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Simpósio: CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 

 

RESUMO: Uma das grandes temáticas de direito processual constitucional é a matéria afeta a 

questão do acesso à justiça, como consagrador de direitos humanos. O Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro trouxe inúmeras inovações, dentre elas, consagrou como princípio 

processual, o acesso à justiça, porém, em contrapartida, dentro da sistemática do novo código, 

outros princípios acabaram mitigados, em especial, o contraditório, a ampla defesa e o devido 

processo legal. A questão é grave, pois se caracteriza como limitadora de aplicação do próprio 

princípio da dignidade humana. O novo Código de Processo Civil Brasileiro, na tentativa de 

buscar a tão efetiva celeridade, acabou por mitigar alguns procedimentos, dentre eles, 

podemos citar, as possibilidades de interposição de agravo de instrumento, gerando enorme 

insegurança jurídica e por vezes, danos irreparáveis, que não podem ser atacados pela via da 

ação mandamental. A questão se torna, ainda mais grave, na medida em que os operadores do 

direito estão dando interpretação diferenciada a um mesmo dispositivo, gerando enorme 

instabilidade no âmbito processual. Em outro pensar, a nova lei processual consagrou os 

métodos alternativos de resolução de conflitos, em especial, a mediação e a conciliação, sem 

que, porém, os tribunais estivessem devidamente preparados para tal modificação. Aqui, mais 

uma vez, a gravidade da situação, uma vez que os tribunais vivem uma das mais sérias crises 

institucionais, que afastam o ideal do acesso à ordem justa. O ideal de acesso pensado por 

renomados juristas encontra obstáculos econômicos e estruturais que inviabilizam sua 

realização prática, fazendo dos princípios processuais constitucionais matéria utópica, 

inibidora da realização deles. A busca pela celeridade acabou por afastar a efetividade de 

direitos, gerando consequências nefastas àquele que busca a realização dos mesmos direitos. 

O novo código consagrou o princípio da cooperação, buscando a paridade de armas entre os 

litigantes do processo, mas, em contrapartida, na prática, a paridade se mostra muito afastada 

dos ideais consagradores da isonomia. 
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Justiça; Processo Justa. 


