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Simpósio: INSTITUTIONAL THEORY AND FUNDAMENTAL RIGHTS (TEORIA DAS 

INSTITUIÇÕES E DIREITOS FUNDAMENTAIS) 

 

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo investigar a nova codificação processual civil 

brasileira (CPC) no que se refere ao acesso à justiça e à possibilidade recursal ao Supremo 

Tribunal Federal (STF). Em atenção à precisão científica, delimitou-se o objeto dessa pesquisa 

à análise da possibilidade de revisão, pela via do recurso extraordinário, de entendimento 

consolidado no Excelso Pretório, atividade revisional que guarda necessária correlação com o 

movimento de constitucionalização do direito, presente em peso na moderna processualística 

civil brasileira. A relevância do projeto de pesquisa faz-se presente ante a observação de que a 

hipertrofia do Poder Judiciário, subentendida na crescente demanda à jurisdição estatal, implica 

na justa expectativa social quanto ao STF - na qualidade de órgão de cúpula do Judiciário 

brasileiro - apresentar-se como agente fundamental ao direcionamento da atividade estatal, de 

sorte que ganha importância qualquer alteração do modelo de acesso à jurisdição constitucional. 

Para tanto, levantou-se a hipótese de que, com a revogação do antigo Código de Processo Civil 

pela Lei 13.105/2015 e alterações supervenientes, os dispositivos processuais vigentes, seja na 

legislação federal em vigor ou no Regimento Interno da Suprema Corte, passaram a conter 

lacunas no campo da revisão da jurisprudência dominante, isso dando ensejo a obstáculos antes 

não previstos à pretensão de alteração, pela parte, do entendimento consolidado do STF acerca 

de específica temática. Tal situação, acaso constatada, poderá culminar em possíveis violações 

ao direito fundamental de acesso à justiça. No tocante à metodologia, optou-se por uma análise 

descritiva e de natureza qualitativa, analisando-se o arranjo processual atualmente vigente e 

suas implicações quanto à hipótese defendida. As conclusões parciais perfazem a hipótese de 

ampliação da discricionariedade no ato de avaliação sobre se o caso in concreto é digno de 

apreciação no mérito, o que se aplica mesmo na circunstância de a parte levantar tese coerente 

que enseja questão constitucional, se esta tese, entretanto, vier a colidir com a orientação já 

firmada pela Corte Constitucional na matéria em debate. Sem embargo, observa-se que novos 

pressupostos de admissibilidade, como os contidos no inciso I do art. 1030 do CPC, podem ter 

reduzido a possibilidade processual de a parte postular a revisão da jurisprudência do Tribunal 

Constitucional brasileiro. 
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