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Sequer aos leigos em temáticas ti 
jurídicas é desconhecida a eterna luta, tl 
pelos operadores do direito , na busca da ( 
tação jurisdicional , vez que, como igualn 
comum, perdoe-se aqui o emprego do di! 
tardia não é Justiça", pois esta , entrcgm 
tem de consolação do que verdadei ramer 
restauração. 

Conforme brilhantemente destaca c 
estudo , a atual função do estado democrát 
catalisar as legítimas aspirações e necessid: 
e, atendendo seus anseios, satisfazê-los cc 

Esse é o viés dado ao importante c e 
qual se ocupa o estudioso Odclmir Bilh: 
belíssima obra acerca dos efeitos da Súml 

Além de um detalhado escorço históri 
legislativos que culminaram neste quc at 
pela nação brasil eira, a obra em aprcsentaí 
de definir, conceituar e classifi car a Súml 
conduz o leitor a uma sé rie de noções leme 
acerca de temas que se apresentam indiss( 
tais como o estado democrático de direitc 
os poderes do estado, a função jurisdicic 
organização do estado originário e o seu 
derato, tudo sendo constantemente acomp 
transcrições e referências a balizados juri~ 
muitos outros, Norberto Bobbio, Dalmo dt: 
Joaquim Gomes Canotilho, além de consa~ 
da forja de Hans Kelsen, Guiseppe Chio\> 

 

 


