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Simpósio: A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 

 

RESUMO: O debate de acesso à justiça desenvolve relevantemente novos contornos com a 

norma constitucional. As transformações sociais exigem cada vez mais uma atividade 

jurisdicional que considere os direitos e garantias fundamentais aliados a uma nova ideia de 

processo civil. A discussão que segue este movimento se adequa a uma espécie de transição 

dialógica entre as normas constitucionais e o processo civil. Neste contexto discute-se a 

participação dos menores no âmbito jurisdicional, o protagonismo processual e a relação de 

efetividade no acesso à justiça. Impulsionado pela órbita do direito internacional essa 

participação dos menores na justiça civil tem aberto um debate bastante produtivo a partir do 

qual vários questionamentos vêm sendo produzidos, dentre eles destaca-se a «audição do 

menor» pelo tribunal.Caracterizada como um «direito à opinião», a «audição do menor» 

representa um perfil processual realmente democrático? Em que medida esta «audição» 

poderá evoluir efetivamente para uma «justiça civil de menores»? Questões pertinentes diante 

da necessária investigação entre o direito processual civil e o direito de menores. As 

mutações ocorridas no núcleo da família corroboraramna atualidade para um caminho de 

autonomização do direito de menores.O novo perfil defamília ― quer seja pelo caráter 

jurídico das relações homoafetivas, quer pelo avanço das novas tecnologias adotadas pela 

medicina ―, acabou também por alterar a interpretação e a dinâmica com que passou a exigir 

os seus direitos e garantias fundamentais enquanto sujeitos sociais. Vinculado a uma forte 

tendência de valorização dos estudos voltados aos atos infracionais, esses menores 

dificilmente estavam no centro das atenções de um diálogo que não estabelecesse outro 

parâmetro jurídico senão a utilização dos termosproteção,reinserção e cuidado apenas no 

contextodo direito penal, visualizando-se apenasa coletividade de jovens em conflito com a 

lei. Desdobra-se como elementos de investigação a conexidade entre «capacidade judiciária» 

e «jurisdiçãocompetente», ambas voltadas a inserção do viés democrático-constitucionalem 

que se circunscrevem osmenores.Durante as últimas décadas o sistema jurisdicional emvários 

ordenamentos ficou aprisionado por uma legislação limitadora — ora no direito material, ora 

no processual — desconsiderando que esses sujeitos também possuem direitos ecomo 

titulares desses direitos reclamam abertura à participação nas demandas judiciais e no acesso à 

justiça. As reformas processuais merecem análise nesta perspectiva jurídica, mas nem sempre 

concretizada por grandes avanços na seara especializada do direito. A presente proposta 

distancia-se da pretérita forma de visibilidade dos menores apenas pelo crivo normativo 

processual penal e passa a aproximá-los, enquanto sujeitos, de uma possibilidade normativa e 

democrática capaz de garantir sua real participação na justiça civil. 
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