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RESUMO

Esse estudo, situado na linha de pesquisa dos Direitos Fundamentais e
Novos Direitos do Doutorado em Direito da Universidade Estácio de Sá segue o
método fenomenológico-hermenêutico na compreensão de possíveis interlocuções
entre a proposta de Estado, a influência de matrizes filosóficas na produção jurídica
e sua influência na leitura hermenêutica do sistema processual civil, a fim de se
verificar condições de possibilidade democráticas para a efetivação de tutelas
adequadas e procedimentos específicos no novo código de processo civil.
Para alcançar esse propósito consultaram-se fontes legais e doutrinárias,
nacionais e alienígenas, particularmente relacionadas à hermenêutica jurídica e ao
processo civil, com destaque para as vertentes situadas no contexto da pósmodernidade.
Os principais resultados indicam que a manutenção de referências
ideológicas positivistas e a repristinação de discursos de fundamentação podem
comprometer o exercício da jurisdição e afastá-la dos Direitos Fundamentais. Esse
panorama, ao que entendemos, entra em rota de colisão com o Estado Democrático
de Direito e por corolário, contradiz também o novo ordenamento processual civil.
Ao final, apresentam-se algumas conclusões e sugestões no intuito de
colaborar com a necessária reflexão sobre as influências filosóficas na seara
processual civil, de sorte que se possa, a partir de uma leitura hermenêuticaconstitucional do sistema processual, melhor compreender e avaliar a possibilidade
de resgate da faticidade, como instrumento para a afirmação dos direitos
fundamentais,

por

meio

da

tutela

adequada

e

de

técnicas

processuais

correlacionadas à peculiaridade da demanda.

PALAVRAS-CHAVE: Estado. Ordenamento. Hermenêutica. Sistema processual.
Coerência e integridade. Novo Processo Civil. Tutela adequada e técnica
processual.

ABSTRACT

This study, located in the line of research of Fundamental Rights and New
Rights of the PhD in Law of Estácio de Sá University, follows the phenomenologicalhermeneutical method in the understanding of possible interlocutions between the
State proposal, the influence of philosophical matrices in the legal production and its
Influence in the hermeneutical reading of the civil procedural system, in order to
verify democratic conditions for the realization of adequate techniques and specific
procedures in the new civil process code.

In order to reach this goal, legal and doctrinal sources, national and alien,
were consulted, particularly related to legal hermeneutics and to civil proceedings,
with emphasis on the areas located in the context of postmodernity.

The main results indicate that the maintenance of positivist ideological
references and the reinstitution of statements of reasons can compromise the
exercise of jurisdiction and remove it from Fundamental Rights. This panorama,
which we understand, enters into a collision course with the Democratic State of Law
and by corollary, also contradicts the new civil procedural law.

At the end, we present some conclusions and suggestions in order to
collaborate with the necessary reflection on the philosophical influences in the civil
procedural area, so that we can, from a hermeneutic-constitutional reading of the
procedural system, better understand and evaluate the possibility As an instrument
for the affirmation of fundamental rights, through appropriate tutelage and procedural
techniques related to the peculiarity of demand.

KEY WORDS: Planning. Hermeneutics. Procedural system. Consistency and
integrity. New Civil Procedure. Adequate guardianship and procedural technique.
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