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RESUMO

A proposta deste trabalho visa descrever e problematizar um aparente paradoxo identificado por ocasião da promulgação do novo Código de 
Processo Civil (NCPC): o seu desafio de resolver o problema da celeridade processual e, ao mesmo tempo, a sua pretensão de promover qualidade 
na entrega da prestação jurisdicional. Nessa linha, a proposta principal do novo CPC sempre foi, discursivamente, a de garantir celeridade 
processual. No entanto, o estudo mais detalhado dos novos institutos processuais e a sua análise sistemática, indicam, outrossim, um especial 
cuidado com a observância das garantias fundamentais do processo, notadamente, recortando a temática deste trabalho, no que se refere ao 
contraditório, à ampla defesa e ao controle das decisões judiciais, através de técnicas de fundamentação, antes inexistentes. Assim, parece-nos 
surgir certo paradoxo no NCPC: de um lado, celeridade como ideologia; de outro, contraditório participativo, ampla defesa e fundamentação 
detalhada das decisões judiciais, como ferramentas de melhoria da prestação jurisdicional. Sendo assim, a proposta desta pesquisa foi recortada 
em dois momentos. Em um primeiro momento, na descrição do novo Código Processualístico e na identificação de suas principais propostas e 
ideologias. Em um segundo momento, na análise sistemática das novas ferramentas processuais, de modo a problematizar (se) e como o 
legislador processual de 2015 cumpriu o seu desafio de compatibilizar duas propostas, aparentemente antagônicas, que visam, ao mesmo tempo, 
a entrega de uma prestação jurisdicional que atenda à exigência da celeridade processual e a implementação de mecanismos voltados a atender 
às garantias fundamentais de um processo justo, e, com isso, garantir a qualidade da tutela jurisdicional. A metodologia da pesquisa associou 
revisão bibliográfica sobre o tema, análise legislativa do código e incursão empírica, realizada através de entrevistas com interlocutores que 
atuam no campo jurídico. Os resultados parciais da pesquisa revelam certo dissenso e dificuldade de equilibrar essa balança: prestação 
jurisdicional célere e de qualidade. Para além disso, as críticas e resistências que até então foram analisadas para este trabalho, indicam certos 
“boicotes” do campo empírico em relação às garantias conferidas pelo NCPC quando estas supostamente ameaçam a celeridade processual. 
Conversamos com atores do processo e analisamos discursos de profissionais do direito, manifestações institucionais de magistrados e decisões 
judiciais que sugerem resistências à adoção das garantias empreendidas pelo NCPC, sempre que elas se chocam com medidas de celeridade 
processual. Por exemplo, a fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 489 do NCPC, a implementação do consenso na 
administração dos conflitos e o exercício do contraditório participativo foram identificados como obstáculos à uma prestação jurisdicional 
efetivamente célere. Nesse âmbito, o próprio Poder Judiciário descarta a norma legal quando entende que a sua incidência compromete a 
celeridade do processo, de modo que, ainda que de forma incipiente, podemos concluir que existem claras tensões entre as promessas e as 
possibilidades advindas com o Novo CPC, e, mais do que isso, aparentemente, o maior prejudicado é, justamente, o jurisdicionado, que fica entre 
as promessas e as dúvidas do NCPC, sem saber se terá acesso célere e de qualidade ao Judiciário.
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