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Simpósio: A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 

 

RESUMO: O presente trabalho de pesquisa tem por objeto estudar as novidades legais que 

foram apresentadas pelo Novo Código de Processo Civil brasileiro, Lei nº. 13.105/2015, em 

especial as modificações ou novidades processuais e técnicas que podem contribuir para o 

alcance de uma maior efetividade do princípio constitucional de acesso à justiça (Art. 5º, 

XXV, da CF/1988). No momento em que a própria normatização processual, acima referida, é 

elaborada com propósito de alcançar mais efetividade na prestação jurisdicional, é de suma 

importância para a comunidade jurídica discutir se os mecanismos introduzidos pelo Novo 

CPC poderão alcançar uma ordem jurídica mais justa, com a introdução dos novos 

mecanismos tais como: métodos consensuais de solução de conflitos; novos princípios 

(ligados à mediação judicial); simplificação de procedimentos; mudanças no sistema recursal, 

entre outras. Não obstante, a questão que se explicita, ainda que genérica, deve ser 

complementada a partir de outra indagação, tão relevante quanto: que ordem jurídica justa se 

almeja alcançar em nosso Estado de Direito? O referido princípio constitucional, 

exaustivamente comentado no âmbito do Direito, muitas vezes tem sido restringido a uma 

interpretação superficial, isto é, discuti-se o acesso à justiça apenas como acesso ao órgão 

jurisdicional, ou mesmo aos mecanismos/órgãos do sistema de justiça. Isto o coloca no centro 

dos debates, acerca das possibilidades que estão sendo criadas com a entrada em vigor do 

Novo Código de Processo Civil, a necessidade de compreensão do que seria uma efetiva 

ordem jurídica justa. Para essa resposta, buscar-se-á apoio nas teorias sócio-jurídicas 

portuguesas e brasileiras, apenas, que procuram desvendar os obstáculos não só formais que 

separam a população das soluções judiciais satisfatórias, ou seja, soluções justas. A 

metodologia que será usada para a construção desse referencial será qualitativa, 

instrumentalizada na leitura e no fichamento de obras das ciências sociais e jurídicas do Brasil 

e de Portugal, que dedicam-se a esse tema em específico. Sem dúvidas, serão incorporadas ao 

trabalho as obras de Boaventura de Sousa Santos, Casemiro Ferreira, Kazuo Watanabe, entre 

outros. Os objetivos dessa pesquisa estão traçados com intuito de esclarecer, de forma 

detalhada, se as novidades do Novo CPC serão suficientes, e ainda, se serão garantidoras, para 

a criação de uma nova cultura processual e jurídica no Brasil que possa contribuir para um 

real acesso à justiça. Investigar-se-á, ainda, se os mecanismos citados como novidades 

técnicas são aptos para diminuir o permanente estado de crise que vive o Poder Judiciário 

brasileiro, que na atualidade está abarrotado de processos e de demandas judiciais. Será 

verificado, ainda, se essas novas medidas são completas ou carentes de outras mudanças que 

poderiam, na prática, transformar a realidade dos processos judiciais infindáveis e pouco 

efetivos do sistema jurídico brasileiro. Enfim, diante dos resultados esperados, de maneira 

simples expostos neste resumo, serão construídas algumas análises teóricas que contribuirão 

para o principal debate justificado, qual seja, se os mecanismos incorporados pelo novo CPC 

brasileiro estão na direção de uma nova ordem jurídica, de efetivo acesso à justiça, ou se 

continuarão a reproduzir os mesmos obstáculos criados e, quase sempre, insuperáveis. 
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