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Um livro extremamente oportuno e bem tecido que aborda um tópico-chave que merece aprofundada reflexão
doutrinária e jurisprudencial.u003cbr /u003eUma obra que se lê com facilidade e notável proveito com uma síntese
incisiva e judiciosa.u003cbr /u003eu003cbr /u003eCom prefácio de Prof. Doutor Juarez Freitas e posfácio de Prof.
Doutor Vasco Branco Guimarãesu003cbr /u003eu003cbr /u003eO abuso do direito de ação é aquele que resulta do
uso ilegítimo do direito, constitucionalmente previsto, de acesso ao direito e aos tribunais. O abuso de direito, e, mais
concretamente, o abuso do direito de ação, é uma temática que, apesar de muito atual e pesem embora os efeitos
nefastos que provoca, tem sido um pouco esquecida.u003cbr /u003eu003cbr /u003eÉ recorrente ouvirmos falar da
morosidade da justiça e das suas consequências, nomeadamente: os custos financeiros que acarreta, a falta de tutela
efetiva de direitos na sequência de decisões tardias, o sentimento de impunidade e a distorção do mercado.u003cbr
/u003eu003cbr /u003eNesta obra não se pretende abordar a temática da ineficiência da justiça tout court, mas tão-só
uma das inúmeras e possíveis causas que têm vindo a ser apontadas, numa ótica que vai para além da sua análise
enquanto fundamento da referida ineficiência, abordando-a enquanto fator de distorção que é, sob vários prismas, de
um sistema que se pretende justo – o abuso do direito de ação.u003cbr /u003eu003cbr /u003eEstrutura da
obra:u003cbr /u003e- Delimitação do objetou003cbr /u003e- Abuso de direito : Origens, teorias, formas e figuras afins;
Origens e Direito comparado; Teorias sobre abuso de direito; Formas de abuso de direito; Figuras afins com abuso de
direito; O abuso de direito. Configuração teórica atualu003cbr /u003e- O Abuso no direito de ação : O direito de ação;
O abuso do direito de ação; Figuras conexas; recurso abusivo ao processo; Parâmetros para determinar o abuso no
direito de ação; Consequências do abuso de direito de ação;u003cbr /u003eSanções do abuso do direito de ação;
Análise crítica e propostas

The big ebook you should read is O Abuso Do Direito De Ação Ebooks 2019. You can Free download it to
your computer through easy steps. PAWSUPP.COM in simple stepand you can Free PDF it now.
Project pawsupp.com has many thousands of free and legal books to download in PDF as well as many
other formats. Open library is a high quality resource for free e-books books.Give books away. Get books
you want. You have the option to browse by most popular titles, recent reviews, authors, titles, genres,
languages and more.Books are available in several formats, and you can also check out ratings and
reviews from other users.The pawsupp.com is home to thousands of free audiobooks, including classics
and out-of-print books. We have designed the website with easy to navigate interface.

DOWNLOAD Here O Abuso Do Direito De Ação Ebooks 2019 [Free Reading] at PAWSUPP.COM
Paolo borsellino
Personal recollections and reflections on the implementation of the second vatican council by the canadian conference of catholic bishops 1964 1990 1
Personaggi e famiglie di capua fra xvii e xix secolo
Perpetrators in holocaust narratives
Peru versus bolívia

Back to Top

O ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO EBOOKS 2019
Page 1/1

