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1. RESUMO 

 

O trabalho aborda, inicialmente, a análise de um conjunto de princípios e 

garantias resguardados pela Constituição Federal de 1988, essenciais à 

concretização de um processo judicial justo e adequado, fazendo-se, logo em 

seguida, uma abordagem sobre a efetiva aplicação desses postulados 

constitucionais na busca por maior celeridade nas relações jurídicas processuais. Da 

mesma forma, traz ainda o estudo algumas observações sobre determinados 

dispositivos processuais que, se utilizados sem a devida cautela, poderiam 

desencadear uma significativa redução na eficácia do amparo estatal no que diz 

respeito ao direito de acesso à justiça. Por fim, o estudo aponta soluções para, com 

o uso adequado da técnica da ponderação dos mecanismos processuais, se garantir 

uma tutela jurisdicional mais célere, justa e efetiva. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem como escopo a transposição da tese de que a 

constante busca por maior celeridade processual, dependendo do caso concreto, 

poderia ensejar, por si só, a uma tutela jurisdicional injusta, haja vista que, 

privilegiando-se a rapidez e a economia processuais, um grande número de 

princípios, direitos ou garantias fundamentais do processo poderiam acabar sendo 

mitigados. 

Através de questões principiológicas concernentes à atividade jurisdicional, a 

respeito da concessão de uma tutela jurisdicional adequada, efetiva e concreta, o 

estudo procura traçar um elo entre os ditames trazidos no Novo Código de Processo 

Civil de 2015, relativos à questão da sua aplicabilidade e maior celeridade, e aqueles 

referentes ao caráter efetivo da tutela jurisdicional. Ademais, restaram, também, 

contempladas no trabalho outras questões pertinentes ao tema, como a criação dos 

institutos da improcedência liminar do pedido e do incidente de resolução de 

demandas repetitivas, que foram previstas pelo legislador na tentativa de se garantir 

uma maior celeridade aos processos judiciais, porém, como será demonstrado, isso 

nem sempre será favorável à concessão de uma tutela jurisdicional justa, adequada 

e efetiva, que também representa um primado constitucional.  

 



3. OBJETIVOS 

 

Demonstrar, didaticamente, que a excessiva busca de celeridade nas 

relações jurídicas processuais pode acabar por confrontar, e ao mesmo tempo 

mitigar, alguns direitos processuais fundamentais constitucionalmente garantidos, 

ensejando, dessa forma, a ineficiente concessão de justiça no seio da sociedade. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Através da metodologia indutiva foram feitas explanações, críticas e 

observações a respeito da aplicação de certos princípios constitucionais aos 

institutos jurídicos processuais contemplados no Novo Código de Processo Civil de 

2015, tendo como alicerce fundamentos extraídos da Doutrina e da Jurisprudência 

mais abalizadas acerca de dados fáticos sobre a atual conjuntura do Poder 

Judiciário brasileiro. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Partindo-se de conceituações iniciais e características relativas à jurisdição – 

que é a função do Estado de dirimir litígios – e sobre a tutela jurisdicional – que 

retrata como essa função vem a ser amparada pelo Estado – resta apresentado no 

presente trabalho uma sequência de princípios e garantias fundamentais embasados 

na Constituição Federal de 1988, como o do Acesso à Justiça – que se sintetiza no 

direito do juristutelado de buscar a proteção do Estado quando tem um direito 

ameaçado ou violado – como também na garantia do Devido Processo legal – 

prisma pelo qual decorrem as demais garantias constitucionais – e, ainda, como o 

da Duração Razoável do Processo – que representa o tempo, que deve ser 

razoável, de duração do processo, até a solução definitiva do litígio. Sobretudo, 

analisa-se esses aspectos sob o enfoque do direito fundamental, que deve ser 

garantido pelo Estado, a um processo justo, célere e adequado. Em outro momento, 

discorre-se sobre a incessante busca pelo Estado por uma maior celeridade 

processual, representando esta um dos principais fundamentos trazidos pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015. Em seguida, faz-se ainda observações com 

relação aos institutos processuais da Improcedência Liminar do Pedido, 



consubstanciado na possibilidade de rejeição, de pronto, ao pleito autoral que se 

enquadre em uns dos incisos do artigo 332 do novo diploma processual, 

adentrando-se, em seguida, ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o 

qual, em síntese, busca a uniformização de decisões que versem sobre a mesma 

matéria de Direito.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Através dos estudos será possível demonstrar, de forma nítida, que os 

princípios e garantias constitucionais que servem de base para um processo justo 

devem ser analisados em conjunto, e não separadamente, utilizando-se da técnica 

da ponderação para verificar quais valores devem ser considerados mais 

importantes, e por isso serem melhor protegidos, no seio do Estado brasileiro.  

Nesse sentido, a partir do momento em que, a celeridade processual não se 

adequa aos demais princípios e garantias preconizados pela Constituição Federal de 

1988, isso ocasiona uma ofensa direta ao direito fundamental do acesso à justiça, 

uma vez que, o respaldo garantido aos demandantes pelo Estado torna-se 

ineficiente. Finalmente, concluir-se-á que não há em que se falar em justiça sem a 

garantia da aplicação integral dos mecanismos processuais constitucionais que a 

propicie.  
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