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Histórico – a melhor doutrina separa 3 grandes fases metodológicas de evolução do Processo Civil:

1) Fase Sincretista: ocorreu até meados do século XIX, não se observava autonomia entre Direito Material e 

Direito Processual, sendo o direito processual um mero complemento do direito material.

2) Fase Autonomista/Científica/Processualista: defendia a autonomia do direito processual, sendo 

considerado uma ciência pois possuiria objeto, método e função através de um estudo pormenorizado do

processo, partes, lide e decisões.

3) Fase Instrumentalista: já em meados do século XX (principais autores Capelletti e Denti), admite a 

independência do Direito Processual, porém, o enxerga como um instrumento para pacificação social, 

dando efetividade ao Direito Material, concretude. O Processo teria um escopo jurídico (dar eficácia ao 

Direito Material), um escopo social (pacificação de conflitos e condutas), um escopo educacional 

(sentenças claras) e um escopo político (trazer as partes à construção processual).
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Ondas Renovatórias do Acesso à Justiça – surgiram da preocupação dos autores 

instrumentalistas acerca da capacidade de o Direito Processual ser justo, dividindo-se em três ondas:

A) Assistência Jurídica aos Necessitados: o Direito Processual deveria garantir o acesso à jurisdição pelos mais 

necessitados (hipossuficientes) através da gratuidade de justiça. No Brasil, após a égide da CRFB/88, houve 

a criação de direito fundamental de acesso gratuito e universal aos mais necessitados, além da criação das 

Defensorias Públicas, responsáveis por representá-los processualmente.

B) Tutela dos Direitos Coletivos: interesses que interessam ou afetam a pelo menos um grupo de indivíduos 

(direitos difusos, direitos coletivos propriamente ditos e direitos individuais homogêneos) os quais serão 

processados e julgados em única ação, ajudando a desafogar e a promover a celeridade processual que 

tanto beneficia a sociedade.

C) Acesso à Justiça: de caráter amplo, esta tendência tende a otimizar a efetividade do Processo, 

racionalizando procedimentos e prestigiando a conciliação.
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FASE CONSTITUCIONAL CONTEMPORÂNEA:

Neoprocessualismo ou Formalismo Valorativo - Devido à esta crescente preocupação com o acesso à justiça 

promovida pelos instrumentalistas nas ondas renovatórias, alguns autores defendem a égide de uma “4ª fase” 

metodológica do Direito Processual, a qual leva o nome do tema da aula, Neoprocessualismo, que é baseado

na obediência aos preceitos constitucionais que comandam o Processo Civil através da aplicação de seus 

princípios.

A força normativa da Constituição é prestigiada, visto que a Lei Máxima deve ter seus comandos respeitados 

(princípio da máxima efetividade das normas constitucionais), tendo diversos de seus princípios positivados 

infraconstitucionalmente no CPC.


