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RESUMO
O trabalho tem como objetivo principal a pesquisa sobre a efetivação dos princípios do acesso à justiça e celeridade
processual, através do novo instituto trazido pelo Código de Processo Civil de 2015, qual seja, o Calendário Processual.
O estudo partirá da análise das normas trazidas pelo novo código, sobre os mencionados princípios, além de observar
os procedimentos adotados e o  papel  do Magistrado,  diante  deste  cenário,  visto  que aquele  é  o  intermediador da
atividade do Estado na presença de conflitos, cabendo a ele solucionar os litígios da maneira mais benéfica as partes. A
presente pesquisa irá  verificar  também, as normas trazidas pelo Código de Processo Civil  de 2015, no tocante ao
surgimento do calendário processual, analisando a partir dela o atendimento aos princípios do acesso à justiça, o papel
mais ativo dado ao Magistrado, a autonomia relativa concedida às partes acerca do procedimento e entrega da resposta
jurisdicional aos indivíduos, fazendo com que estes alcancem seus direitos de maneira célere. Assim, tem o trabalho
como escopo, verificar a adequação da inovação do Código de Processo Civil  de 2015 que consiste no calendário
processual, para trazer a adequação (agilidade) na solução dos conflitos e na prestação jurisdicional, sob a luz de todos
os demais princípios que regem o Direito Processual Civil, tendo como perspectiva central os princípios do acesso à
justiça e a celeridade e economia processual.
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1 INTRODUÇÃO

O acesso à justiça ao longo do tempo sofreu diversas alterações, até chegar ao que é hoje na
legislação  brasileira.  Primordialmente,  este  princípio  era  tratado  como  um  direito  natural  dos
indivíduos, no entanto não havia a presença do estado para proteger essa relação existente entre
eles, cabendo a estes, na prática, reconhecer seus direitos e defendê-los. Deste modo, o acesso à
justiça era tratado apenas como um instituto formal, sem nenhuma eficácia para as partes litigantes.
Por conseguinte, com o passar do tempo o conceito de direitos humanos passou por alterações,
modificando também a figura do acesso à justiça, ficando este mais abrangente a uma coletividade e
não mais a um grupo com poucas pessoas. Visto que para tornar efetiva a criação de novos direitos,
o acesso à justiça deveria ser acessível a todos.

Diante da atual situação da prestação jurisdicional brasileira, para tornar eficazes os princípios
do acesso à justiça e da celeridade processual, percebe-se por interpretação lógica, que o legislador
ao criar o novo Código de Processo Civil (2015), criou mecanismos que buscam efetivar de maneira
mais sistemática os princípios mencionados, dentre eles cita-se o calendário processual.

Ocorre que a aplicação deles, dentro do atual quadro jurisdicional, demanda de uma grande
análise. Afinal, tanto as partes, quanto o Juiz deverão contribuir positivamente para que a prestação
se dê de maneira célere, e o calendário surta efeitos.

Para tanto, o calendário processual, trazido pelo novo Código de Processo Civil, busca dar
aos  futuros  processos  uma  maior  agilidade,  visto  que  os  princípios  que  o  regem  são  direitos
fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal, devendo ser respeitados e atendidos,
sob a ocorrência de violar preceitos fundamentais e básicos inerentes à pessoa humana.

Isto posto, o presente trabalho buscará dar respostas ao novo instituto do Código de Processo
Civil  de  2015,  a  fim de verificar  a  possibilidade  de  sua aplicação prática,  os  critérios  a  serem

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



observados quando de sua aplicação para que a mesma se torne eficaz e consiga, assim atingir seu
maior escopo que é a efetivação do direito de acesso à justiça.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O método teórico, que será utilizado neste trabalho, terá como base a bibliografia existente
sobre o tema/problema da pesquisa, tendo como finalidade que o pesquisador entre em contato com
o que já  foi  produzido,  ou seja,  obras,  artigos especializados,  documentos eletrônicos,  etc,  que
tratam do assunto. Serão empregados também os métodos comparativo e histórico. Aquele consiste
em realizar comparações acerca do tema/problema, a fim de explicar semelhanças e divergências
existentes  acerca  do  assunto  em nosso  ordenamento  jurídico  e  de  outros  países.  Enquanto  o
método histórico investiga os acontecimentos, os fatos e as instituições estabelecidas no passado e
que servem de referência, panorama e origem acerca do que se pretende investigar.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O resultado esperado da pesquisa é a publicação de um artigo científico, em conjunto com a
orientadora,  em uma  revista  indexada  no  Qualis/CAPES do  Direito,  sendo  que,  com este  seja
possível  chegar  a  conclusão se  haverá  efetividade  ou não  no  que  diz  respeito  à  aplicação do
Calendário Processual no que se refere ao acesso à justiça, tendo em vista toda a pesquisa, tanto
em seu campo teórico quanto prático.

4 CONCLUSÃO

O Resultado esperando é concluir sobre a adequação e utilização do sistema de calendário
processual, previsto no Código de Processo Civil, como mecanismo de efetividade, ou não, no que
diz respeito ao acesso à justiça, a dignidade da pessoa humana e os direitos de personalidade,
tendo em vista uma abordagem tanto em seu campo teórico quanto prático. 
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