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A GARANT],I CONSTITUCIONAL DO DU P! 

I. INTRODUÇÃO 

Os anseios sociais direcionado 
vem ser, continuamente, o ponto dt 
processualista (já que de nada adiaI 
ca encastelada em seus próprios de 
sido compendiados, na atual idade, I 

da justiça, que se traduz, por sua ve 
celeridade do processo, ambos conte 
prescindem de estudo mais detido . 

Nesta problemática, e posta s 
questão do direito ao recurso, indicai 
nante das mazelas dajurisdição ' e sol 
inclusive, que "pelo número de meic 
outras causas estrutura is ( ... ) - seu c 
incertezas - provoca, nalguns litigant 

O recurso, que, por lei , constitui 
do processo, é, por conseguinte, fator I 

de tempo em sua permanência. Daí c 
menta que o reputa, com frequência, 
efetiv idade processual. A relação cau 
e que une, com força de necessidade. 
recurso e ausência de efetividade, n~ 

I ESle lJmbt'ill ° alerta ,k Ibrbos3 Moreira: · · s(·mpr~ que 

d. Jus ti ça. C em particular a kmidào processual . "em 
gcncr"li~ada a crença de que urna ,1., c~u"s principai 

dur,çõo dos plci"" rc,ide em defeito, exi'lentcs "" dis 
José Carlo, lhrho,~. IVj"",,,,, do CPC fln ""'Iiria d, Rmlr 
Jfn'. S"O 1'.ulo: S~ r,i\'~. 20().!, p. 143). 

, MILHOMENS,Jónatas. DM Rrmno; Cit~h Rio de J.lnciro: 
J Por lodos, O sempre çjlado neSte lema. OreSlc Nestor d, 

Ncsto r dc Souza. Dllp/o ,~m" d, J'"hdlj';o fi" di"i" prow 
Tribun,i,. 1995). 

 

 


