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'ritura os recI/rso.\' e/1/ ses,\"r'les de 
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eponderam e justificall1 todus os 

ração de 1/1/10 celeridade há 11111i
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'IIIIIOno.\ a preterto de protegc!-Ios. 

I' soluções para () excesso de re
:e encontrOl/l mois em prO\ ','del7
e1/1 geral, se ellcontlWI/ .10m do 
7 lei pmcessuol. lV/a.\' reUJ/l!1eço 
'fito dos recursos pode e de l'e ser 
{erece subsídio.\' de gmllde volio, 
: séculos de ati\'idade de s is temas 
de enfi'C/ltO/l/ento contemporâneo 
lIlois hl'Clsileims. 

'ntojo emuito sugestivo e atual, 
, denomina de pontos sensíl'eis 
. principais q/lestões q/le este/o 
possÍl'eis projeto,\' de reforl7/a, 

'stemos prucessuai.\· dos Estados 
'0, em q/le a.\' preoc/lpoçôes com 
mdas pela onglístio decorrente 
'ssos e de recI/rsos. Ao caho do 
'olJsegl/e okrecer (lO le itor lI/li 

domelJte ponderadas no debote 
:'cber esse importante ill.\'titulO, 
I de I/I/W Justiça de qualidade 
e de couso.\' a ql/e a sociedoc!e 
hlllete. 

rI' oo.\' que querem conhecer II/(J 

e todos os sistemos pl'OcessI/ois, 
fiam ofúlul'O, sonhalll ('onl lI/lia 

lJircilo em que querel//o,l' 1';l'el: 
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Certa vez um cliente 
gráfico mostrando toda s as fo 
no Brasil. O rcsultado foi un 
decisão - mOJ1ocr<Ít ica ou cole 
e a decisão de tais recursos pl 

O tal "mapa" não pé 
que pesem todos os nossos ( 
mais, horizontal e vertieall11 
pelos diversos órgãosjurisdil 
dos brasi lei ros fomos tomacle 
do proeessual, a sugerir o CO I 

ção razoável elo processo. 1111 

consli t ucion3 I pela Emenda ( 

Isso sem cogitar, é , 
pazes de frustrar o direito I 

i nterpretaçào elas ex igências 
fu ndamentaçào. 

Surgiu da s indagaçõ( 
o interesse em analisá-lo. S, 
Ii111 itaela ex tensão, elebruçar-: 
no Direito Brasileiro, optou-: 
derada o "recurso-t ipo", "rec 
a apelação. 

Como os demais rec 
civil brasileiro, eis que genel 
sas reformas ao longo do tei 
se destaca já no primeiro ca 
abreviar a duraçào dos proce 
concentrando-se na intensiflc 
geral, e ao dc apelar, em part 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


