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1. 	 A Constituição e o Códig 

Dentro do Estado Consti 
pode ser compreendido como l. 
para densificar o direito de açã( 
especialmente, como um direil 
tempestiva dos direitos. Ornes! 
de Processo Civil só podeservi~ 
zação dos direitos fundamentais 

Se é correto afirmarque c 
como uma concretização dos 

também é igualmente correi 

com "os valores e os princípi 

da República" (art . 1.0, Pn 

formalismo-valorativo, que 5 

normas constitucionais. D 
do Código de Processo Ci, 

compreendida como concn 

civis. Logo, tambémdevesel 

fundamentais, haja vista a ef 
dimensão objetiva. 

Isto quer dizer que as linh; 
Civil só podem ser buscadas na 
modelo constitucional de nosso 
cional , que é um Estado Democ! 
diretrizes fundamentais para co 
direito processual civil deve sere 

1. 	 MARINONI, Luiz Guilherme. Cun 
Paulo: Ed . RT, 2010. vol. 1, esp. 

2. 	 MITIDIERO, Daniel. Processo civil 
vogado, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


