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ação dos atos processuais. Permitir que se criem con
de fiscalizar o exercício da atividade jurisdicional, sim; 
'ão pública aprioristicamente sobre quem merece ser 
omo é mais comum, culpado, sem qualquer preocupação 
as do "modelo constitucional do direito processual civil" 
a responsabilidade pelo que e como se publica, não. 

ar às suas conclusões, a Autora aborda importantes (e 
que estão estampados, literalmente, nos bons jornais de 
s dias, relacionando-os dinamicamente, como deve ser 
s trabalhos acadêmicos: a tecnicidade da linguagem ju

ente participação dos atores processuais nos meios de 
e o impacto disso e de tantos outros assuntos correlatos 
is imparcialidade e independência dos magistrados são 

preocupou-se em revisar todo o texto diante da mani
recente do Supremo Tribunal Federal sobre a chamada 

sa". Se é verdade que o livro, com isso, demorou um 
ser publicado, não o é menos que a sua atualidade fica 
denciada, tornando a sua leitura ainda mais importante. 

de trabalho que merece ser lido e o merece independen
apresentação. Chega de preliminares, portanto; a apre
á cumprido, é o que o signatário espera, o seu papel no 
ora de o leitor ir direto ao mérito, isto é, ao próprio tra-
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