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Introdução 

Já há algum tempo o siste 
busca pela efetividade e celeridad 
te, os recursos comumente são t 

processos. 

Assim, sopesando-se que a 
humano, e que os meios recursa 
prestação jurisdicional mais justa, 
ça jurídica, o aprofundamento de 

A inconformidade humana 
que a busca por um pronunciam 
bíblicos. I 

Os meios recursais, enquanl 
mostram-se adequados para que 
contribuindo para que se alcance 
Jauernig, o significado da polític: 
nada, na garantia reforçada da jm 

É de se ter em mente que ai 
almejam a certeza e a verdade, ai 
importante que exista dialeticidac 
nicos , mas igualmente assegurad 
ça jurídica, equilibrando-se desta 
magnitude, quais sejam: de que o 

I São Luca>, capírulo XXV, ve rsículo 11-1 2, 
digna de mo rte, nào recuso mo rrer, mas, se r 
a eles; apelo para Ccsar" . 

1 j AUER N IG Othmar. Direito prorw!la! civil. : 

J Sobre o tema, Darci G uimariies Ribeiro: "g. 
protncsa de protección a todos aquellos 'luc 
distribución de la jus ticia se comprometió, c 
b protccción de a'lucllos individuos 'lue nel 
pretcllsión a la tutda jurídica ..." . In: RlBEJR( 
!llIa teori" proces,,! dei derecho. Barcelona: Bosch, 

OS EFEITOS DOS RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


