
Artigo: Processo Civil e os Direitos Fundamentais 

 

Atualmente o Brasil tem um novo Código de Processo Civil, após 42 

anos de vigência do antigo, temos agora o primeiro Código de Processo Civil 

(lei nº 13.105, de 16 de março de 2015) publicado em regime democrático, cuja 

tramitação legislativa se deu de igual forma, sendo também totalmente de 

acordo com a Constituição.  Partindo do artigo 1° do Novo Código de 

Processo Civil, notamos de forma explícita que houve a constitucionalização do 

Direito Processual Civil, uma vez que este estabelece que os valores e normas 

fundamentais da Constituição Federal devem ser ordenados, disciplinados e 

interpretados pelo Novo Código de Processo Civil. 

Seguindo essa linha de pensamento de  respeito e reconhecimento da 

força normativa de nossa Lei Maior, o NCPC  menciona logo de início em seus 

arts.1 º ao 12 as Normas Fundamentais do Processo Civil, normas essas que 

fazem ligação direta com a Constituição e mais especificamente relacionando 

o processo com os direitos fundamentais. Podemos então a partir desse 

ponto falar em direitos fundamentais processuais, em que o processo deve 

estar adequado e estruturado em total conformidade e respeito para com os 

direitos fundamentais.   

Ao interpretarmos o artigo 3° do Novo Código de Processo Civil, 

percebemos que assegura a norma fundamental que consta na Constituição 

Federal, no artigo 5°, XXXV – o Princípio da Inafastabilidade, que diz que não 

se excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. 

Quando a jurisdição é provocada, não pode negar auxílio a quem necessitar. 

O artigo 4° do Novo Código do Processo Civil insere o Princípio da 

Razoável Duração do Processo como norma processual civil, a mesma 

encontrada no artigo 5°, LXXVIII da Constituição Federal. Este princípio 

estabelece que, no âmbito judicial e administrativo, as partes têm direito de 

obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa. 

O Novo Código de Processo Civil, em seu 7° artigo, garante às partes 

paridade de tratamento em relação ao exercício de direito e, em relação aos 

meios de defesa, assegura o contraditório e a ampla defesa. Sua 

correspondência com a Constituição Federal está no artigo 5°, LV. Ainda 

sobre o contraditório há que destacar que no art.9, NCPC traz as exceções 

onde o disposto nesse princípio não se aplica e também no art.10, NCPC em 

que mais uma vez o legislador vem reafirmar a preocupação de garantir o 

respeito de as partes serem ouvidas e se manifestarem, visando uma mais 

justa e equânime prestação jurisdicional. 



 A Constituição Federal coloca como seu fundamento, logo no art.1º, 

III, a dignidade da pessoa humana, o princípio máximo do Estado democrático 

de direito. E o NCPC faz referência e ligação a esse princípio em seu art. 8º, 

afirmando que a prestação jurisdicional deverá agir em respeito a este e 

também observando os princípios que tratam da proporcionalidade, 

razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência.  

O NCPC em seu art. 11 vem materializar os princípios da motivação e 

publicidade, visando dar maior transparência as decisões proferidas pelo Poder 

Judiciário, ressalvado os casos de segredo de justiça, fazendo uma ligação 

com um direito fundamental garantido pelo art. 5º, LX, CF em que o processo 

há de ser público. Já a motivação com a fundamentação das decisões busca 

evitar arbitrariedades e explicar o real motivo, o porquê daquela sentença, 

conforme prevê também o art. 93, IX, CF.  

 Mais uma ligação que pode-se estabelecer está no art. 12, NCPC que 

vem relatar mais uma inovação do novo código, mencionando o princípio da 

cronologia correlacionado com o princípio da duração razoável do processo em 

conformidade com o art. 5º, LXXVIII, CF, haja vista que o art. 12, NCPC vem 

determinar que os processos serão analisados por ordem cronológica, não 

podendo haver preferencias, exceto as previstas em lei. Tudo objetivando a 

celeridade das decisões com um tempo razoável para se ter uma resposta 

jurisdicional.  

Considerando tudo que foi retratado é muito importante estabelecer que 

todo processo deve respeitar seu princípio mais importante e basilar que está 

mencionado expressamente na Constituição Federal como um direito 

fundamental, e sabendo que os direitos fundamentais  tem aplicação imediata 

devendo ser um norte para tudo que se for legislar e julgar. Temos o principio 

do devido processo legal, conforme o inciso LIV do art. 5º da Constituição, que 

vem estabelecer o mínimo para o modelo constitucional do processo brasileiro.  

É preciso desta maneira destacar que o devido processo legal vem 

englobar diversos direitos fundamentais expostos na Lei Maior, e que estão 

diretamente ligados com o processo. Como o contraditório e a ampla defesa 

(art.5, LV, CF)  e do tratamento paritários às partes do processo (art.5º, I, CF); 

a proibição de provas ilícitas (art.5º, LVI, CF); o fato de o processo ser público 

(art.5º, LX, CF);  garantia do juiz natural ( art. 5º, XXXVII e LIII, CF);  as 

decisões hão de ser motivadas (art.93, IX,CF); a duração razoável do processo 

(art. 5º, LXXVIII, CF); o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF); entre outros. Isso 

vem para concretizar o devido processo legal que é um direito fundamental 

de conteúdo  complexo.   

 

 


