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Introdução 

o Estado, ao proibir a au 
tação jurisdicional, responsal 
lhe são suscitadas. 

No entanto, o aparato E 

considerável contingente de c 
mente, motivo pelo qual os fe 
rante longos anos . 

Nesse contexto, um dos 
pela ciência jurídica é, sem SI 

processual. A relação tempo E 

so, não traduz a necessária I 
que, muitas vezes, não conse 
demora na solução de seu lití 

Impõe-se salientar que a 
tar a serviço de determinado~ 
conveniente a célere resoluçãc 
a1 é que não se altere a situaç 
relatividade do tempo proces 
ma das partes envolvidas na 

A infindável e frequentE 
da de única pode ser apresen 
cedimental. Afinal, admite-s 
recursais no afã de viabilizar 
preocupação que, ao fim e ao 

Ocorre que não é saluta! 
material. Inúmeras são as sitl 
no caso concreto, de um direi' 
desse bem se sujeite a uma es 

I SILVA, Ovídio Baptista da. Tempo do 
reito Process ual, n. 7, São Paulo, 2003, p. 71 
não onera jamais o demandado que, duro 
de desfrutar do status quo ante, sem resp 
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