses em que necessária 
a adaptabilidade do procedimento para melhor atender à situação sub judice, 
o que afasta por completo a falácia, por vezes propagada, de que nesses casos 
o arbítrio da aplicação fria das leis (dura !ex, sed lex) seria suhstituído pelo 
arbítrio dos juízes. 10 Em uma democracia constitucional deliberativa, não há 
margem para o arbítrio de quem quer que seja. 

A presente obra representa um límpido retrato desse panorama. Reúne 
ideias, comentários e proposições de teóricos do Direito oriundos das mais 
diversas áreas do labor jurídico, que compartilham sua experiência para unir-se 
à reflexão daqueles que se dedicam exclusivamente à Academia. O objetivo 
comum, como não poderia deixar de ser, é a transposição da ideologia huma
nista que predomina na sociedade brasileira pós-88 para a técnica processual, 
de modo que em nenhum momento se desvirtue o caráter instrumental do 

8. 	 SILVA. Ovídio Baptista da . Curso de Processo Civil. Vol. 11. Fabris. 1990. p. 249-250 

9. 	 A respeito do tema. v. ALEXY. Roberl. Los principales e1emenros de mi filosofia dei derecho. 
In: DOXA. Cuadernos de Filosofía dei Derecho. n. 32. 2009. p. 67-84. Na dourrina nacional: 
BARROSO. Luis Robérto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direiro - o triunfo 
tardio do Direito Constitucional no Brasil. In: RPGE. POrto Alegre. v. 28. n. 60. p. 27-65. jul./dez. 
2004. Para uma análise detalhada da aplicação desses novos paradigmas ao exercício da jurisdição. 
v. PÉREZ LUNO. Antonio-Enrique. (Qué significa juzgar? In: DOXA. Cuadernos de Filosofia 
dei Derecho. n. 32. 2009. p. 151-176. 

10. Sobre o princípio da adaptabilidade processual e o instrumentalismo. v. BEDAQUE. José Roberto 
dos Santos. A efetividade do processo e a técnica processual. São Paulo: Malheiros. 2006; OLIVEI 
RA. Carlos Alberto Alvaro de. O formalismo-valorativo no confronto com o formalismo excessivo. 
In: Revista de Processo. n. 137. São Paulo: RT. 2006. P 7-31; DINAMARCO. Cândido Rangel. 
A instrumentalidade do processo. 14- ed. São Paulo: Malheiros. 2009; MOREIRA. José Carlos 
Barbosa. Por um processo socialmente efetivo. In: Revista de Processo. n. 105. São Paulo: RT.2002. 
p. t 83-190; BODART. Bruno Vinicius Da Rés. Simplificação e adaptabilidade no anreprojeto do 
novo CPC brasileiro. In: O Novo Processo Civil Brasileiro -Direito em Expectativa. Org. Luiz 
Fux. Rio de Janeiro: Forense. 2011; FARIA. Márcio Carvalho de. Neoconstitucionalismo. neo
processualismo. pós-positivismo. formalismo-valorativo ... A supremacia constitucional no estudo 
do processo. In: Ética e Filosofia Política. v. 2.2012. p. 103-117. 
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processo civil. Como alerta Michele Taruffo, a técnica serve para fabricar o 
instrumento processual, enquanto a ideologia determina os escopos que o 
processo deve alcançar. Ambos são conjuntamente necessários e separadamente 
insuficientes: a técnica sem a ideologia é vazia, ao passo que a ideologia sem 
a técnica é impotente. I I 

Por tudo isso, o novo Código de Processo Civil não pode ser acusado 
de incorporar uma única orientação científica. Ao revés, sua construção tem 
raízes profundas no debate popular, fruto de uma centena de audiências pú
blicas; do acolhimento majoritário da colaboração dos segmentos científicos 
profissionais, mercê do aproveitamento de mensagens eletrônicas do meio 
jurídico em geral. 

Desta sorte, como bom filho da "Constituição cidadã", nada mais justo 
que atribuir-lhe o nome de "Código de Processo Civil democrático" . 

Subjaz, por fim, a certeza de que a presente obra, abordando , com 
inteligência impar o novo sistema processual revela-o à altura do Estado 
Democrático de Direito, lavrado em tintas fortes pelo ideário da nossa nação, 
inspirado pela proteção de Deus. 

11. TARUFFO, Michele. Culrura e processo. In: Rivisra Trimesuale di Dirino e Procedura Civile, 
anno LXIII, n. 1. marzo 2009. Milano: Giuffrc:, 2009. p. 71 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


