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1 INTRODUÇÃO 

o processo civil cc 
efetividade , dá indícios de c 
processuais que impeçam (ou r 
do direito material por seu inter 
abuso de direito, ilícito processl 
da justiça etc., como formas de ( 
determinadas posições jurídicas 

Diante deste cenário, a 
constitucional do acesso à jus' 
todo o histórico constitucional bl 
especialmente interessante à 
constitucional e processual. 

É o ordenamento jurfdi 
determina o nível de acesso à jL 
subordinados. Se o ordenamen 
verdadeiramente democráticos, 
irrestrito, ao menos aperfeiçoadc 

Estudaremos o porquê ( 
ser estudado nos acanhados 
formal aos órgãos judiciários, a r 
via judicial, seus custos, e os fun 

Interessa, ademais, av 
justiça em sua relação com o d 
modo a justificar a presença ( 
contemporâneo e sua propensãc 

A abordagem em to 
jurisdicional qualificada", identific 
o sistema processual de uma tut 
produtora de efeitos concreto 
pesquisa, bem como o tratamel 
do instituto da litigância de má-fÉ 

Vale registrar nestes c 
conquanto não se possa admitir 
único obstáculo à efetividade d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


