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RESUMO 

 

Através da observação da trajetória a nível mundial e nacional do acesso à justiça, o 
presente trabalho visa a demonstração das diferentes possibilidades de se resolver o 
problema originado pela demanda excessiva de litígios no judiciário. Assim, passando 
pelo contexto histórico em que se insere a temática e explicitando a base sociocultural 
onde a assistência judiciária se estabeleceu, pretende-se demonstrar os pontos falhos 
no alcance dessa garantia constitucional, bem como estabelecer métodos que 
vislumbram saídas para as dificuldades na efetivação deste direito. Neste panorama, 
a conciliação e a mediação surgem, cada qual com suas peculiaridades, como meios 
para que a jurisdição continue ocorrendo, mas de forma menos custosa e 
desgastante, ao passo que faz uso da autocomposição como chave principal para a 
solução dos problemas como morosidade processual, custo elevado e demanda 
exacerbada. Destarte, as ondas renovatórias encontram-se intrinsecamente ligadas a 
esta evolução do direito ao acesso à justiça, assim como à mediação e conciliação, o 
que se pretende demonstrar no decorrer deste escrito. 
 

 
Palavras-Chave: Acesso à justiça. Meios alternativos de solução dos conflitos. 
Autocomposição. Conciliação. Mediação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Through the observation of the trajectory at world level and national level of access to 
justice, this work aims to demonstrate the different possibilities to solve the problem 
caused by excessive demand of disputes in the judiciary. Thus, passing by the 
historical context in which fits the theme and explaining the sociocultural basis where 
judicial assistance is established, it is intended to demonstrate the points lacking in the 
scope of this constitutional guarantee, as well as establish methods that sight outputs 
for the difficulties in the realization of this right. In this panorama, conciliation and 
mediation arise, each of which has its peculiarities, as a means to ensure that the 
jurisdiction continue occurring, but less costly and burdensome, while making use of 
autocomposição  Destarte, as ondas renovatórias encontram-se intrinsecamente 
ligadas a esta evolução do direito ao acesso à justiça, assim como à mediação e 
conciliação, o que se pretende demonstrar no decorrer deste escrito.as key to the 
solution of problems such as lengthy procedure, high cost and demand exacerbated. 

 
Keywords: Access to justice. Alternative means of conflict resolution. Autocomposition. 
Conciliation.  Mediation. 
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INTRODUÇÃO 

Ao realizar questionamento acerca do trajeto que o acesso à justiça percorreu 

para que chegasse ao atual panorama, faz-se necessário um estudo aprofundado que 

leve em consideração os percalços históricos, sociais e econômicos enfrentados por 

este. 

Nessa toada, o trabalho a ser apresentado inicia com a indagação acerca do 

conceito de justiça, mostrando-se que a definição deste não possui um único 

determinante, variando de acordo com a época e a sociedade em que se vive.  

De forma literal, o termo “justiça” traz consigo relação com o que é justo, o que 

é de direito, mas sua definição em sentido amplo foi citada por Aristóteles, percebida 

no Império Romano e analisada na Idade Média de forma diferente. Para a sociedade 

grega, a justiça tinha dois vieses: um relacionado à política, oriundo do Estado, e outro 

individual e inerente ao humano.  

No que tange ao conceito de justiça observado no Império Romano, este era 

ligado intimamente ao direito, contudo ambos divergiam, pois a justiça possuía relação 

com divindade, ao passo que o direito consistia em um grupo de normas a serem 

aplicadas. 

Ainda acerca do significado de justiça, atualmente há que se falar no que Hans 

Kelsen, importante doutrinador, relata sobre este, principalmente em sua fala que cita 

que nem mesmo a ciência conseguiria destrinchar este significado, uma vez que se 

trataria de um julgamento subjetivo de valor. 

Conforme observar-se-á, o conceito de justiça está em constante construção e 

não possui uma única descrição. Portanto, ao tratar sobre o acesso à justiça há uma 

preocupação iminente com a observância ao período histórico em pauta, além da 

cultura vivente na sociedade que se observa. 

Em sequência, tratar-se-á sobre o conceito de acesso à justiça, indo este muito 

além do direito do indivíduo de apenas provocar o judiciário, pois ante sua importância 

– tratada inclusive pela inclusão como uma cláusula pétrea pelo legislador constituinte, 

localizada no artigo 60, §4º da Constituição Federal – é necessário que se garanta 

também meios que permitam o real exercício da cidadania, com a efetividade 

esperada. 

Desta forma, é crucial o estudo da evolução histórica do acesso à justiça, tendo 

este iniciado com um caráter estritamente formal, sendo neste ponto explicitados os 
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percalços deste tema desde o período arcaico, passando pelo Estado Liberal, Bem-

Estar Social, e chegando até o atual conceito, nascido do Estado Democrático de 

Direito. 

A partir daí há o início da explicitação acerca do tema na sociedade brasileira, 

com a observância dos acontecimentos do período colonial, datando este dos anos 

de 1500 a 1822, época em que o Brasil vivia para e por Portugal, tendo fundado sua 

estrutura como uma sociedade latifundiária composta por grandes proprietários rurais 

por um lado e pequenos proprietários mestiços por outro. 

É crucial o entendimento deste período para que se perceba e essência da 

estruturação da sociedade brasileira, que não tinha em nada relação com o que se 

vivia na Colônia, mas possuía como regramento apenas um espelho do utilizado pela 

Coroa Portuguesa na Europa. 

Contudo, conforme será observado, dentre o conjunto de normas que regia a 

sociedade colonial, as Ordenações Filipinas se destacaram por possuírem, mesmo 

que de forma discreta, o que daria ensejo ao acesso à justiça, inclusive um passo 

aproximado da justiça gratuita. 

Dessa forma, passando por esse período, tratar-se-á sobre os caminhos 

traçados pelo acesso à justiça durante o período imperial até a redemocratização, com 

a percepção de que, durante aquele, a figura do Imperador exercia o Poder 

Moderador, com um caráter extremamente absolutista, com amparo legal garantido 

pela Constituição de 1824. 

Contudo, a mesma constituição, sob influência das constituições europeias de 

caráter liberal do século XVI, trouxe consigo um tímido avanço ao acesso à justiça, 

principalmente no inciso XXX do artigo 179, que versa sobre a possibilidade de 

qualquer cidadão apresentar por escrito ao Poder Legislativo e Executivo 

reclamações, queixas ou petições que expusessem lesão à Constituição. 

A Constituição de 1981 assegurou a ampla defesa, sem apresentar grandes 

novidades no tocante ao acesso à justiça, diferentemente da de 1934, que previu a 

obrigatoriedade da prestação de assistência jurídica gratuita por parte do Estado como 

competência legislativa, além de dar status constitucional à assistência judicial. 

Com o fechamento do Congresso e a outorga de uma nova Constituição no ano 

de 1937, todos os avanços da Constituição anterior foram jogados por terra, pois o 

que se pretendia era o atendimento às necessidades ditatórias à época. 
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A divisão de poderes em Executivo, Legislativo e Judiciário, outrora existente, 

passou a ser extinta, havendo a concentração de todo o domínio na mão do 

Presidente da República, um flagrante retrocesso. 

Em sequência, a Constituição de 1946 fortaleceu o anteriormente rechaçado 

Estado Democrático de Direito, com a reafirmação de garantias constitucionais e 

direitos fundamentais. Porém, com o golpe de 1964 outorgou-se uma nova 

Constituição - de 1967 – que deixou ao acesso à justiça um caráter irrisório, mesmo 

que aparecesse um vislumbre desse com uma garantia utópica ao juiz natural, à ampla 

defesa e à assistência judiciária dos necessitados.  

De fato, o que ocorria era os Poderes Legislativo e Judiciário como uma 

extensão do Executivo, pois novamente o poder mandamental se concentrava nas 

mãos do chefe do Executivo. 

O regime ditatorial caracterizou-se como um verdadeiro retrocesso aos direitos 

dos indivíduos em todos os aspectos, inclusive no tocante à assistência judiciária, 

principalmente pelo fato da aplicação da justiça se dar conforme a boa vontade do 

Presidente. Mesmo que houvesse garantia dos direitos individuais, esses não foram 

efetivados por conta do AI-5, que trazia consigo a inibição ao exercício do acesso à 

justiça. 

Com o recuo do regime militar a partir da década de 1970 somado à 

massificação dos movimentos populares, com um retorno do acesso à justiça, 

culminado na Constituição de 1988. 

Nesse sentido, a conhecida Constituição Cidadã foi responsável por restaurar 

o Estado Democrático de Direito, estabelecendo normas que visassem garantir os 

direitos fundamentais, resguardando e efetivando o direito ao acesso à justiça no 

Brasil, elevando-o inclusive ao nível de cláusula pétrea. 

Contudo, mesmo com a garantia normativa da assistência judiciária, há 

entraves que acabam por dificultar o efetivo acesso, o que faz com que sejam 

estudados novos métodos que sejam alternativos ao caminho tradicional da lide, pois 

a ampliação do acesso à justiça trouxe uma demanda absurda no Judiciário. 

Assim, o que será observado ao decorrer do texto, junto a tudo que foi 

supracitado, culminará na observância da mediação e da conciliação como métodos 

alternativos com um extremo potencial de eficiência para que se garanta o acesso à 

justiça que é legalmente estabelecido, estrita e amplamente. 
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1. UM BREVE PANORAMA ACERCA DA “JUSTIÇA” 

Ao realizar um questionamento sobre qual o real significado do termo “justiça” 

é possível observar que tal definição conta com determinações extremamente 

relativas e amplas, tendo o ser humano buscado por toda sua história fazer uso dessa 

justiça na sociedade em que vivia. 

Fato é que a definição do que é justiça varia de acordo com a cultura e os 

pensamentos de determinado povo, bem como com o tempo em que se é 

questionado, pois o próprio homem vai mudando suas características e alterando os 

conceitos que outrora eram definidos como corretos. 

Buscando-se o sentido literal da palavra “justiça”, tem-se que o substantivo 

significa qualidade do que está em conformidade com o que é de direito, o que é justo. 

Pode-se observar, então, que o conceito de justiça e direito se aproximam de forma 

íntima. 

A sociedade da Grécia Antiga trazia consigo que a “justiça nasce junto com a 

noção de sociedade”, dividindo-se em duas principais espécies. A primeira tratava a 

justiça como um bem político, emanado do Estado, ao passo que para a segunda a 

justiça era uma virtude individualizada pertinente ao ser humano, aparecendo nos 

costumes e hábitos individuais de cada um. 

Aristóteles (2001, p. 58) chama atenção para o segundo tipo de justiça e, vale 

salientar, destaca esta como sendo não apenas uma característica dos atos do 

homem, mas uma demonstração de caráter deste. In verbis: 

 

[...] A atividade do homem (na ética, o seu agir) revela e ao mesmo tempo 
constitui o seu modo de ser (o seu caráter), explicitando-se a circularidade 
constitutiva entre ser (estar constituído com um determinado caráter) e o agir. 

 

Durante o Império Romano o conceito de justiça esteve diretamente 

entrelaçado com o direito, mas se diferenciava deste pois era considerada inicialmente 

uma divindade, ganhando em seguida um valor moral e filosófico, ao passo que o 

direito se tratava de um conjunto de normas a serem aplicadas, conforme Santos 

(2012). 

A representação da figura da justiça era a imagem da deusa Iustitia, que se 

apresentava de pé, de olhos cobertos (mostrando imparcialidade, remetendo ao 

conceito de igualdade perante a lei), com uma balança em uma mão (para indicar 
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equilíbrio entre os pesos) e uma espada em outra (afirmando rigor das decisões). Os 

romanos buscavam a obtenção do direito mediante um compromisso e um equilíbrio 

entre a teoria e a prática, o que denominavam prudentia. 

No que tange à Idade Média, a justiça possuía seu conceito determinado na 

ligação de tudo que era justo a Deus que, como sendo perfeito, dava a definição 

através dos mandamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Como é sabido, à 

época o Clero possuía um poder austero, o que acabou por dar ao Papa a capacidade 

de julgar algo como justo ou não.  

Nos dias atuais deve-se atentar aos variados significados e ideais do conceito 

de justiça. Hans Kelsen (1984), por exemplo, ilustre figura estudada com afinco por 

suas palavras ditas sobre o Direito, trata que a justiça é um julgamento subjetivo de 

valor e que nem mesmo a própria ciência conseguiria explicar seu significado.  

Na mesma toada, o filósofo trata que não se deve decidir o que é justo, ou seja, 

prescrever-se uma forma de tratar o ser humano, mas sim deve-se descrever o que é 

de verdade tido como justo sem que haja uma identificação pessoal destes juízos de 

valor. 

Em uma análise contemporânea deve-se tratar também da busca atual da 

aplicação da justiça com um objeto de ética social, estando esta intrinsecamente 

ligada à filosofia, à economia e à ética.  

Nesse sentido, trata Serge-Christophe Kolm (2000, p. 3): 

(...) o objeto da justiça é o seguimento muito vasto da ética social (a ciência 
das respostas definitivas à pergunta “O que deve ser feito na sociedade?”) e 
da definição do ótimo social e daquilo que é certo ou bom na sociedade, que 
tem como foco as condições dos seres humanos como indivíduos o em 
grupos. A moderna teoria da justiça, contudo, é tanto economia quanto 
filosofia (que inclui a ética), e deve, logicamente, ocupar uma parte muito 
extensa da economia. (...) 

 

O mesmo autor realiza também uma divisão entre macrojustiça – que seria a 

que vai além dos direitos básicos – e microjustiça – que seria composta por vários 

casos de questões específicas de justiça, abrangendo casos de educação e saúde 

também, e acabando por, às vezes atingir um meio termo denominado mesojustiça. 

De forma a agregar conteúdo ao já esposado, insta salientar que ante à 

abrangência do que seria “justiça”, não há garantia de que o que está positivado na 

lei e será aplicado pela figura do juiz será efetivamente justo.  

Cabe ressaltar, além do antes explicitado, as duas vertentes teóricas citadas 

que versam sobre o sentido da justiça. A primeira traz a ligação entre justiça e 
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equidade, onde aquela trata de valores como regras morais e imparcialidade que 

acabam por ditar igualdade e obrigações justas. Já a segunda, citada nos textos de 

Ronald Dworkin (2005, p. 17) demonstra a ligação da justiça a um conceito de bem-

estar social, welfare state. 

Não obstante, faz-se necessário relacionar o termo justiça com o Direito, onde 

sem este aquela teria um conceito vago, enquanto o Direito sem a justiça não teria 

legitimidade. Assim, faz-se necessária a aplicação de um fazendo-se uso do outro nos 

casos concretos, trazendo equilíbrio às relações sociais. 

Fato é que não há que se negar que a construção do conceito de justiça anda 

de mãos dadas com os percalços e evoluções sociais, onde a observação histórica e 

cultural deve ser constantemente posta em pauta ao realizar-se estudos envolvendo 

o tema aqui destacado. 

 
1.1. CONCEITO DE ACESSO À JUSTIÇA  

É garantido a todas as pessoas, seja naturais ou jurídicas, o direito de procurar 

o Poder Judiciário caso se sintam lesadas de alguma forma, bem como receberem 

respostas sobre sua pretensão, afinal, cabe ao Estado tutelar os direitos destes. 

Assim, ter sua pretensão respondida, seja de forma positiva ou negativa, mas 

com efetividade é garantido a qualquer cidadão. Contudo, o acesso à justiça não tem 

sua definição esgotada nesse conceito, mas ultrapassa o direito de provocar o 

exercício da função jurisdicional, abraçando também o direito de defesa de seus 

interesses. 

Portanto, resta claro que o acesso à justiça é um dos direitos inerentes à 

cidadania, garantido inclusive constitucionalmente e posto como cláusula pétrea pelo 

legislador constituinte, com localização no art. 60, §4º da Constituição Federal de 

1988. 

Nesse diapasão, a Constituição traz consigo os meios para que seja 

assegurado o efetivo exercício do acesso à justiça, não sendo este restrito à 

provocação do Poder Judiciário, pois se trata de um direito menos formalista e mais 

abrangente. 

Mister é trazer ao texto o conceito de acesso à justiça dado por Cappelletti e 

Garth (1988, p. 8), a saber: 

 
A expressão ‘acesso à Justiça’ é reconhecidamente de difícil definição, mas 
serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o 
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sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver 
seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser 
igualmente acessível a todos; segundo, ele deve produzir resultados que 
sejam individual e socialmente justos. 

 
Denota-se a preocupação dos autores com a constatação da dificuldade de se 

definir o que é o acesso à justiça, mas não deixando de estabelecer os dois pilares 

básicos sobre os quais deve este ser baseado (a acessibilidade ao sistema judicial e 

a produção de resultados justos individual e socialmente).  

Em um outro momento, Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988, p. 12) 

continuam tratando sobre o tema e destacam que o acesso à justiça pode ser 

encarado como requisito fundamental de um sistema jurídico moderno e igualitário 

que pretenda garantir e não somente proclamar o direito de todos. 

Faz-se importante destacar também que a garantia ao acesso à justiça não se 

trata apenas de uma admissão processual, mas da garantia das regras do devido 

processo legal, estando diretamente ligado à capacidade de exercício da cidadania. 

Ante o exposto resta claro que, conforme Sadek (2013, p. 19), a amplitude do 

acesso à justiça deve ser observada ao analisar o tema, ao passo que é inegável a 

importância deste para o alcance da redução da desigualdade social, pois o 

reconhecimento dos direitos acarreta este resultado. 

 
1.2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO DO ACESSO À JUSTIÇA 

 O acesso à justiça, apesar de existir desde o surgimento da história do 

direito, sofreu modificações que têm demasiada importância para que se entenda o 

atual panorama.  

Um primeiro olhar remete à época em que o acesso à justiça era dotado de um 

caráter de direito meramente formal, onde o Estado não era encarregado de efetivar 

verdadeiramente o direito dos cidadãos.  

Porém, antes de tratarmos do Estado Social ou do Estado Democrático de 

Direito, é preciso tratar de um período tido como “arcaico” ou “primitivo”, onde se 

obtinha as leis através dos mandamentos divinos, adquirindo estas um aspecto 

absolutamente religioso, sendo emanadas por reis e sacerdotes. 

Durante esse período o indivíduo alcançava a justiça de forma simples, sem 

pagamento de custas, bastando apenas que fosse até a autoridade do chefe social, 

por assim dizer, levando sua pretensão e ele aplicaria a justiça conforme melhor o 

parecesse. 
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Após surgiu a observação de temas que possuíam relação com o acesso à 

justiça de forma mais direta, durante a Antiguidade Clássica, mas ainda havia a 

preocupação somente com o defensor dos pobres. 

Observando-se a imensa influência da Igreja Católica e dos ideais cristãos 

durante a Idade Média, existiram medidas que visavam proteger os direitos dos 

necessitados, mas não interessava aos monarcas esse patrocínio gratuito das causas 

dos pobres. Souza (2011, p. 31) relata que durante esse período o acesso à justiça 

possuía um viés estritamente caritativo, ligado à religião, pois a caridade se tratava de 

um dever moral do indivíduo. 

Advindo logo após à Revolução Francesa, trouxe o Estado Liberal consigo, 

além da conhecida não intervenção do estado na economia, a defesa da igualdade. 

Contudo, insta salientar que a igualdade tratada nesse tópico possuía aspecto tão 

somente formal, onde todos deveriam ser submissos à lei da época, sendo cada 

classe social tratada, em sua espécie, de maneira uniforme. 

O Estado Liberal também não tomou para si o dever de prestar o acesso à 

justiça de forma ampla, tendo tal papel sido cumprido por alunos e professores de 

direito através da caridade, conforme trata Souza (2011, p. 37). 

A postura estatal à época era de não se intrometer nas relações pessoais, e no 

tocante ao acesso à justiça adotava posição estritamente apática. Foram criadas 

algumas leis que isentavam os pobres do pagamento das custas judiciais, mas havia, 

segundo Cappelletti e Garth (1988, p. 9), uma filosofia essencialmente individualista 

dos direitos, pois a proteção judicial significava nada mais que o direito formal do 

indivíduo agravado de propor ou contestar uma demanda. 

Fato é que a burguesia temia os ordenamentos jurídicos, pois a nobreza ainda 

detinha o poder político, e a implementação de leis que beneficiassem apenas uma 

classe se tratava de algo perigoso. Sob esse argumento pode-se justificar o 

tratamento “igualitário”, sem prerrogativas a determinadas classes para que se 

mantivesse uma utópica “igualdade”. 

Contudo, apesar de controverso, o Estado Liberal foi responsável pela criação 

dos chamados “direitos de primeira geração”, que são os afirmados como direitos do 

indivíduo frente ao Estado, tais como liberdades, propriedade, vida e segurança. Nota-

se que o poder estatal não deveria intervir nessa área, pois tratavam de assuntos que 

davam margem apenas à esfera individual de quem tinha seus direitos assegurados, 

inclusive o de não ter o Estado interferindo nestes. 
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Notoriamente o aparato judicial no sentido de assistir ao cidadão foi escasso, 

haja vista seu esquecimento para com os necessitados e sem eficiência por terem os 

serviços sido prestados por advogados e estudantes sem remuneração. Aqui cabe o 

destaque do formalismo da igualdade, pois esta não era ao menos de longe efetivada 

à época, ainda que proclamada. 

O aumento das lutas de classe entre a burguesia e o proletariado, bem como o 

crescimento das desigualdades sociais acabou por despertar no povo um sentimento 

que, somado a ações e manifestações, acarretou importantes conquistas no tangente 

aos direitos sociais e políticos que foram se ampliando. 

Nessa toada, Silva (2016, p. 10), trata que os direitos humanos sofreram 

transformações essenciais para o desenvolvimento do acesso à justiça, 

principalmente no que tocava a deixar de lado uma posição individualista dos direitos 

para apreciar o ideal coletivo. In verbis: 

Diante do desenvolvimento das sociedades do laissez-faire, os direitos 
humanos passaram por uma transformação radical, deixando de serem 
visualizados numa perspectiva individualista para serem analisados por meio 
de um viés coletivista. Começou-se a verificar que a participação positiva do 
Estado era imprescindível para garantir os direitos do cidadão, inclusive o 
direito ao efetivo acesso à justiça. 

 

Com a passagem para o Estado de Bem-Estar Social houve uma preocupação 

maior do Estado com a efetivação dos direitos sociais dos indivíduos, e neste 

momento passa a ser um sujeito que atua e interfere tanto na economia quanto na 

redução das desigualdades sociais, buscando garantir a todos os cidadãos o acesso 

à justiça, inclusive aos necessitados, deixando de lado a atuação meramente formal 

que outrora existia. 

Ressalta-se aqui a importância da Revolução Industrial, que trouxe aos 

trabalhadores condições subumanas de trabalho, o que gerou revolta e acabou por 

culminar na Revolução Russa de 1917, período em que, visando resistir à exploração 

existente, os trabalhadores se organizaram. 

Conforme o ocidente europeu aderia à ideia inicialmente russa, a burguesia 

notou que deveria dar atenção ao ocorrente e buscou um meio de afastar os 

trabalhadores da revolução, surgindo aí o Estado Social que agora observava a justiça 

social de forma mais atuante. 

Cabe destaque aqui o princípio da igualdade material, onde o Estado deixa de 

apenas considerar todos os indivíduos iguais perante a lei, mas também dá atenção 
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à realidade existente, onde há carência de um tratamento desigual para cidadãos com 

possibilidades desiguais.  

La Bradbury (2006) é cirúrgico ao tratar sobre o tema e salientar que através 

deste fato se garante a igualdade formal de forma real, com o conhecido verbete 

“tratamento desigual para pessoas desiguais, na medida de sua desigualdade”. 

Na mesma toada, Sundfeld (2006) ensina que o Estado acaba por se tornar um 

Estado Social, “atuando de forma positiva, a fim de incitar o desenvolvimento, agora 

não somente com mero crescimento, mas sim com elevação do nível cultural e 

mudança social, bem como a  realização da justiça social, acarretando na extinção 

das injustiças no que tange à divisão do produto econômico. 

No que tange aos direitos subjetivos materiais - já anteriormente citados – há 

no Estado Social a necessidade de compromisso dos governantes para que esses 

sejam ampliados, com a preocupação para com a educação, o trabalho e a saúde, 

havendo também a implementação do conceito que para que o indivíduo seja 

verdadeiramente um cidadão, é preciso que tenha seus direitos assegurados. 

Cappelletti e Garth (1988, p. 10 - 12) discorrem sobre tal fato e tratam que 

houve um movimento de reconhecimento de direitos e deveres sociais dos governos, 

comunidades, associações e dos próprios cidadãos. A real atuação estatal 

demonstrou-se necessária para que fossem alcançados todos os direitos almejados, 

ressaltando os autores ainda que pode-se dizer que o acesso à justiça se apresenta 

como requisito fundamental para que haja um real sistema judicial igualitário. Nesse 

sentido, relatam: 

À medida que as sociedades do laissez-faire cresceram em tamanho e 
complexidade, o conceito de direitos humanos começou a sofrer uma 
transformação radical. A partir do momento em que as ações e 
relacionamentos assumiram, cada vez mais, caráter mais coletivo que 
individual, as sociedades modernas necessariamente deixaram para trás a 
visão individualista dos direitos, refletida nas ‘declarações de direitos’, típicas 
dos séculos dezoito e dezenove. O movimento fez-se no sentido de 
reconhecer os direitos e deveres sociais dos governos, comunidades, 
associações e indivíduos. Esses novos direitos humanos exemplificados pelo 
preâmbulo da Constituição Francesa de 1946, são, antes de tudo, os 
necessários para tornar efetivos, quer dizer, realmente acessíveis a todos, os 
direitos antes proclamados. Entre esses direitos garantidos nas modernas 
constituições estão os direitos ao trabalho, à saúde, à segurança material e à 
educação. Tornou-se lugar comum observar que a atuação positiva do 
Estado é necessária para assegurar o gozo de todos esses direitos sociais 
básicos. Não é surpreendente, portanto, que o direito ao acesso efetivo à 
justiça tenha ganho particular atenção da medida em que as reformas do 
welfare estate têm procurado armar os indivíduos de novos direitos 
substantivos em sua qualidade de consumidores, locatários, empregados e, 
mesmo, cidadãos. De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido 
progressivamente reconhecido como sendo de importância capital entre os 
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novos direitos individuais e sociais, uma vez que a titularidade é destituída de 
sentido, na ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação. O 
acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como requisito fundamental – 
o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e 
igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos. 

 

Apesar de tentar solucionar os problemas oriundos no Estado Liberal, o Estado 

Social cometeu algumas falhas que acabaram por serem discutidas de forma incisiva 

no Estado Democrático de Direito, que passou a enfatizar os denominados direitos 

transindividuais, que são: coletivos, difusos e individuais homogêneos. 

Denota-se que há aqui uma preocupação com a substituição do tradicional 

acesso à justiça por um acesso de todos, pois todos são titulares individuais de 

direitos, mas reunidos por uma mesma relação fática ou jurídica. 

Como o próprio termo “Estado Democrático de Direito” traz, há uma 

preocupação demasiada com a democracia nas relações, devendo haver a prestação 

de amparo judicial a todos os cidadãos, de forma indiscriminada. 

Nasce, portanto, dessa modificação, uma nova concepção de acesso à justiça, 

para que se alcance tanto individual quanto coletivamente respostas às pretensões 

de forma eficaz. 

1.3. O ACESSO À JUSTIÇA NO BRASIL: PERÍODO COLONIAL E A IMPORTÂNCIA 

DA ESTRUTURAÇÃO JURÍDICA  

Tendo traçado um panorama ocidental do acesso à justiça, o estudo 

aprofundado das mudanças e caminhos estruturais que marcaram o passado faz-se 

necessário para que se compreenda o presente do direito brasileiro.  

O período que consta dos anos de 1500 a 1822 é denominado por Brasil 

Colônia, sendo marcado pela dominação da Coroa Portuguesa, o que torna clara a 

percepção de que o cenário das terras tupiniquins funcionava com uma grande 

influência do seu dominante europeu. 

Dessa forma, a estrutura jurídica de Portugal era formada pelas chamadas 

Ordenações, que também abrangeram as colônias sob o domínio desta nação e se 

tratavam de compilações formadoras da estrutura jurídica portuguesa. Em relação a 

tais escritos, relata Carrillo (1997, apud Cezario, 2010): 

 

Três grandes compilações formavam a estrutura jurídica portuguesa. O 
primeiro a ordenar uma codificação foi D. João I, que reinou de 1385 a 1433. 
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A elaboração atravessou o reinado de D. Duarte, a regência de D. Leonor, 
sendo promulgadas pelo recém-coroado Afonso V, que, apesar de nada ter 
contribuído para a obra, deu-lhe nome: Ordenações Afonsinas, que vigoraram 
de 1446 a 1521, ano em que D. Manoel promulgou a que levou seu nome: 
Ordenações Manoelinas, fruto da revisão das Afonsinas e da recompilação 
das lei extravagantes. Depois das Manoelinas, Duarte Nunes de Leão 
recompilou novas leis extravagantes, até 1569, publicação muito conhecida 
por Código Sebastiânico, apesar de não ter havido participação ativa de D. 
Sebastião. Uma nova revisão das Ordenações foi encomendada pelo rei 
Felipe II a grupo de juristas chefiado por Damião de Aguiar, que as 
apresentou e obteve aprovação, em 1595, somente impressa e entrada em 
vigor em 1605 com o nome de Ordenações Filipinas 

 
Contudo, fato é que o Brasil em diversos aspectos se diferenciava de Portugal, 

o que levou a variadas alterações nas Ordenações para que fossem aqui seguidas, 

resultado de dificuldades na aplicação destas oriundas dessas divergências, 

principalmente culturais. 

Nesse raciocínio, conforme salienta Wolkmer (2003, p. 37), por um lado houve 

transposição e adequação de alguns aspectos da legalidade da sociedade liberal-

individualista ocidental e, por outro lado, houve o acréscimo de peculiaridades que 

foram incorporadas e assimiladas a partir da colonização lusitana. 

Todo esse aparato estrutural resultou em uma cultura nitidamente singular, 

permeada por ideias com características particulares, marcada claramente por uma 

herança histórica patrimonialista e conservadora que acabou por desaguar no Império 

e na República. 

Os reais comandantes das modificações sociais e econômicas foram os 

indivíduos que ascendiam socialmente com o enriquecimento oriundo das práticas 

mercantis e do comércio, com suas bases consolidadas no trabalho escravo. Insta 

salientar que, ao passo que o trabalho servil (próprio da sociedade feudal) 

desaparecia do cenário europeu, nas colônias recriavam a escravidão. 

Destarte o esposado, fato é que o Brasil vivia para suprir as vontades da Coroa 

Portuguesa e em função dessa, devendo apenas servir seus interesses. O Brasil, 

portanto, fundou sua estrutura como uma sociedade com base latifundiária, exercendo 

o papel de economia complementar à lusitana, contando com um monopólio 

nitidamente opressor.  

No que concerne à formação social colonial, esta era constituída basicamente 

por dois polos opostos. Por um lado, grandes proprietários rurais participantes de uma 

elite que exportava produtos (massivamente branca) e, de outro, pequenos 
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proprietários mestiços, negros e índios, que possuíam, basicamente, faziam parte da 

mesma classificação.  

Ao observar o panorama político, este não era baseado nas características e 

peculiaridades aqui existentes, pois sua base era completamente advinda das ideias 

lusitanas. A Metrópole, por sua vez, instaurou uma continuação de seu poder real, o 

que, segundo Wolkmer (2003), p. 42, acabou por evoluir para a montagem de uma 

burocracia patrimonial legitimada pelos donatários, senhores de escravos e 

proprietários de terras. 

Com o mesmo pensamento, Mendes (1992, apud em Wolkmer, 2003), expõe a 

dualidade da formação política aqui existente à época, e relata: 

 
[...]de um lado, a pulverização do poder na mão dos donos das terras e dos 
engenhos, seja pelo profundo quadro de divisão de classes. seja pelo vulto 
da extensão territorial; de outra parte, o esforço centralizador que a Coroa. 
impunha, através dos governadores-gerais e da administração legalista. A 
ordem jurídica vigente, no domínio privado ou público, marchará 
decisivamente no sentido de preeminência do poder público sobre as 
comunidades, solidificando uma estrutura com tendência à perpetuação das 
situações de domínio estatal. 

 
O que houve, na realidade foi a possibilidade da construção de um Estado que 

perpetuaria a observação dos interesses das elites que tinham sua riqueza firmada na 

posse de propriedades e em meios de produção. A base estrutural da sociedade 

brasileira restou resultante de uma manifestação absolutista europeia e não foi 

construída a fim de gerar um desenvolvimento próprio da nação.  

Torna-se translúcida, portanto, a análise de que o capitalismo aqui 

desenvolvido não contava, verdadeiramente com “capital”, pois o Brasil funcionava 

tão e somente para servir aos interesses da Metrópole e assim gerava material para 

enriquecimento tão e somente de seu dominante. 

Cabe destacar também que, por sua vez, Portugal andava às avessas em 

relação às transformações oriundas do movimento renascentista, que tinha por base 

a modernidade da ciência e filosofia, bem como a crítica incisiva e práticas inovadoras. 

A Coroa portuguesa se enclausurava em seus princípios individuais e continuava a 

exercer o dogma eclesiástico da fé, baseado em crenças religiosas. 

Tal escolha traz à presente análise a constatação de que o aspecto cultural do 

Brasil Colônia é essencialmente calcado em uma cultura católica, jesuítica, autoritária, 

absolutista, e senhorial, não havendo espaço para críticas.  
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Consoante ao anteriormente explanado, Venâcio Filho (1977, apud Wolkmer, 

2003) dá destaque ao desdém lusitano às transformações da época, e traz: 

[...] a cultura portuguesa nos séculos XVI e XVII e na primeira metade do 
século XVIII conservar-se-ia impermeável às transformações que se 
processavam no continente europeu após o Renascimento, com a expansão 
dos estudos científicos e a disseminação do método experimental. 

 

A negação portuguesa em se envolver com as modificações culturais do 

período aqui retratado tiveram fim com o iluminismo pregado por Luis Antonio Verney, 

além da contribuição das reformas do Marquês do Pombal, que acabou por reformular 

as bases estatais. 

Todavia, tais modificações e modernizações não chegaram a alcançar as 

camadas populares, apenas a elite, que passou a contar com um poder absolutista 

que, por ora, era esclarecido.  

Válido é também salientar que as inovações pombalinas marcadas pela 

limitação do poder do Clero, além do foco nos avanços que haviam na cultura e na 

ciência acabou por estabelecer uma situação favorável para que o liberalismo 

português adviesse.  

Assim, tendo traçado um panorama da situação sob a qual se encontrava o 

Brasil nos tempos de colônia, trazendo à análise os aspectos social, econômico, 

político e cultural aqui existentes, tornar-se-á possível uma elucidação melhor do que 

ocorria no tocante ao sistema jurídico colonial, o que será examinado a seguir. 

De acordo com o demonstrado na linha histórica do cenário socioeconômico e 

político-cultural do Brasil Colonial, não há que se negar que o Direito aqui existente 

nada mais foi que o produto de uma gradação evolutiva formada por bases legais 

portuguesas com toques de adaptações necessárias às particularidades da sociedade 

colonial brasileira. 

O Direito aqui implantado era incisivamente particular, fundado na autoridade 

interna dos donatários, sem a observância dos direitos da maioria da população, 

formada por indígenas e escravos africanos. 

Em relação às disposições legais da época, é importante citar a Legislação 

Eclesiástica, as Cartas de Doação e os Forais, que se tratavam de maneiras de 

legitimar as posses e as benesses dos donatários, fornecendo terras de sesmarias 

através de doações.  
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Não obstante ao citado, cabe ressaltar que as Ordenações Filipinas, 

anteriormente citadas, continham dispositivo que demonstrava inspiração no princípio 

da igualdade material, onde o juiz estaria incumbido de escolher o advogado para 

patrocinar quem não tivesse condições de realizar a contratação de um profissional. 

Mesmo assim, sob um olhar mais detalhado, o Direito aqui existente à época 

visava garantir de forma massiva os interesses de uma elite agrária privilegiada, bem 

como os do governo real, sem uma real preocupação com as demais classes, afinal, 

a própria administração da justiça estava entregue aos donatários, que ocupavam a 

função de chefes militares, administradores e juízes.  

A falha de grande parte das capitanias acabou por forçar a Metrópole para que 

utilizasse um sistema de governadores-gerais, o que trouxe para o Direito que vigia 

no Brasil Colônia a possibilidade de alteração das Ordenações Reais, que eram 

adaptadas por intermédio de Leis Extravagantes. 

Os governadores-gerais cooperaram para a formação de uma ínfima burocracia 

composta por um grupo de agentes profissionais, onde, na medida em que as antigas 

capitanias se transformavam em modelos de províncias unificadas pela autoridade do 

mandatário-representante da Metrópole, facilitou-se a imposição de um sistema 

judiciário centralizado no comando da Coroa Portuguesa.  

Nesse sentido, Wolkmer (2003, p. 52), cita o crescimento das cidades e a 

organização judiciária como gerador da modificação judiciária. In verbis: 

O crescimento das cidades e da população aumentou os conflitos, 
determinando o alargamento do quadro de funcionários e autoridades da 
justiça. A organização judiciária, reproduzindo na verdade a estrutura 
portuguesa, apresentava uma primeira instância, formada por juízes 
singulares que eram distribuídos nas categorias de ouvidores, juízes 
ordinários e juízes especiais. Por sua vez, estes se desdobravam em juízes 
de vintena, juízes de fora, juízes de órfãos, juízes de sesmarias etc. A 
segunda instância, composta de juízes colegiados, agrupava os chamados 
Tribunais de Relação que apreciavam os recursos ou embargos. Seus 
membros designavam-se desembargadores, e suas decisões, acórdãos. Já 
o Tribunal de Justiça Superior, de terceira e última instância, com sede na 
Metrópole, era representado pela Casa da Suplicação, uma espécie de 
tribunal de apelação. 
Uma descrição completa do sistema judicial lusitano dos séculos XVI e XVII 
não pode deixar de destacar o supremo conselho institucionalizado e a esfera 
mais elevada de jurisdição, qual seja, o Desembargo do Paço. Já consagrado 
pelas Ordenações Manuelinas, o Desembargo do Paço não tinha função 
específica de julgamento, mas sim de “assessoria para todos os assuntos de 
justiça e administração legal, embora causas de mérito especial que 
houvessem exaurido todos os outros meios de acordo pudessem ser levadas 
até esse órgão. De igual modo, cabiam-lhe a elaboração e correção da 
legislação, a designação, promoção e avaliação do desempenho de 
magistrados. É certo que tais tribunais superiores (Desembargo do Paço e 
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Casa da Suplicação), mesmo sendo transferidos para o Brasil em 1808, 
seguiram sendo sempre “instituições remotas para a maioria dos brasileiros. 

 

Os funcionários judiciais passaram a assumir importantes funções políticas e 

administrativa além das suas funções de natureza judicial, o que acabava por dar aos 

magistrados a verdadeira característica de funcionários do governo colonial. 

De toda forma, o acréscimo de funções ao cargo dos magistrados, apenas 

tratou de legitimar a administração judicial como um instrumento de real dominação 

colonial, não de proteção às demais camadas sociais. 

O formato da estrutura colonial de justiça, centrada na conservação dos 

interesses de uma determinada elite, acabou por favorecer um cenário que trouxe 

inviabilização do pleno exercício da cidadania participativa, bem como feitos comuns 

à sociedade de cunho democrático e pluralista, como por exemplo, a prática da 

descentralização de políticas político-legais. 

Nesse diapasão, o panorama da política e da administração instaurado pela 

Coroa e legitimado pelas instituições próprias brasileiras acabou por assumir um perfil 

veementemente excludente. Sobre isso, Wolkmer (2003, p. 61) ensina: 

Em síntese, o delineamento dos parâmetros constitutivos da legalidade 
colonial brasileira, que negou e excluiu radicalmente o pluralismo jurídico 
nativo, reproduziria um arcabouço normativo, legitimado pela elite dirigente e 
por operadores jurisdicionais a serviço dos interesses da Metrópole e que 
moldou toda uma existência institucional em cima de institutos, ideias e 
princípios de tradição centralizadora e formalista. 

 

Outrossim, resta claro que mesmo as poucas garantias de direitos existentes 

nas Ordenações Filipinas estavam longe de contar com a efetivação destes no que 

tange às classes baixas, o que tornava a garantia de acesso à justiça mais uma utopia 

do que uma realidade à época. 

 

1.4. O ACESSO À JUSTIÇA BRASILEIRO DO IMPÉRIO À REDEMOCRATIZAÇÃO 

Em 1822 teve início o período imperial do Brasil, onde a proclamação da 

independência e o surgimento da primeira constituição, em 1824, trouxe um viés social 

à legislação, mas para uma nação baseada no labor dos escravos negros e que há 

pouco tempo estava em um regime colonial, ainda era cedo para que se fale em um 

acesso à justiça propriamente dito. 
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Outro ponto importante a ser salientado é a centralização do poder na figura do 

Imperador, com um caráter nitidamente absolutista ao passo que este era dotado de 

exercer a função de Chefe do Poder Executivo ainda cumulado com o exercício do 

Poder Moderador. 

Mister é trazer à leitura as palavras de Bedin e Spengler (2013, p. 135) que 

citam: 

Dessa forma, não obstante os seus arts. 151 e 179, XII, estabelecer que o 
Poder Judicial era independente e que nenhuma autoridade poderia avocar 
causas pendentes, sustá-las ou “fazer reviver processos findos”, os incisos 
do art. 101 da Constituição possibilitavam ao Poder Moderador suspender 
magistrados (VII), perdoar ou moderar penas impostas aos réus condenados 
por sentença (VIII) e conceder anistia em caso de humanidade e ao bem do 
Estado (IX). 
Denota-se, portanto, que a despeito da expressa previsão de autonomia e 
independência do Poder Judicial na Constituição de 1824 o Poder Moderador 
tinha condições de interferir nos julgados e nos dispositivos das sentenças, 
uma vez que era “chave de toda a organização Política” (art. 98) do Estado 
brasileiro da época. Com efeito, o direito de acesso à justiça deve ser visto 
com ressalvas na Constituição do Império, haja vista que a existência do 
Poder Moderador empregava forte cunho absolutista à Constituição. 

 

Contudo, são inegáveis os avanços no que tange aos direitos civis e políticos 

dos cidadãos. A influência das constituições liberais europeias do século XVII deram 

ensejo para que se observasse a necessidade de proteção aos direitos civis e políticos 

dos cidadãos, principalmente os referentes à legalidade, inviolabilidade do domicílio e 

igualdade, além de outros. 

A fim de elucidar o acima explanado, tem-se o artigo 179 da Constituição de 

1824, que traz: 

Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos 
Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 
propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. 
I. Nenhum Cidadão póde ser obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma 
cousa, senão em virtude da Lei.  
XI. Ninguem será sentenciado, senão pela Autoridade competente, por 
virtude de Lei anterior, e na fórma por ella prescripta  
XIII. A Lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue, o recompensará 
em proporção dos merecimentos de cada um.  
XVIII. Organizar–se-há quanto antes um Código Civil, e Criminal, fundado nas 
solidas bases da Justiça, e Equidade.  
XIX. Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente, e 
todas as mais penas crueis.  
XX. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente. Por tanto não haverá 
em caso algum confiscação de bens, nem a infamia do Réo se transmittirá 
aos parentes em qualquer gráo, que seja. XXX. Todo o Cidadão poderá 
apresentar por escripto ao Poder Legislativo, e ao Executivo reclamações, 
queixas, ou petições, e até expôr qualquer infracção da Constituição, 
requerendo perante a competente Auctoridade a effectiva responsabilidade 
dos infractores. 
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Fato é que em que se pese uma inobservância de um grande avanço no direito 

do acesso à justiça (mesmo após a proclamação da independência), não há que se 

negar que houve avanço nessa temática, mesmo que ainda tímido e de forma lenta.  

Contudo, as Ordenações Filipinas, em seu Livro III já tratavam sobre algo 

parecido com a concessão de justiça gratuita, conforme Andrade (2004) salienta: 

10. E sendo o agravante tão pobre, que jure que não tem bens móveis, nem 
de raiz; nem por onde pague o agravo, e dizendo na audiência uma vez o 
“Pater noster póla alma del Rey” Dom Diniz, se-lhe-há havido, como que 
pagasse os novecentos reais, com tanto que tire dentro no tempo, em que 
havia de pagar o agravo. 

 

Todavia, mesmo com esses vislumbres de preocupação estatal com o acesso 

à justiça, o que é de fácil observação ao analisar o panorama da Constituição de 1824 

é o fato de que esta buscava de forma clara por tratar da divisão organizacional do 

país, muito mais do que com a garantia de direitos.  

Outro diploma legal criado à época e que exige uma observância detalhada é 

o Código Criminal de 1830, que significou, conforme trata Nascimento (1984, p. 229 – 

231), um real avanço ao orientar a proporcionalidade entre o crime e a pena (princípio 

da legalidade), além de individualizar a aplicação da pena, que deveria incidir apenas 

sobre o condenado e não se estender aos descendentes (princípio da pessoalidade 

das penas). 

Contudo, é importante destacar o claro esquecimento no que concerne aos 

direitos dos indígenas e dos negros escravos, ocultando estes como pessoas civis 

sujeitas de direitos, deixando-os nitidamente à margem da sociedade. 

Além do Código Criminal de 1830, o Código de Processo Criminal de 1832 veio 

a estabelecer disposições temporárias sobre a administração da justiça, sendo as 

ponderações existentes no âmbito do processo civil utilizadas a posteriori como bases 

para o Código de Processo Civil. 

Em sequência, cabe ressaltar que a postura da magistratura na época imperial 

era fundada na corrupção generalizada, bem como no corporativismo elitista e na 

burocracia, sendo marco principal desta a priorização dos direitos da elite. 

Em 15 de novembro de 1889 ocorreu a denominada proclamação da República, 

o que trouxe ao Brasil a promulgação de uma nova Constituição, em 1891. Tal diploma 

legal teve como marco principal adaptação do texto constitucional brasileiro ao 

sistema constitucional americano, o que era caracterizado pela implantação do 
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sistema de tripartição dos poderes (que passaram a ser divididos em Executivo, 

Legislativo e Judiciário), além de afirmar a independência entre estes outrora 

esquecida e omissa na Constituição de 1824. 

A figura do habeas corpus apareceu na Constituição de 1891, em seu artigo 

72, §22, como um avanço no que tange às garantias dos direitos individuais, além de 

assegurar a ampla defesa. Contudo, no que concerne ao acesso à justiça o texto 

legislativo permaneceu inerte, até pelo fato de não esclarecer por qual maneira a 

ampla defesa ocorreria.  

De fato, resta claro que a população brasileira que estava sob orientação dessa 

constituição era formada em sua maioria por indivíduos recém-saídos do regime 

escravocrata, em sua maioria esmagadora analfabetos, que não possuíam distinção 

e dimensão de seus direitos. 

Inequívoca é a percepção de que, tanto a Constituição de 1824 quanto a de 

1891, foram pautadas em características essenciais do individualismo existente no 

liberalismo conservador, onde a forma de governo e a legislação aplicada não 

almejava em nada contar com a participação popular. 

A Constituição de 1934 surge com importantes novidades no tocante ao acesso 

à justiça. Prevendo a obrigatoriedade da prestação de assistência jurídica gratuita por 

parte do Estado como competência legislativa concorrente entre a União e os Estados, 

tal diploma legal ofereceu à assistência jurídica o status constitucional. 

Em 1937 o então presidente à época, Getúlio Vargas, após fechar Congresso 

Nacional, outorgou uma nova Constituição, que foi formulada a fim de atender às 

necessidades ditatoriais com base nos ideais existentes no fascismo da Constituição 

da Polônia, o que inclusive deu ao diploma legal brasileiro o apelido de “Constituição 

Polaca”.  

Assim, os avanços outrora angariados pela Lei Maior de 1934 foram deixados 

de lado no novo texto constitucional, que tinha o cunho totalmente ditatorial. Assim, 

suprimiu-se direitos como a ampla defesa e o contraditório, bem como foram impelidas 

restrições quanto à natureza das ações que deveriam chegar até o judiciário, pois foi 

vedada a proposição a litígios referentes a questões exclusivamente políticas. 

Outro ponto a ser mencionado é o fato de que a Constituição de 1937 extinguiu 

a divisão de poderes do Estado e concentrou a autoridade nas mãos do Presidente 

da República, simbolizando um retrocesso nítido à sociedade brasileira.  
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Cabe ressaltar também o Código de Processo Civil de 1939, que foi uma 

exigência estabelecida tanto na Constituição de 1934, quanto na de 1937, e constituiu, 

por outro lado, importante avanço na tentativa de um poder judiciário mais célere, além 

de cooperar para o acesso à justiça. 

Com uma clara influência da cultura processual europeia dos primórdios do 

século XX, deu ao juiz o papel principal na instrução da ação, devendo se atentar às 

fraudes e demoras, além de fiscalizar o andamento desta. Assim, essa característica 

de mais efetividade ao poder do juiz acabou por diminuir consideravelmente 

artimanhas protelatórias das partes, embora ainda houvesse um clima liberal e 

conservador. 

No ano de 1946, dois meses após a deposição de Getúlio Vargas, promulgou-

se uma nova Constituição que veio contrapor ao modelo anteriormente criado. 

Preocupou-se com o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, além da 

reafirmação de garantias constitucionais e direitos fundamentais, além da 

preocupação com a efetivação dos apanágios dos cidadãos.  

Mattos (2011, p. 53) trata sobre a Constituição de 1946, in verbis: 

No cenário pós-Segunda Guerra é então promulgada a quinta Constituição 
brasileira, no dia 18.09.1946, considerada por importante corrente doutrinária 
como a melhor das Constituições nos aspectos econômico e social. No que 
tange ao modelo federalista, à ordem econômica e social, e ao sistema 
presidencialista, a nova Constituição foi influenciada respectivamente pelas 
Constituições norte americana, alemã de 1919, e francesa de 1848. Mais uma 
vez, com um caráter eminentemente liberal, contemplava um rol de direitos e 
garantias individuais, passando com esmero por questões atinentes à 
educação e cultura, e também, principiológicas com os pressupostos da 
inafastabilidade do poder judiciário, repressão ao abuso do poder econômico 
e função social da propriedade. Contudo, as bem formuladas inserções 
relativas às questões sociais, novamente, não passaram de apontamentos 
formais teóricos, uma vez que grande parte da legislação complementar 
prevista não chegou a ser editada para garantir o cumprimento e efetivação 
das normas constitucionais programáticas. [...] 
 

Nessa sistemática, o texto da nova Carta Magna trouxe a independência e a 

divisão dos poderes em Legislativo, Executivo e Judiciário de volta, além de resgatar 

e ampliar os direitos sociais e à cidadania, de forma a romper com o passado ditatorial 

que assombrou o país. 

Contudo, com o golpe militar de 1964, os direitos e garantias fundamentais dos 

cidadãos brasileiros foram sendo suprimidos até culminar na outorga de uma nova 

Constituição, em 1967, que acabou por dar um caráter irrelevante ao acesso à justiça.  

Em 27 de outubro de 1965 foi publicado o Ato Institucional nº 2, que restringiu 

a função jurisdicional ao excluir da alçada do Poder Judiciário os atos praticados pelo 
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Comando da Revolução de 1964 e pelo Governo Federal, calcados no Ato 

Institucional nº 9, de 9 de abril de 1964. 

Todavia, o direito ao acesso à justiça estava garantido no §4º do artigo 150 da 

Constituição de 1967, assim como nos §§15 e 32 desta, que assegurava os direitos 

ao juiz natural, à ampla defesa e assistência judiciária dos necessitados.  

Novamente estava o poder concentrado no chefe do executivo, marco de um 

regime ditatorial, onde o judiciário e o legislativo consistiam apenas em uma extensão 

daquele.  

De forma a caracterizar um dos momentos de maior retrocesso no tocante aos 

direitos dos indivíduos da sociedade brasileira, foi editado em 13 de dezembro de 

1968 o Ato Institucional 5, que excluiu de qualquer apreciação judicial todos os atos 

praticados de acordo com o próprio AI-5, bem como os seus atos complementares, o 

que acabou por legitimar as barbáries que ocorriam. 

Além disso, o AI-5 trouxe a intervenção da Federação nos estados e 

municípios, além da suspensão dos direitos políticos dos brasileiros, lesionando 

drasticamente o Estado Democrático de Direito. Outro feito bárbaro foi o recesso por 

tempo indeterminado do Congresso Nacional. 

No que tange ao direito de ação, tendo observado sua restrição, ocorreu um 

nítido prejuízo ao acesso à justiça, pois a justiça não tinha sua aplicação oriunda das 

leis e da observância do Poder Judiciário, mas sim era advinda da vontade do chefe 

do Executivo. 

Editada pelos ministros militares em 17 de outubro de 1969 surge a Emenda 

Constitucional I, que modificava veementemente a Carta de 1967. Conhecida também 

por “Constituição do Terror”, apelido dado devido à mantença do AI-5 em seu bojo, a 

Constituição anteriormente citada continuava oferecendo ao Presidente da República 

poderes excepcionais que poderiam perpassar, inclusive, pela suspensão da Carta 

Magna. 

Outrossim, o diploma legal de 1969 aqui ora referido trouxe um rol de garantias 

e direitos individuais, contudo, os mesmos não foram efetivamente assegurados pelo 

caráter opressor do AI-5, que ainda vigia à época. O que ocorria, portanto, era uma 

clara inibição ao exercício do direito do acesso à justiça, pois o regime militar brecava 

o acesso dos cidadãos ao Judiciário. 

Mister é a observância das palavras de Nery Junior (2009, p. 171), que aduz: 
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Este AI 5 violou a CF/1967 150, §4.°, cuja redação foi repetida pela EC 1/69. 
Por essa emenda, entretanto, o AI foi “constitucionalizado”, pois a CF/ 1969 
181 e 182 (EC 1/69 a CF/1967) diziam excluírem-se da apreciação do Poder 
Judiciário todos os atos praticados pelo comando da revolução de 31.3.1964, 
reafirmada a vigência do AI 5 (CF/1969 182).  
Nada obstante a CF/1969 181 e 182 mencionarem a exclusão de apreciação, 
pelo Poder Judiciário, de atos praticados com fundamento no AI 5 e demais 
atos institucionais, complementares e adicionais, praticados pelo comando da 
revolução, estas duas normais eram inconstitucionais. Isto porque ilegítimas, 
já que outorgadas por quem não tinha competência para modificar a 
Constituição, estavam em contradição com normas constitucionais de grau 
superior (direitos e garantias individuais) e infringiam direito supralegal 
positivado no texto constitucional (direito de ação). 

 

Em sequência, a partir da década de 1970 o regime militar foi recuando 

progressivamente, ao passo que os movimentos sociais com o intuito de lutar pelos 

direitos e garantias fundamentais foram progressivamente ocorrendo. 

Todavia, foi na década de 1980 que houve uma massificação dos movimentos 

populares, com o alcance de modificações legislativas que foram reintroduzindo o 

acesso à justiça outrora negado, como por exemplo a Lei 7.244 de 7 de novembro de 

1984, que acabou por criar os Juizados de Pequenas Causas, oferecendo aos 

cidadãos oportunidade de acionar o Judiciário de forma menos burocrática. 

Adriana S. Silva (2005, p. 104) trata dos acontecidos da década de 1980 e 

relata: 

O quadro político muda com a criação da Lei de Anistia e com a nova Lei 
Orgânica dos Partidos. Os movimentos sociais tomam força, sendo 
autorizada a defesa de diversas demandas até então caladas pela ditadura. 
Desse quadro, surgem o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 
Movimentos Ecológicos e 80 Direito e Democracia, v.14, n.1, jan./jun. 2013 
ONGS que defendem as mais diversas causas, exigindo, também, entre 
outras demandas, “a efetivação de direitos fundamentais e sociais, enfim, 
uma vida digna e livre e, portanto, justiça, na sua acepção mais ampla e 
nobre”. Prega-se o acesso à Justiça a todos, de forma igualitária e eficiente, 
e um sistema jurídico mais moderno, atuante, condizente com a realidade 
atual e mais próximo das pessoas “comuns”. 

 

Sendo assim, a redemocratização angariou também a convocação, em 1986, 

da Assembleia Nacional Constituinte, instalada efetivamente em 1987, gerando a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, que vige até a atualidade. Conhecida 

como “Constituição Cidadã”, veio com o fim de trazer garantias e direitos fundamentais 

outrora esquecidos ou suprimidos, além de propiciar a real efetivação desses. 
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1.5. O PAPEL DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 COMO EFETIVADORA DO DIREITO 

DE ACESSO À JUSTIÇA NO BRASIL 

Conhecida por ser o pilar da reinstalação do Estado Democrático de Direito 

brasileiro após os momentos turbulentos que aqui ocorreram, a Constituição de 1988 

teve como marco a observação da vontade do povo como norte e limite do poder do 

estatal. 

O que se propunha era a garantia de uma democracia moderna e com 

legitimação popular, tratando dos direitos e garantias fundamentais como base para 

uma sociedade justa. 

Nesse diapasão, o legislador constituinte tratou das garantias e direitos 

fundamentais inclusive de forma exclusiva, dando a estes um capítulo próprio na Carta 

Magna com a titulação “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, encontrando-se o 

direito de acesso à justiça no rol do artigo 5º do referido diploma legal. 

Tratando desse tema, Cichoki Neto (2009, p. 95) traz: 

[...] é preciso observar que a Constituição atual foi além da outorga de 
garantias à realização dos direitos, através da jurisdição. Não se conteve o 
constituinte em conceder a faculdade ao acesso aos tribunais. A elevação de 
inúmeros princípios processuais e a inscrição de diversos instrumentos, na 
ordem constitucional, constitui manifestação inequívoca, no sentido de uma 
opção política pela realização de uma atividade jurisdicional justa. Assim, 
conformam-se à garantia do acesso os princípios do devido processo legal 
(art.5°, inc. LIV); o contraditório e a ampla defesa (inc. LV); o Juiz natural (inc. 
LIII); a assistência jurídica integral e gratuita aos que necessitarem da tutela 
jurisdicional (inc. LXXIV); e os instrumentos processuais constitucionais do 
mandado de segurança, individual e coletivo, do habeas corpus, do habeas 
data, o mandado de injunção, a ação popular, além de outros direitos e 
garantias acolhidos por tratados internacionais de que o Brasil faz parte. 

 
Fato é que a efetividade da Constituição de 1988 está veementemente calcada 

nas medidas que nela estão inseridas, tais quais o direito de ação, que é o pontapé 

inicial para a instauração do devido processo legal, bem como um olhar mais atento à 

ameaça ou violação a demais direitos. 

Desta forma, ao Estado dá-se o dever de garantia ao acesso do cidadão ao 

Judiciário para que este Poder solucione a lide da forma que achar justa. Assim, o que 

se percebe o monopólio do Judiciário na solução da lide e na resolução dos conflitos 

de interesses, pois o indivíduo não deve adentrar os meios da autodefesa. 

O atual Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux (2004, p. 41), ensina: 
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O Estado, como garantidor da paz social, avocou para si a solução 
monopolizada dos conflitos intersubjetivos pela transgressão à ordem 
jurídica, limitando o âmbito da autotutela. Em consequência, dotou um de 
seus Poderes, o Judiciário, da atribuição de solucionar os referidos conflitos 
mediante a aplicação do direito objetivo, abstratamente concebido, ao caso 
concreto. [...] 

 

Outro aspecto de demasiada importância na observação da Carta Magna de 

1988 é sua completude na igualação da igualdade material, de forma a garantir aos 

brasileiros como um todo a redução da desigualdade social, assim como a assistência 

judiciária gratuita aos necessitados. 

Referindo-se ainda sobre o artigo 5º da Constituição, que  

Em consonância a estes direitos e garantias, a legislação norteadora do país 

trouxe também a constitucionalização do princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa e do juiz natural, além da elevação do direito ao 

acesso à justiça a direito fundamental, o que aqui já foi citado. 

Sobre o avanço que o referido diploma legislativo obteve, saindo da época 

colonial do Brasil, passando pela ditadura militar e chegando ao período após a 

redemocratização, cita Bedin e Spengler (2013, p. 144):  

Destarte, o direito ao acesso à justiça evoluiu significativamente após a 
redemocratização do país com a Constituição de 1946, principalmente ao 
prever expressamente o princípio da universalização da jurisdição. O avança 
obtido pela Constituição de 1946, porém, caiu por terra com a Ditadura Militar 
ao editar os Atos Institucionais e com a Constituição de 1967, os quais 
relativizaram e praticamente impediram o exercício do direito de acesso à 
justiça no Brasil. A Constituição de 1988, por sua vez, empregou relevância 
ao direito de acesso à justiça ao adotar certas medidas e conceitos, 
possibilitando o seu gozo pelos indivíduos. 

 

Não obstante, junto à monopolização do poder de jurisdição, ou seja, de dizer 

o direito, o Estado trouxe para si a responsabilidade de proporcionar o acesso à justiça 

de forma efetiva, o que versa sobre a viabilização de meios para que o princípio seja 

cumprido.  

Interessante é trazer à tona a fala de Luiz Rodrigues Wambier (2007, p. 125), 

que aduz: 

Se, por um lado, o Estado avoca para si a função tutelar jurisdicional, por 
outro lado, em matéria de direitos subjetivos civis, faculta ao interessado 
(em sentido amplo) a tarefa de provocar (ou invocar) a atividade estatal que, 
via de regra, remanesce inerte, inativa, até que aquele que tem a 
necessidade da tutela estatal quanto a isso se manifeste, pedindo 
expressamente uma decisão a respeito de sua pretensão. 
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Assim, não há que se falar que o Estado, ao avocar para si o monopólio relativo 

à jurisdição, deve tratar o acesso à justiça como pilar fundamental na construção da 

sociedade, levando em conta sempre que esse é fruto de uma árdua caminhada 

histórica que culminou no avanço ocorrido na Constituição. 

Contudo, a Carta Magna, apesar de prever a garantia ao acesso à justiça não 

constituiu meio suficiente para que ele seja efetivado, motivo pelo qual se fizeram 

necessárias outras legislações infraconstitucionais, como por exemplo a Lei 9.099/95, 

que visou dar efetividade aos juizados especiais previstos na Constituição. 
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2. ENTRAVES AO ACESSO À JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DAS PARTES, 

HIPOSSUFICIÊNCIA DAS PARTES, CUSTAS JUDICIAIS E MOROSIDADE DO 

JUDICIÁRIO 

A facilitação do acesso à justiça provocada com o advento da Constituição de 

1988, bem como a implantação dos Juizados de Pequenas Causas – agora 

denominados Juizados Especiais Cíveis – trouxeram aos cidadãos a possibilidade de 

busca por seus direitos de forma mais incisiva. 

Nessa toada, o acesso à justiça se apresenta não só como a necessidade do 

Estado tutelar um meio para que o cidadão alcance sua pretensão, mas também ao 

direito deste ter seus interesses resolvidos mediante um processo justo, eficaz, célere 

e segundo os princípios constitucionais. 

Como já observado no decorrer do presente trabalho, a insuficiência de 

recursos de acesso à justiça ocorrente no Brasil é calcada em uma caminhada 

histórica cercada por um teor elitista e centralizador, passando a população a 

participar efetivamente apenas a partir da segunda metade do século XX. 

Com efeito, a desigualdade das partes se apresenta ao passo que grande parte 

da população brasileira possui hipossuficiência econômica ou (e) técnico-jurídica, 

características de uma nação que não tem como marco a priorização da educação. 

Nesse sentido, cabe aqui aprofundar no significado pertinente a cada uma das 

hipossuficiências citadas. A referente à economia ocorre nos casos em que o indivíduo 

se encontra desprovido de recursos financeiros que o capacitem de praticar 

determinados atos da vida civil, como, por exemplo, a contratação de um advogado. 

Outrossim, a hipossuficiência técnico-jurídica surge nas situações em que a 

parte desconhece ou conhece superficialmente seus direitos e os instrumentos 

processuais que os façam valer.  

Santos (2009) une ambos conceitos ao citar que os cidadãos com menos 

recursos conhecem seus direitos de forma inferior e, portanto, possuem mais 

dificuldades em perceber um problema que os afeta como sendo um problema 

jurídico. 

Aliás, no que tange à previsão do acesso à justiça na constituição e sua 

efetividade em contraponto com a desigualdade existente na população, José Afonso 

da Silva (1998, apud Gomes, 2012), trata: 
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Formalmente, a igualdade perante a Justiça está assegurada pela 
Constituição, desde agarantia de acessibilidade a ela (art. 5º, XXXV). Mas 
realmente essa igualdade não existe, "pois está bem claro hoje, que tratar 
"como igual" a sujeitos que econômica e socialmente estão em desvantagem, 
não é outra coisa senão uma ulterior forma de desigualdade e de injustiça. 
Os pobres têm acesso muito precário à Justiça. Carecem de recursos para 
contratar bons advogados. O patrocínio gratuito se revelou de alarmante 
deficiência. A Constituição tomou, a esse propósito, providência que pode 
concorrer para a eficácia do dispositivo, segundo o qual o Estado prestará 
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 
recursos (art.5º, LXXIV). Referimo-nos à institucionalização das Defensorias 
Públicas, a quem incumbirá a orientação jurídica e a defesa, em todos os 
graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV. 

 

Assim, resta claro que a relação entre acesso à justiça, educação e poder 

aquisitivo é nitidamente estreita, pois ambos influenciam na eficiência do acesso à 

justiça, e acabam, por vezes, sendo barreiras em seu alcance. 

No que tange à distribuição da justiça, é sabido que esta, sendo um serviço a 

cargo do Poder Judiciário, tem uma remuneração oriunda de um aparato histórico 

somado à opção política do legislador. Tal fato traz às partes a necessidade de, em 

regra, arcarem como os ônus financeiros advindos das custas e despesas que há 

durante o processo. 

Nesse diapasão, é necessário destacar a diferença entre as custas judiciais e 

as despesas processuais. As primeiras são as verbas pagas aos serventuários da 

Justiça e aos Cofres públicos, fato oriundo na prática de certo ato processual, de 

acordo com um determinado diploma. Já as segundas fazem referência a todos os 

outros atos processuais onde as partes têm que gastar, como por exemplo, os 

honorários periciais. 

Portanto, ao buscar socorro no Poder Judiciário e movimentar a máquina 

processual, a parte deve pagar as custas judiciais. Cabe ressaltar também que tais 

valores são, por diversas vezes, extremamente elevados. 

A assimetria entre os valores cobrados nas custas judiciais já chegou até 

mesmo ao Conselho Nacional de Justiça, que a partir de 2010 passou a contar com 

um grupo de trabalho voltado ao controle de arrecadação e recolhimento de custas. 

Contudo, aos necessitados é dado o benefício de justiça gratuita, tendo sido 

esta incorporada no ordenamento jurídico desde a lei 1.060/50, firmada pelo artigo 5ª, 

LXXIV da Constituição e, agora, destacada no Novo Código de Processo Civil de 

2015, que trata: 

Art. 98.  A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e 
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os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 
lei. 
§ 1o A gratuidade da justiça compreende: 
I - as taxas ou as custas judiciais; 
II - os selos postais; 
III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a 
publicação em outros meios; 
IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá 
do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; 
V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de 
outros exames considerados essenciais; 
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou 
do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de 
documento redigido em língua estrangeira; 
VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para 
instauração da execução; 
VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para 
propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao 
exercício da ampla defesa e do contraditório; 
IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da 
prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à 
efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual 
o benefício tenha sido concedido. 

 

Realmente, ao realizar uma espécie de catálogo do alcance da justiça gratuita, 

a maneira exposta no citado diploma legal se apresenta de forma clara e objetiva, 

permitindo uma aplicação que traz caracteres de uma evolução normativa. Tal 

evolução também se apresenta na observação dos novos modelos de conflitos, bem 

como do dinamismo e complexidades inerentes às relações sociais. 

Outrossim, em que se pese o aumento da demanda judicial, deve-se observar 

a necessidade de preservação do princípio da celeridade processual, que também é 

garantido constitucionalmente. Ante o esposado, faz-se necessário que haja uma 

observação da necessidade de efetivação do devido processo legal para que a tutela 

jurisdicional não seja corrompida.  

Silva (2004, p. 45) discorre sobre o princípio do devido processo legal, e 

salienta: 

O princípio do devido processo legal, por exemplo, não pode ser mitigado, 
mas ao contrário, deve permitir que o cidadão exerça o direito o de ação, 
tendo a seu favor uma duração razoável, para que alcance uma real 
efetividade, que é o poder de uma norma produzir, no tempo e no espaço, os 
efeitos desejados 

 

A razoável duração do processo, junto à inafastabilidade de jurisdição são 

tópicos que, ao serem percebidos, demandam um olhar mais incisivo para que se 

tente solucionar os entraves que os perpassam.  
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Assim, a morosidade processual não constitui fato novo. Há quem cite que tal 

fato se origina na necessidade de quem lida com o Poder Judiciário observar de forma 

minuciosa os perigos que envolvem a demanda judicial, bem como a potencialidade 

e limites dos tribunais.  

Cappelletti e Garth (1988) tratam que há um eminente risco de que, ao fazer 

uso de procedimentos rápidos e de um pessoal com menor remuneração, acabe o 

Judiciário por produzir uma justiça barata e de má qualidade. 

Contudo, resta claro que se faz necessário o destaque e a busca por formas 

de solução de litígio que realizem mudanças nesse quadro, atendendo ao 

demandante de forma eficaz e trazendo ao acesso à justiça um caráter de efetividade 

ainda não facilmente observado. 

É possível observar também que a morosidade traz ao Estado a necessidade 

de criação de mecanismos que tornem o processo judicial mais célere, mas também 

de perceber que nem todo litígio deve gerar uma ação, pois o que se percebe 

atualmente é que a sociedade busca o Poder Judiciário como tábua de salvação para 

a resolução de todos os seus problemas, pois não confia na eficiência dos demais 

poderes. 
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3. MOROSIDADE PROCESSUAL E LITIGIOSIDADE: A FIGURA DO ATIVISMO 
JUDICIAL 

Conforme se observa na sociedade atual, há uma intensa demanda na 

resolução de conflitos através da interpretação e aplicação do direito pela figura do 

juiz. A grande maioria da população acredita que a magistratura é dotada de eficiência 

suprema e deve, inclusive, sanar a deficiência dos outros poderes. 

Nesse diapasão, a figura do ativismo judicial surge como uma válvula de 

escape para a ineficiência existente na seara legislativa, onde o Judiciário acaba por 

extrapolar suas funções ao servir como tábua de salvação para todo e qualquer 

conflito existente. 

O que ocorre é a tentativa de plena realização dos direitos fundamentais 

constitucionalmente estabelecidos através da busca pela demanda judicial, uma vez 

que a letra fria da Constituição não garante aos cidadãos tal acesso à saciedade.  

Mancuso (2015, p. 151) trata sobre o tema, in verbis: 

Se na sociedade brasileira houvesse uma obsessão pelo cumprimento das 
leis, pelo respeito e obediência às normas vigentes, certamente haveria uma 
menor tentativa de buscar junto ao Poder Judiciário a solução dos conflitos. 
Mas, o contrário, há na sociedade brasileira uma dependência sistemática em 
demandar sistematicamente, levando às questões intrapessoais à solução do 
Estado Juiz, desprezando-se os meios alternativos, geralmente extrajudiciais, 
dispostos à composição das lides 

Contudo, o que acaba por acontecer nessa busca incessante por “justiça”, é 

um excesso de carga em um Poder só, que acaba por, mesmo que solucionando as 

demandas de forma eficaz, levando um tempo além do esperado para que o faça. Não 

é incomum observar o próprio demandante perdendo o interesse pela deliberação 

processual ao tempo em que sai o resultado, diante do tempo que levou para que 

tivesse sua pretensão alcançada. 

Mister é trazer o pensamento de Nunes e Teixeira (2013, p. 113), que tratam 

sobre o alcance das políticas judiciárias ao versarem: 

A constatação de que o peso da justiça estatal, burocrática como sempre, 
começa a se abater sobre os juizados, reacende a dúvida sobre o alcance (e 
as intenções) dessas políticas judiciárias: por mais que as iniciativas 
apregoem a emancipação de “forças sociais represadas”, a promoção do 
“bem comum”, a libertação da litigiosidade contida no meio social, elas 
deixam entrever um Judiciário menos preocupado com o jurisdicionado e com 
o acesso a justiça em si que em contornar o congestionamento da Justiça, 
aliviando as críticas por performance inquestionável deficitária. 

 

Nota-se que a relação entre o excesso de demanda processual e a função 

jurisdicional do Estado acabam gerando um distanciamento do princípio da eficiência, 
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que versa, em sua essência, da necessidade de uma pretensão e resolução 

jurisdicional célere. O que ocorre, nos dias atuais, é a existência de um processo 

moroso, lento e relativo ante às diversas mudanças sociais. 

Assim, no que concerne aos litígios proeminentes no Judiciário, percebe-se que 

é necessária a instauração de filtros que reduzam a morosidade jurisdicional, com um 

acesso à justiça que demonstre efetivamente a solução da pretensão. 

No tocante a esse crescimento dos litígios resolvidos em uma sala de 

audiências, Silva, Thibau e Machado (2015, p. 13) relatam: 

Ocorre que tanto esse alvoroço litigante, quanto a leniência do Estado em 
resolver de antemão os conflitos judiciais, comprometem a atuação do Poder 
Judiciário. Destaque-se que os elementos tecnológicos e de infraestrutura 
não conseguem suprir a geometricamente crescente postulação judicial. E 
isso torna, obviamente, muito mais lento os mecanismos de funcionamento 
da Justiça, tornando-a não efetiva. Entre as consequências dessa situação 
ressalta-se o aprofundamento do sentimento de conflituosidade da 
sociedade, em razão da falta de celeridade e eficácia 

Mostra-se translúcido que a morosidade processual acaba por caminhar no 

sentido literalmente inverso às necessidades da sociedade, dando inclusive um 

sentido contrário ao estabelecido na Constituição. 

Da mesma forma, não basta que o Estado resguarde o direito ao acesso à 

justiça como princípio constitucional básico. Faz-se necessário também que haja um 

Judiciário com eficiência e capacidade de solucionar as demandas a ele trazidas de 

forma harmônica e em um tempo razoável, até porque a celeridade processual deve 

se apresentar como uma das bases sustentadoras da justiça. 

Não obstante o apresentado, há ainda o problema de a sociedade estar 

apegada ao formalismo processual, onde o indivíduo acredita veementemente que 

sua lide só será solucionada se um juiz, “boca da lei”, disser o seu direito. 

Portanto, é preciso que haja uma efetiva demonstração de que há outros 

métodos de resolução de conflitos tão ou até mais eficientes que o processo judicial, 

que devem ser amplamente divulgados e propagados, a fim de que se diminua a 

sobrecarga judicial e se garanta um efetivo acesso à justiça. 
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4. AS ONDAS RENOVATÓRIAS DE ACESSO À JUSTIÇA 

A consolidação da busca de um efetivo acesso à justiça veio a ocorrer em 

meados da década de 1960. Em relação a esse tema, Mauro Cappelletti e Bryant 

Garth realizaram a análise dos movimentos renovatórios ocorrentes, dividindo-os em 

três fases denominadas “ondas”. 

A primeira onda tem relação com a assistência judiciária, ao passo que a 

segunda onda trata da perspectiva da representação para os direitos difusos e a dita 

terceira onda contém um efetivo enfoque no acesso à justiça. Essas três fases trazem 

consigo a demonstração de mudanças na conjuntura do sistema processual, com o 

objetivo de um alcance maior do tema aqui tratado. 

É válido ressaltar que os autores se preocuparam em estabelecer uma ordem 

cronológica aos movimentos, especialmente nos países da Europa e da América do 

Norte, contudo, no que tange à seara brasileira, como observado no apanhado 

histórico realizado nos capítulos anteriores, houveram progressos e retrocessos até 

que se estabelecesse o quadro atual. 

Nesse diapasão, a primeira onda visa enfrentar o obstáculo econômico do 

acesso à justiça. Caracterizada como relatora da assistência judiciária, visa garantir 

essa aos pobres tendo em observância a exclusão da população com menor poder 

aquisitivo da efetiva tutela do Poder Judiciário. 

Em suma, por não dispor de poderes econômicos suficientes para que 

remetessem suas demandas à jurisdição estatal, a população mais carente se 

afastava, motivo pelo qual se fez necessária a criação de mecanismos de auxílio 

financeiro para que se isentasse de determinados custos processuais os menos 

favorecidos economicamente, 

Em relação a esse tema, versam Cappelletti e Garth (1988, p. 31 - 33): 

Os primeiros esforços importantes para incrementar o acesso à Justiça nos 
países ocidentais concentraram-se, muito adequadamente, em proporcionar 
serviços jurídicos para os pobres. (...) A consciência social que redespertou, 
especialmente no curso da década de 60, colocou a assistência judiciária no 
topo da agenda das reformas judiciárias. A contradição entre o ideal teórico 
do acesso efetivo e os sistemas totalmente inadequados de assistência 
judiciária tornou-se cada vez mais intolerável 

 

Aqui no Brasil, o diploma que primeiro tratou da assistência judiciária gratuita é 

a Lei 1.060 de 05 de fevereiro de 1950, mostrando um adianto cronológico, ao menos 

no que tange à existência de uma legislação que tratasse do tema, em se comparando 
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com os países estudados por esses autores. Há também que se citar o artigo 5º, 

LXXIV da Constituição Federal de 1988, bem como no artigo 134 do mesmo texto 

legal, fazendo o último referência à Defensoria Pública. 

No que tange à segunda onda renovatória, os autores supracitados a 

perceberam como incisiva na década de 1980, tratando esta da defesa dos direitos 

difusos e coletivos a fim de combater o obstáculo organizacional através da 

observância da extensão do direito do acesso à justiça a grupos e categorias, 

perpassando a figura individual. 

Assim, observam os autores que houve uma preocupação com a criação de 

regras processuais que fossem próprias aos interesses e direitos metaindividuais. 

Cabe ressaltar que os direitos difusos e coletivos fazem parte da denominada terceira 

geração de direitos, não possuindo a mesma estrutura do direito individual, o que leva 

à conclusão que estes não devem ser representados ou defendidos judicialmente da 

mesma maneira que este. 

Destarte, tais direitos necessitam de um representante ideológico, que possa 

representar os interesses do grupo em questão em juízo. No Brasil se tem como 

exemplo desses representantes o Ministério Público e as associações. 

Vale destacar também que o problema não se insere só na representação 

judicial dos demandantes, mas é preciso que o próprio procedimento processual 

possua estruturação para que atenda às necessidades específicas da situação desses 

direitos. Faz-se mister, inclusive, que haja técnicas processuais diferentes para que 

se atenda aos direitos difusos e coletivos.  

No que concerne à segunda onda, Cappelletti e Garth (1988, p. 49 - 51) versam: 

O segundo grande movimento no esforço de melhorar o acesso à justiça 
enfrentou o problema da representação dos interesses difusos, assim 
chamados os interesses coletivos ou grupais, diversos daqueles dos pobres. 
(...) Centrando seu foco de preocupação especificamente nos interesses 
difusos, esta segunda onda de reformas forçou a reflexão sobre noções 
tradicionais muito básicas do processo civil e sobre o papel dos tribunais. (...) 
A visão individualista do devido processo judicial está cedendo lugar 
rapidamente, ou melhor, está se fundindo com uma concepção social, 
coletiva. Apenas tal transformação pode assegurar a realização dos “direitos 
públicos” relativos a interesses difusos 

 
Um exemplo desse ocorrido no Brasil é a Lei da Ação Civil Pública, nº 7.347 de 

1985, além da parte processual do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078 de 

1990. Insta salientar que ambas as leis se comunicam. 
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Tratando sobre a terceira onda renovatória, esta tem sua caracterização 

fincada na informalização de procedimentos na resolução de conflitos, com um “novo 

enfoque do acesso à justiça”. Inclui-se nessa análise a necessidade de uma ampla 

reforma do processo, com o objetivo de alcance de uma ordem jurídica justa, com o 

devido reconhecimento da desigualdade das partes. 

O obstáculo a ser enfrentado de forma preponderante pela última onda 

renovatória seria, portanto, os entraves processuais, como imperfeições no sistema 

processual que acabam por inibir uma resolução rápida, eficiente e satisfatória do 

litígio. 

Cabe ressaltar que aqui se observa a ideia de direito fundamental à tutela 

jurisdicional efetiva e a da razoável duração do processo. Houveram, de fato, reformas 

internas no processo, alterações no procedimento para que fossem permitidas maior 

rapidez e maior efetividade processual. 

No que concerne a esse tema, deve-se destacar também que foi observada a 

necessidade de uma maior acessibilidade da justiça, fazendo uso de procedimentos 

simplificados e que se adequassem às especificidades do litígio em observância.  

Consoante ao exposto se mostra a fala de Fensterseifer (2013, p. 339 - 340), 

que versa: 

A terceira onda, na medida em que está comprometida com a efetividade do 
acesso à justiça, de modo a tirá-lo do papel, conduz à necessidade de criação 
e estruturação de instituições estatais com tal objetivo constitucional – como 
ocorre com a criação de Juizados Especializados e Itinerantes, bem como a 
criação e aparelhamento da Defensoria Pública para a tutela dos direitos das 
pessoas necessitadas -, de instrumentos de prevenção de litígios, de práticas 
voltadas à educação em direitos da população, além de técnicas processuais 
ajustadas à natureza dos direitos materiais (individuais e coletivos), como 
ocorre com a ampliação da legitimidade para a propositura de ações coletivas 
e a inversão do ônus probatórios em tais ações (...). Neste quadrante, está 
também consubstanciada a novel garantia constitucional da razoável duração 
do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF88), na medida em que um Poder 
Judiciário mais célere dá suporte a uma maior efetividade dos direitos, 
respondendo mais rapidamente a situações de lesão ou ameaça de lesão de 
direitos. 

 

Nesse diapasão, um grande exemplo dessa terceira onda renovatória aqui na 

sociedade brasileira é a previsão da antecipação de tutela no procedimento comum, 

oriunda de uma alteração legislativa ocorrida em 1994. Antes dessa alteração só se 

concedia liminares em procedimentos especiais, desenhados de forma específica na 

lei, como as ações possessórias e o mandado de segurança. 
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Outro exemplo de demonstração da terceira onda renovatória objetivando um 

processo mais célere e eficiente é a Lei 9.099 de 1995, que criou os Juizados 

Especiais Cíveis. 

Nessa toada, percebeu-se que seria necessária uma observação voltada para 

métodos de resolução de conflitos que não estivessem mais focados na figura do juiz 

como boca de lei para que se obtivesse um resultado célere e eficiente no que diz 

respeito à lide. 
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5. O MODELO MULTIPORTAS NO CPC 2015 

O Novo Código de Processo Civil de 2015 buscou trazer medidas alternativas 

para a resolução de conflitos, a fim de dar ao ordenamento jurídico uma efetividade 

mais elevada das normas constitucionais já anteriormente citadas, como a duração 

razoável do processo, que estava sendo constantemente prejudicada por uma 

demanda elevada de processos. 

Cabe ressaltar aqui que antes do Novo CPC entrar em vigência se utilizava o 

Código de Processo Civil de 1973, tendo este vigorado de 1974 até março de 2016. 

Embora fosse um Código moderno, não mais atendia às necessidades da sociedade 

brasileira, que perpassou por diversas mudanças. 

O que se percebia ao observar o texto do Código de 73 era a quantidade 

elevada de características pertencentes a um modelo europeu que contava com um 

formalismo exacerbado, o que acabava por prejudicar e engessar o processo, inibindo 

também o acesso à justiça. 

O CPC de 2015, em vigor desde março de 2016, traz de forma clara a 

preocupação com a resolução alternativa de litígios, conforme se observa em seu 

artigo 3º, que trata: 

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 
§1º É permitida a arbitragem na forma da lei. 
§2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos 
conflitos. 
3º A 0conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 
conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos 
e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. 

 

Conforme se depreende ao ler o texto legal, o legislador preocupou-se com a 

criação de um sistema que busque a pacificação dos conflitos a fim de que outros 

meios alternativos sejam observados, cujo nome recebeu “sistema multiportas”. 

Salienta-se que tal sistema se baseia nos princípios da autocomposição, onde 

há a busca de um acordo entre as partes sem que haja uma terceira pessoa envolvida 

efetivamente na solução do conflito. O que se observa é uma tentativa de uso do 

diálogo e do poder de negociação das próprias partes, características inerentes à 

mediação e conciliação. 

No que concerne à arbitragem referida no §1º, insta salientar que esta, apesar 

compor um método alternativo de solução dos litígios, trata-se de um método 

heterocompositivo, pois as partes escolhem um terceiro para dizer qual direito 
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pertence a quem, sendo esse devidamente especializado em assuntos daquela 

temática. 

Fato é que a observância da ineficiência do processo judicial em sua forma 

tradicional deu origem a essa observação por parte do legislador, que viu necessidade 

em uma desjudicialização das relações pessoais. 

Cabe destacar ainda que tal termo não significa privar os indivíduos do acesso 

à justiça, mas sim mostrar a estes que por diversas vezes a falta de comunicação e, 

além disso, de conscientização, não favorecem em nada o alcance da pretensão 

objetivada. 

Humberto Theodoro Júnior (2015, p. 17) trata sobre a necessidade também da 

mudança do comportamento não cooperativo e agressivo das partes, bem como a 

mudança nas petições iniciais, que deverão passar a serem vistas como atividades 

preparatórias para um potencial acordo. Ainda continua o doutrinador ensinando: 

Certamente surgirão vozes a defender que a manifestação de uma das partes 
já induzirá a inocorrência da audiência do art. 334, em face do fortalecimento 
da autonomia privada das partes, no entanto, tal interpretação somente será 
possível caso se vislumbre uma potencial inconstitucionalidade na exigência 
de dupla manifestação de vontades para o afastamento do ato processual, o 
que não conseguimos vislumbrar. Em suma, a aludida audiência somente não 
será realizada ‘se ambas as partes manifestarem, expressamente, 
desinteresse na composição consensual’ ou ‘quando não se admitir a 
autocomposição’ (art. 334, § 4º), de modo que ‘o não comparecimento 
injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato 
atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 
por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 
em favor da União ou do Estado’ (art. 334, § 8º). Reitere-se, assim, que 
caberá ao advogado do autor repensar sua ‘escrita’ da inicial de modo a 
favorecer e ampliar as possibilidades de realização de autocomposição, com 
ampliação óbvia da eficiência da atividade dialógico-processual. Isto 
demonstra que além de mudanças técnico-dogmáticas, o Novo CPC 
promoverá, desde que bem entendido, uma mudança da racionalidade dos 
sujeitos processuais de modo a aprimorar-se tecnicamente o uso do processo 
democrático. Ademais, o uso desta audiência inaugural do CPC/2015 não 
deve se limitar a busca da solução autocompositiva no aspecto material do 
litígio, eis que, como ver-se-á mais à frente, será permitido seu uso para uma 
negociação processual dos sujeitos processuais para calendarização do 
procedimento e ajustes acerca de faculdades e ônus (arts. 190 e 191). Ou 
seja, será possível o dimensionamento material do conflito ou, caso o mesmo 
não seja viável, o gerenciamento processual do caso mediante a negociação 
processual. Esta última hipótese, quando bem patrocinada, pode evitar 
inúmeros percalços em decorrência das especificidades do litígio. 

 

O que houve, por certo, foi uma caminhada (entre idas e vindas) voltada, na 

maioria das vezes para a efetivação do acesso à justiça que teve como efeito colateral 

a obstrução do sistema jurisdicional, causando, na verdade, um distanciamento da 

população do Poder Judiciário. 
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Tratando acerca desse tema, versa Paumgartten (2015, p. 3): 

A desaprovação de modo geral, e em particular, pela acusação de promoção 
de uma justiça privada sempre fez parte da história destes métodos e ainda 
prevalece em alguns setores. No entanto, o desgaste da ideia de 
exclusividade estatal na resolução de conflitos é reforçado a cada dia, na 
medida em que se evidenciam os valores de métodos compositivos que 
entoam maior consensualidade em seus procedimentos do que o embate 
adversarial típico da arena judicial. Os argumentos delineados 
favoravelmente às ferramentas conciliatórias (usualmente extrajudiciais) 
focam na qualidade da resolução do conflito, pois as técnicas possibilitam 
maior envolvimento das partes no desenvolvimento do processo de 
dessecamento do problema proporcionando maior efetividade à solução. 

 
Nesse sentido, surgindo como uma novidade no CPC de 2015, as audiências 

de conciliação ou mediação não eram previstas no CPC de 1973. De fato, ambas não 

possuem o mesmo conceito, motivo pelo qual faz-se necessária uma distinção entre 

o significado de cada uma.  

 

5.1. EXPLANAÇÕES ACERCA DA MEDIAÇÃO E DA CONCILIAÇÃO 

Conforme observado, o legislador se preocupou claramente com as fórmulas 

autocompositivas na promulgação da Lei nº 13.105/2015.  

Nesse sentido, pode-se dizer que o processo judicial será dividido em duas 

etapas: uma primeira fase consensual, onde as partes demonstram seu interesse na 

solução consentida da lide, através da designação de audiência de mediação ou 

conciliação e uma segunda fase, na impossibilidade de resolução do direito material 

envolvido através da autocomposição, ou com a frustração desta, além da 

demonstração de desinteresse nas partes por uma composição amigável, conforme 

artigo 334, §§4º e 5º do CPC. 

Conforme se depreende com a leitura do artigo 334 do mesmo diploma legal, 

caso a petição inicial preencha os requisitos essenciais e não sendo caso de 

improcedência liminar do pedido, será designada pelo juiz audiência de conciliação 

ou de mediação, devendo essa opção pela realização da audiência constar na inicial. 

Dessa forma, é necessário que haja predisposição de ambas as partes em 

acordarem, motivo pelo qual se torna claro que a autonomia da vontade das partes é 

a essência dos mecanismos consensuais, porque não há como coibir alguém de 

participar dos procedimentos de conciliação e mediação.  



47 
 

Consoante a tal explanação, Alexandre Câmara (2015, p. 25) trata que se deve 

interpretar o artigo 334, §4º do CPC de forma a se entender que a audiência de 

mediação ou conciliação não deverá ocorrer se qualquer das partes manifestar de 

forma expressa desinteresse na composição, o que, de forma inversa, traz para o 

silêncio caractere de aceitação tácita da autocomposição 

Merece destaque também a constatação de que não trouxe o legislador 

distinção entre as decisões alcançadas no processo. O que ocorre no tocante à 

autocomposição obtida trata-se da redução desta a termo e homologação por 

sentença, o que a dá status de título judicial, páreo à decisão que seria proferida pelo 

juiz, afinal, ele a homologa. 

De maneira lógica chega-se à conclusão de que a autocomposição obtida e 

devidamente homologada dá possibilidade ao cumprimento do que ali foi 

estabelecido, pois nela há executoriedade.  

Destarte tais características do procedimento formal da mediação e conciliação, 

faz-se necessário tratar dos pontos que diferenciam ambos os métodos. De antemão, 

é pertinente o acréscimo do professor Didier Jr. (2015, p. 275), que ao falar sobre a 

temática, ensina: 

Mediação e conciliação são formas de solução de conflito pelas quais um 
terceiro intervém em um processo negocial, com a função de auxiliar as 
partes a chegar à autocomposição. Ao terceiro não cabe resolver o 
problema, como acontece na arbitragem: o mediador/conciliador exerce um 
papel de catalisador da solução negocial do conflito. 

 

Ainda no tocante à diferenciação das técnicas de mediação e conciliação, cabe 

destacar que nesta o conciliador exerce um papel mais ativo, participando mais 

incisivamente do processo de composição entre as partes. Isso se traduz na análise 

de que a esse personagem é dada a possibilidade de propor saídas para que se 

solucione o caso apresentado, com a demonstração de possíveis acordos. 

Nessa perspectiva, Petronio (2013, p. 134) trata sobre a conciliação, versando: 

 
Conciliação é, pois, um mecanismo de obtenção de autocomposição que, em 
geral, é desenvolvido pelo próprio juiz ou por pessoa que faz parte, é 
fiscalizada ou é orientada pela estrutura judicial; e que tem como método a 
participação mais efetiva desse terceiro na proposta de solução, tendo por 
escopo a só solução do conflito que lhe é concretamente apresentado nas 
petições das partes 

 

Insta salientar que é recomendado que a conciliação seja realizada nos casos 

em que as partes não têm um contato prévio (art. 165, §2º, CPC), onde, com base 
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nisso, o conciliador pode propor soluções e alcançar a discussão entre as partes 

sobre, dentre as soluções propostas, quais ou qual seria a mais ajustável a ambos in 

casu. 

No que concerne à mediação, deve-se perceber que, em que se pese o mesmo 

anseio pela solução do conflito existente na conciliação, aqui, sendo os métodos 

mediatórios recomendados nos casos em que já há um vínculo prévio entre as partes, 

não há oferecimento de soluções pelo mediador. 

A figura do mediador se apresenta como auxiliador das partes para que elas 

encontrem a melhor solução para o problema, não sendo tão ativo quanto o 

conciliador, pois ocupa apenas a função de facilitador do diálogo. Tal característica se 

encontra exposta no § 3º do artigo 165 da Lei 13.105/15, in verbis: 

 
O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo 
anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as 
questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo 
restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções 
consensuais que gerem benefícios mútuos. 

 

Não obstante, é válido destacar também que tanto a mediação quanto a 

conciliação são regidas por determinados princípios. A independência se trata do 

dever do conciliador e do mediador atuarem com liberdade, sem que sofram qualquer 

pressão interna ou externa; a imparcialidade tem relação com a necessidade de 

ausência de favoritismo, preferência e preconceito, sendo vedado qualquer interesse 

no conflito e a autonomia da vontade trata do respeito à vontade das partes, sem que 

se impunha um acordo. 

Outros dois princípios que regem tais meios alternativos de resoluções de 

conflitos são a confidencialidade, onde as informações ali utilizadas, bem como as 

obtidas no decorrer do processo, não poderão ser utilizadas para fins diversos do que 

previsto por expressa deliberação das partes; e a oralidade, que junto à informalidade 

dá ao procedimento menos formalidade, onde tanto o mediador quanto o conciliador 

devem utilizar um vocabulário simples e de fácil entendimento. 

O Código de Processo Civil trata em seu artigo 168 sobre outro fato 

interessante: a possibilidade de ambos os procedimentos serem realizados extra ou 

judicialmente, em câmaras públicas institucionais vinculadas ou em determinado 

tribunal, além de ambientes menos formais.  
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Assim, tendo esclarecidas as peculiaridades que cercam os métodos 

alternativos de resolução de conflitos aqui destacados, é necessário um 

questionamento acerca da obrigatoriedade da mediação, conforme se analisará 

adiante. 

 

5.2. A OBRIGATORIEDADE DA MEDIAÇÃO: SOLUÇÃO OU CONFLITO? 

O rito da mediação com previsão no Novo Código de Processo Civil tem, 

segundo parte da doutrina, características que dão a ele negatividade. Morais e 

Spengler (2012) tratam que a natureza criativa e aberta desse método acaba por 

perder sua essência quando posta à frente da formalidade legal, pois a excessiva 

formatação acaba por aproximar a mediação do formalismo processual, o que tal 

método mediatório visa combater. 

Outrossim, a audiência obrigatória de mediação a ser realizada mesmo que 

uma das partes não demonstre interesse pela autocomposição traz consigo uma 

essência contrária à própria origem dos métodos alternativos que fazem uso da 

autocomposição, pois a autonomia das partes recebe mitigação nessa perspectiva. 

Como anteriormente salientado, há a obrigação das partes comparecerem 

nessa audiência, tendo o legislador inclusive estabelecido sanção por ato atentatório 

à justiça. Sobre este cenário, há de se pontuar que a exceção à obrigatoriedade da 

audiência preliminar ocorre tão e somente quando todas as partes manifestarem seu 

desinteresse na solução consensual, conforme já citado anteriormente, ou quando a 

matéria discutida não admitir autocomposição, nos moldes do §4º do artigo 334. 

Sobre o tema, de forma antecipada à legislação brasileira, já discorria Juan 

Carlos Vezzula (1999, apud Souza, 2012): 

 

No mundo todo, onde a mediação é praticada e se respeita a norma 
fundamental de deixar seu uso à exclusiva vontade das partes, são resolvidos 
mais de setenta e cinco por cento dos casos que de outra forma teriam ido 
diretamente para o Poder Judiciário. Foi assim que, com uma mudança de 
cultura, com um novo meio de resolver as disputas, conseguisse desafogar o 
Poder Judiciário. Nos lugares onde a mediação foi imposta, como na 
Argentina, a falta de preparo dos profissionais, os baixos honorários 
recebidos, além da obrigatoriedade, produziu um movimento de rejeição pelo 
qual só resultou, até agora, num baixo índice de acordos. 
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Além do exposto, como já salientado, a obrigatoriedade da mediação conforme 

é abordada no Novo CPC tem a capacidade de, talvez, afastar o método de seu 

objetivo, pois acaba dando a essa audiência uma característica pré-processualista, 

onde as partes permanecerão com os anseios pelo que deve ser “dito pelo juiz”. 

Tratando desse aspecto, Humberto Dalla Bernadina de Pinho (2015) relata que 

não pensa em concordância com a obrigatoriedade da mediação pois a essência 

desse método é a voluntariedade, que não deve jamais ser comprometida, mesmo 

sendo tal ato justificado na necessidade de se educar a população. 

De forma diversa a autora Lilia Almeida de Sousa (2012) expõe, tratando que 

a existência de um setor de mediação judicial à disposição dos jurisdicionados 

constituiu um fator de divulgação da atividade e, por isso, um fator positivo.  

A autora continua relatando que a introdução da mediação no processo judicial 

de forma obrigatória acaba por contribuir para a divulgação do método, alcançando 

um maior entendimento dos cidadãos, diminuindo as demandas judiciais. 

Ademais, observando toda a informação angariada até o momento, tratar-se-á 

no próximo capítulo sobre o provimento 67 de 2018 do Conselho Nacional da Justiça, 

que versa sobre a mediação e conciliação extrajudiciais como uma forma de auxílio 

no diminuição da demanda absurda de processos no Judiciário. 
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6. MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAIS: O PROVIMENTO 67 DE 26 DE 

MARÇO DE 2018 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

Como é sabido, tem-se buscado cada vez mais métodos que deem eficiência 

e efetividade ao acesso à justiça, fazendo uso de sua alternatividade em relação ao 

litígio judicial. Nesse sentido, como já foi explicitado anteriormente, surge a mediação 

e a conciliação como meios em que as próprias partes cheguem a um acordo sem 

que o juiz profira o que deve ser feito, ainda que haja sugestão de uma solução 

plausível através de um funcionário do judiciário. 

Nessa toada, o que foi anteriormente esposado trata-se do referente à 

mediação judicial, onde, havendo um acordo entre as partes o juiz profere uma 

sentença homologatória, dando ainda a característica de “validade” comumente 

almejada por quem procura o judiciário. 

O Provimento 67 de 26 de março de 2018, emitido pelo Conselho Nacional de 

Justiça, disciplina, por sua vez, a atividade cartorial no exercício da mediação e da 

conciliação.  

Percebe-se que o diploma legislativo que trata sobre a mediação no Brasil, Lei 

nº 13.140, de 26 de junho de 2015, traz, em seu artigo 42 a previsão da mediação ser 

também exercida pelos cartórios. Como o assunto não estava devidamente 

disciplinado, o CNJ acabou por complementar a norma através do Provimento 67, que 

estipula diretrizes gerais para o exercício da mediação pelos cartórios, além deste 

trazer também delegação para que as Corregedorias Estaduais e a do Distrito Federal, 

observando as particularidades e demandas de cada local, especifiquem ainda mais 

o procedimento a ser utilizado. 

Assim, tem-se tal Provimento como fruto do reconhecimento pelo CNJ de que 

o serviço extrajudicial pode dar uma grande contribuição no tocante aos litígios e a 

litigiosidade dos conflitos que somam uma quantidade impressionante de casos no 

país. 

De fato, conforme o relatório anual do CNJ “Justiça em números”, o ano de 

2016 foi encerrado com um número de 79,7 milhões de processos, o que comprova a 

exacerbada demanda judicial. A possibilidade de mediação e conciliação extrajudicial 

surge, nessa toada, como uma forma de atenuar a situação assustadora na qual se 

encontra o quadro atual, de maneira a pacificar o conflito. 
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Nesse diapasão faz-se interessante o levantamento de certas reflexões acerca 

do Provimento. Inicialmente, ao observar o artigo 2º é possível notar a faculdade de 

escolha dos procedimentos de mediação e conciliação nos serviços notariais e de 

registro, mas não especifica se será possível apenas para a fase pré-processual ou 

se também poderá ocorrer na pós-processual.  

Ou seja, é pertinente o questionamento de se seria ou não possível, em 

processos em curso, a realização de uma audiência de mediação realizada por 

extrajudicial. Em um primeiro olhar, não há a notoriedade de empecilho algum nesse 

caso, conforme vontade das partes, principalmente pelo fato destas, conforme traz o 

Código de Processo Civil de 2015, poderem indicar o conciliador. 

Estabelece o provimento também que é possível que até cinco escreventes 

habilitados (que fizeram o curso de mediação e conciliação) atuem, sempre sob 

supervisão do titular da serventia, não sendo necessária a formação jurídica, apenas 

a capacitação técnica específica para tal finalidade. 

Outro ponto importante é: a sessão de conciliação ou mediação seria de 

escolha da parte que buscar tal serviço? Observando o texto do diploma aqui 

estudado, acredita-se que, com atenção aos requisitos do artigo 14 do Provimento, ao 

formular o requerimento, poderia o requerente escolher entre a audiência de mediação 

ou conciliação. 

Insta reforçar aqui que conciliação se trata de uma sessão presidida por um 

conciliador que, diante de partes que não tenham relação jurídica, grau de parentesco 

ou qualquer tipo de relações cotidianas, apresentam um conflito pontual que caberá 

ao conciliador, de forma imparcial, conduzir a tentativa conciliatória com a 

apresentação de sugestões de um possível acordo. 

Já no que tange à mediação, tais sessões possuem destaque para casos em 

que o mediador irá presidir uma sessão de pessoas que possuem uma relação 

cotidiana prévia, sem o oferecimento de sugestões para acordo, mas visando a 

compreensão de uma parte pela outra, com o enfoque na comunicação para que aja 

o encontro de um denominador comum. 

É preciso também que haja atenção para a necessidade de compreensão das 

normas fundamentais destacadas pelo Código de Processo Civil, há o incentivo 

exaustivo dos profissionais do direito para que ocorra a participação das partes na 

solução do litígio. 
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Além disso, cabe frisar a necessidade da capacitação dos conciliadores e 

mediadores ocorrer pelas escolas de magistratura ou por escolas devidamente 

habilitadas pelos tribunais, sendo indispensável a capacitação do conciliador e, a cada 

dois anos, seu aperfeiçoamento. 

Ademais, a confidencialidade continua sendo preservada nessa sessão de 

conciliação ou mediação a ocorrer, ressalvadas as hipóteses do artigo 30 da lei 

13.140/15, que trata das atenuantes da confidencialidade. 

Contudo, há certos pontos que o provimento não disciplinou de forma 

translúcida, como por exemplo a possibilidade ou não de audiências de conciliação 

ou mediação de processos judiciais em curso. Acredita-se que, tacitamente, não há 

problema algum neste acontecimento, até porque, conforme disciplina o Código de 

Processo Civil, as partes podem indicar o conciliador que acharem capacitado, nada 

impedindo que esse conciliador seja um dos escreventes ou o próprio titular da 

serventia. 

Em geral, o que há de ser percebido é que, ante à novidade do Provimento, 

ainda há muito a ser discutido e analisado, sendo extremamente importante também 

o regramento das Corregedorias para que façam ponderações que se adequem à 

realidade do local e às suas peculiaridades, a fim de que dê o máximo de proveito a 

essa oportunidade. 

Não há que se negar, porém que o provimento apresenta um grande avanço 

na resolução de conflitos, oferecendo praticidade, contudo, não abrindo mão da 

seriedade, sendo portanto uma ferramenta que, com toda certeza, contribuirá de 

forma grandiosa para a diminuição do contingente judicial caso haja uma efetiva 

colaboração entre os partícipes do processo. 
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CONCLUSÃO 

A demanda exacerbada de processos no Poder Judiciário não é novidade aos 

acadêmicos e estudiosos do tema. Nessa toada, sendo o acesso à justiça um direito 

constitucionalmente garantido, elencado inclusive como cláusula pétrea, é necessário 

que haja uma real efetivação para que a população seja alcançada. 

O embasamento histórico sobre o qual se construiu o traçado do direito 

brasileiro tem em seu estudo a observação de diversas idas e vindas dessa conquista, 

mas com o destaque para o fato dessa insuficiência de recursos de acesso à justiça 

como resultado de um histórico com teor elitista e centralizador.  

A crise do judiciário com a demanda extrema já supracitada acaba por 

demonstrar que, apesar de legalmente estabelecido, o acesso à justiça não possui 

pleno gozo pelos cidadãos. Desse fato surge a necessidade de atenção a meios que, 

de forma alternativa ao litígio processual, acabem por auxiliar na diminuição dessa 

demanda com a real efetivação desse direito.  

Cabe destaque também para o fato de que mesmo demonstrando serem 

dotados de efetividade e praticidade, os meios alternativos de resolução de conflitos 

esbarram nos entraves ao acesso à justiça.  

Como é sabido, não cabe ao Estado tão e somente a tutela do meio para que 

o cidadão alcance sua pretensão, mas a garantia de que outros direitos fundamentais 

serão respeitados, como a garantia de um processo com ampla defesa e contraditório, 

eficaz, célere e justo, nos moldes dos princípios constitucionais. 

Todavia, mesmo com essa necessidade, o acesso à justiça acaba por sofrer 

com a hipossuficiência técnica das partes, a morosidade processual e as custas 

elevadas da lide processual, que desanimam, por outro lado, o cidadão de ingressar 

com a demanda judicial, principalmente o com menor poder aquisitivo. 

Assim, os meios alternativos de solução se apresentam como a possibilidade 

de as partes chegarem a um consenso sem que haja a briga judicial com a prolação 

do que é justo pelo juiz, que ainda carrega um estigma de “boca da lei”. 

Com efeito, muitos são os benefícios desses procedimentos alternativos, que, 

com o Provimento 67 de 2018 realizado pelo CNJ passaram a poder serem realizados 

também em cartórios e serviços notariais, aumentando as possibilidades de solução.  

Fato é que muito ainda há a ser percorrido para que se conceda o efetivo gozo 

do acesso à justiça pelos indivíduos da sociedade brasileira, mas não há que se negar 
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o evidente esforço para que haja diminuição da demanda sem que haja prejuízo ao 

atendimento das pretensões, com o incentivo à autocomposição. 
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