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PREFÁCIO 

Os recursos no direito processual civil 
o tema mais abordado pe la doutrina bras i 
anos. Não se cansa de imputar-lhes a culpr 
da justiça, a qual não conseguiria supera 
processos que atravanca as instâncias supel 
do excesso de recursos prev istos no direito 

Para muitos, a melhoria da prestação 
tocante à demora na so lução judicial dos 

ser fac ilmente alcançada se se reduzissem 
recursais . 

A verdade, porém, não é bem essa, já ql 

da tramitaçào processual nào ocorre apena, 
sais. Também no pri meiro grau de jurisdi 

correm tão ou mais lentamente que perantl 

O que se pode reconhecer é que se COSI 

te, abusar do direito de recorrer, interpondc 

apelos temerários, cuja única explicação SI 

mo evidente de procrastinar o encerramer 
Falta, é bom ressaltar, uma agilidade m, 

para rejeitar com mais presteza esses recu 

Outro problema sério é a criação inj 

baraços ao conhecimento dos recursos pi 
za dos tribunais, fora dos pressupostos e I 

de lei. Dessa postura pretoriana dita "dei 

mais e mais recursos, numa escalada semr 
impugnar e tenta r superar as ilega is bam 
contra legem. O efeito dessa política injw 

contrário aos des ígnios daque le que a ado 

 

 


