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Prefácio 

Ministro Felix Fischer 

Ao completar 25 anos, a Constituição Federal de 1988 representa marco histó
rico da transformação da Nação brasileira em Estado Constitucional,] novo para
digma dos direitos fundamentais2 e catalisador do pluralismo democrático e repu
blicano, revelando-se dois elementos como estruturantes da opção constitucional 
pela efetividade de suas normas, quais sejam, eficácia irradiante dos direitos funda
mentais e inafastabilidade da apreciação jurisdicional. 

Decorre do primeiro a unidade de sentido das normas constitucionais e infra
constitucionais, a partir do princípio da dignidade da pessoa humana (aqui compre
endido como fundamento do próprio sistema de direitos fundamentais), fenômeno 
denominado porj orge Miranda3 revolução copemicana da juspublicÍstica, porquanto 
são as normas constitucionais que vinculam a atividade estatal infraconstitucional, 
e não o contrário. 

O princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional, previsto no inc. 
XXXV do art. 5.° da CF, de outro lado, identifica a ideia de controle, pelo Poder 
judiciário, de todas e quaisquer ações ou omissões que possam gerar lesões ou ame
aças de lesões a posições jurídicas atribuídas à cidadania, revelando um complexo 
sistemajudicial que tem por fim último a concretização das normas constitucionais. 

Para isso, a Constituição de 1988 muniu o cidadão de diversos instrumentos 
judiciais inovadores que são verdadeiras garantias dos direitos fundamentais, como 
o mandado de injunção (art. 5.°, LXXI), habeas data (art. 5.°, LXXII), o mandado 
de segurança coletivo (art. 5.°, LXX), além dos tradicionais habeas corpus (art. 5.°, 
LXVIII) e o mandado de segurança individual (art. 5.°, LXIX). 

Nesse contexto, o STj foi concebido pela Constituição Federal como tribunal 
potencializador da cidadania, tendo a importante missão de uniformizar, em ins
tãncia definitiva, a aplicação da legislação federal em todo o território nacional (art. 
105, III). Nos 25 anos de história, o Tribunal tem apreciado e decidido as principais 

1. ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. 5. ed. Madri: Trotta, 2003. p. 2l e 55. 

2. 	 FERRAJOLl, Luigi. Dirittifondamentali: un dibattito teorico. 2. ed. Roma: Laterza, 2002. p. 33 e 
55. 

3. 	 Prefácio da obra Direitos humanos. FERREIRA DA CUNHA, Paulo Carg.). Coimbra: Almedina, 
2003. p. 11. 
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questões que implicam a sociedade brasileira. Direitos dos consumidores, meio am
biente, probidade administrativa, administração pública, direitos das crianças e dos 
adolescentes, direitos dos idosos, direitos da diversidade, direitos previdenciários, 
direitos humanos, adequada aplicação do Direito Penal são algumas das temáticas 
que fazem parte da vasta jurisprudência produzida pelos ministros que integram ou 
integraram a Corte. 

Todavia, é sabido que o acesso à Justiça (art. 5.°, XXXv, da CF) contempla, 
em seu campo de proteção, o princípio da razoável duração do processo (art. 5.°, 
LXXVIII, da CF). Segundo Robert Alexy,4 os direitos a procedimentos judiciais "são 
essenciais a uma 'proteção jurídica efetiva"', de onde logo se constata a importância 
do Direito Processual Civil na proteção do direito materiaL 

É disso que trata a coletânea O Superior Tribunal de Justiça e o direito processual 
civil, obra de fôlego resultante das contribuições de alguns dos principais doutrina
dores do processo civil da atualidade. Nenhuma questão importante à compreensão 
do tema foi esquecida: dos pressupostos de acesso ao Superior Tribunal deJustiça à 
função da jurisprudência na construção dos precedentes; da tutela coletiva de direi
tos aos julgamentos pelo regime dos recursos repetitivos; da execução da sentença 
a inovações legislativas no âmbito do processo civiL 

Em virtude da excelência dos trabalhos, a leitura da obra que tenho a honra 
de prefaciar, a par de se revelar uma atividade prazerosa e instigante, mostra-se 
imprescindível a todos aqueles que, a partir do estudo sistemático do Direito, têm 
compromisso com a melhoria da prestação jurisdicional e com o aperfeiçoamento 
do Processo civil brasileiro. 

Uma boa leitura a todos! 

Ministro FELlX FlscHER 

Presidente do Superior Tribunal de Jus tiça 

4. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 488. 


