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Ementa:
Constituição e processo. A instrumentalidade do processo e a satisfação dos
direitos

constitucionais.

O

processo

como

método

e

como

garantia

constitucional. Devido processo legal e devido processo constitucional. A
técnica das condições da ação a garantia constitucional de acesso à justiça. O
processo na Constituição. Instrumentos de concretização dos direitos
fundamentais no Estado Democrático de Direito. Ações constitucionais típicas.
Instrumentos de controle da constitucionalidade. As partes e a garantia
constitucional do acesso à justiça. A não observância da técnica processual e
as garantias constitucionais do processo. Técnicas e métodos decisórios no
processo constitucional. Interpretação constitucional dos direitos fundamentais.
A técnica processual na concretização da garantia constitucional do acesso à
justiça. Devido processo constitucional e técnica processual: contraditório e
ampla defesa. A eficácia vinculante e a projeção da força normativa dos
precedentes judiciais. Sistema recursal brasileiro, a jurisprudência defensiva e
garantia constitucional do acesso à justiça. Garantia constitucional da
celeridade e tutelas de urgência.
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