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PREFÁCIO

Nosso objetivo, ao desenvolver o presente trabalho, é o de expor, de modo
sistematizado, as estruturas fundamentais e o procedimento estabelecido pelo novo
Código de Processo Civil, aprovado pela Lei 13.105, de 16.03.2015. Procuramos
percorrer, em apenas um volume, toda a disciplina de direito processual civil moderno, a ﬁm de explicá-la não apenas àqueles que se colocam a estudar o Código recém-aprovado, mas também aos estudantes de cursos de graduação e pós-graduação.
Ao longo da exposição, ocupamo-nos com institutos fundamentais do direito
processual e, também, com aspectos que poderiam ser considerados eminentemente
procedimentais. Pretende-se, com isso, apresentar um programa completo do direito
processual civil moderno.
Este é, assim, um livro novo, escrito com base nesse novo paradigma, que é
Código de Processo Civil de 2015. Mas, como é natural, o autor deve recorrer àquilo
que já havia escrito, em outros trabalhos. Mesmo muito antes de surgir um novo
Código vínhamos propugnando, em vários estudos, por novas bases para o direito
processual civil e nos anima ver que muito do que sempre defendemos acabou sendo
retratado no Código de 2015.
Em outro trabalho também publicado pela Editora Revista dos Tribunais, intitulado Novo Código de Processo Civil comentado, já nos ocupamos de parte dessa
temática. No presente estudo, reaﬁrma-se muitos dos pontos de vista apresentados
naquele trabalho. É natural que seja assim, pois, tratando-se de um mesmo autor,
não apenas ideias, mas vocabulário, gramática e estilo que se apresentam num dos
textos escritos tendem a se reproduzir em outros. Procuramos evitar, contudo,
repetições. O foco, aqui, é outro. Naquele trabalho há mais informação e análise
de jurisprudência, examinando-se, ponto a ponto, os dispositivos da lei processual, com o intuito de fornecer, de modo mais rápido e direto, dados que possam
auxiliar na interpretação e aplicação de cada uma das prescrições do Código – algo
que certamente interessará àqueles que vivenciam o direito processual civil no dia
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a dia do foro. Já este estudo, intitulado Curso de Direito Processual Civil Moderno,
embora não descuide daquele aspecto (pois acertos e erros da jurisprudência devem
ser considerados por qualquer estudioso do direito processual), tem outro propósito. Aprofunda-se, aqui, sempre que consideramos oportuno, na análise de teses
doutrinárias. Ademais, este livro é organizado como um programa direcionado ao
exame da matéria por níveis ou etapas de um aprendizado, vencendo temas por
aprofundamento, ou desvendando-os por camadas.
Busca-se, enﬁm, aqui, explicar os assuntos de modo mais didático.
Disponibilizamos, para download gratuito, quadro comparativo entre os textos
do CPC/1973 e do CPC/2015 no site [www.professormedina.com].
O Direito é feito em comunidade. Ninguém constrói o direito sozinho. Devemos isso uns aos outros e, se este trabalho tiver novas edições, desejo nelas inserir
as sugestões e críticas que eu receber de todos os que se dispuserem a lê-lo.
Aguardarei, ansiosamente, a opinião dos doutos colegas. Meu e-mail é novocpc@
medina.adv.br.
Espero que este estudo lhes seja útil. Recebam, todos os que se dispuserem a
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