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RESUMO 

 

O acesso à justiça, segundo Mauro Cappelletti e Bryant Garth, apresentam novas formas de 

poder proporcionar que demandas judiciais sejam acolhidas no Poder Judiciário, em especial 

aos que possuem menor condição financeira ou são marginalizados da sociedade. A partir das 

chamadas ondas em sua obra, criaram-se métodos para poder proporcionar um efetivo acesso à 

justiça e outras sistematizações do judiciário em si para facilitar que as pessoas pudessem 

pleitear suas demandas judicialmente. Entre essas sistematizações houve a criação dos Juizados 

Especiais, importantes instituições que garantem em seu âmbito a informalidade, celeridade e 

economia processual nas causas de menor valor econômico, tendo dentro destes órgãos o 

incentivo ao uso dos métodos consensuais de resolução de conflito, em especial a conciliação 

que é o instrumento principal deste trabalho. O foco é mostrar como a conciliação surgiu e é 

trabalhada no âmbito da justiça brasileira, com seus marcos históricos e também com as novas 

perspectivas em seu uso através das tecnologias e meios de integração digital que estão em 

constante desenvolvimento no mundo. 

 

 

Palavras-chave: Acesso à Justiça. Juizados Especiais. Conciliação. Tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The access to justice, according to Mauro Cappelletti and Bryant Garth, present new ways of 

being able to provide judicial demands to the Judiciary, especially those who have lower 

financial condition or are marginalized from society. From the so-called waves in his work, 

some methods were created to be able to provide an effective access to justice and other 

systematizations of the judiciary itself to facilitate that people could sue their demands 

judicially. Among these systematizations was the creation of the Special Courts, important 

institutions that guarantee in their scope the informality, celerity and procedural economy in 

the causes of lesser economic value, having within these organs the incentive to use the 

consensual methods of conflict resolution, especially the conciliation which is the main 

instrument of this work. The focus is to show how conciliation arose and is worked within the 

scope of Brazilian justice, with its historical milestones and also with the new perspectives in 

its use through the technologies and means of digital integration that are constantly developing 

in the world. 

 

Key words: Access to Justice. Special Courts. Conciliation. Technology. 
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Introdução 

O acesso à Justiça, termo criado e utilizado por Mauro Cappelletti e Bryant Garth na 

década de 1970 resultou em grandes modificações no mundo inteiro, e no Brasil não poderia 

ser diferente. Através das chamadas “ondas” pelos autores, o poder judiciário como um todo 

prestou mais atenção aos hipossuficientes ou nas demandas cotidianas que, por conta do elevado 

custo para se fazer mover a máquina judiciária, acabavam por não ter o seu devido olhar técnico 

ou mesmo a defesa de direitos individuais e coletivos em sua plenitude. O primeiro capítulo 

tratará da questão do Acesso à Justiça pensado e escrito por Cappelletti e Garth, utilizando de 

debates como a questão da Defensoria Pública como forma de promover a primeira onda, 

questões ambientais como o acidente de Mariana e Brumadinho em Minas Gerais para 

exemplificar a segunda onda de pensamento e a terceira onda que é o foco principal desse 

trabalho ao tratar da questão dos Juizados Especiais e da conciliação como formas de renovação 

da sistemática jurídica e promoção de novos meios para tal acesso. 

Dentre essas inovações, resultou no Brasil o aperfeiçoamento de instituições como a 

Defensoria Pública, assim como a colocação do termo “acesso à justiça” presente na 

Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988. Ademais, contribuiu 

para a criação dos Juizados de Pequenas Causas no ano de 1984, posteriormente modificados 

para a figura dos Juizados Especiais a partir de 1995.Também contribuiu para a retomada dos 

métodos de resolução consensuais de conflitos, em especial a conciliação que é o instituto 

analisado neste trabalho. 

O foco deste trabalho é abordar as características do acesso à justiça pensadas por 

Cappelletti e Garth, através dos seus estudos relacionados ao Projeto de Florença, e também 

correlacionar a conciliação como um instrumento que pode proporcionar tal acesso de maneira 

eficaz, seja na presença dos Juizados Especiais ou na denominada Justiça Comum. Se 

apresentará as diferenciações entre os métodos tradicionais de resolução de conflito e também 

os métodos consensuais de resolução de conflito, de maneira a elucidar o que realmente é a 

conceituação da conciliação propriamente dita e afastar a concepção generalista onde a 

mediação também acaba sendo taxada como tal. 

Através da apresentação de alguns marcos históricos, porém sem querer estabelecer 

uma abordagem histórica, será mostrado como este instituto da conciliação foi sofrendo 

alterações e também o desenvolvimento das figuras pertinentes ao procedimento, tal como o 

conciliador e os juízes, que estiveram presentes inicialmente nas figuras dos juízes de paz na 

época colonial, por exemplo, e como seu uso foi efetivo ou não pela população e pelo poder 
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judiciário através da visualização destes marcos legislativos e do contexto social da época dos 

mesmos. 

Ademais, cumpre demonstrar neste trabalho como está a conciliação nos moldes atuais 

após a entrada em vigor do Código de Processo Civil e também das políticas públicas de 

incentivo e provimento através do Conselho Nacional de Justiça, o que tais medidas 

desencadearam no ordenamento jurídico brasileiro e sua forma de utilização. Abordar também 

a questão da inclusão digital e novas práticas da conciliação através de métodos onlines, 

utilizando da internet e da informatização digital, dos aplicativos para celular e da forma de 

privilegiar os princípios intrínsecos e inerentes para o funcionamento correto da conciliação. 

Também é intuito deste trabalho debater sobre a questão do desafogamento de 

processos judiciais da Justiça Comum, de como a conciliação pode proporcionar mais do que 

apenas a diminuição de processos morosos, mas também a entrada de pessoas que anteriormente 

não tinham seus direitos defendidos, tanto individualmente quanto coletivamente. Não obstante, 

demonstrar críticas doutrinárias sobre o procedimento, ritualística das audiências e temas 

pertinentes para o estudo da conciliação como meio de obtenção do acesso à justiça efetivo. 

 

1 O acesso à Justiça: conceito e problemáticas segundo Mauro Cappelletti e Bryant 

Garth 

O acesso à justiça (CAPPELLETTI & GARTH, 1988) termo este utilizado por Mauro 

Cappelletti e Bryant Garth a partir de seu trabalho homônimo publicado, através da análise dos 

dados coletados pelo Projeto de Florença em diferentes comunidades e países ao redor do 

mundo tendo a necessidade de se verificar como o judiciário nesses países (tais como Japão, 

Estados Unidos, França, Inglaterra e outros) abordava o acesso às suas portas de maneira 

facilitada pelo prisma da condição financeira das partes possivelmente envoltas em um processo 

judicial, a compreensão de ter tido um direito ferido por outro e das ações a se tomar para 

defender tais direitos, a habitualidade de litigar judicialmente e em como os Estados tentam 

garantir formas de facilitação para que as pessoas da camada inferior da sociedade possam 

debater seus interesses e demandas na seara jurídica. 

A partir deste ponto, é necessário compreender que este instituto, que foi amplamente 

intensificado no Brasil a partir a época de 1970, segundo os dados coletados e também pela 

verificação de diferentes medidas públicas pelos Estados verificados ao longo do Projeto de 

Florença nesta época com mais fervor, é também fruto de estudo e modificação até os dias 
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atuais. O acesso à justiça é termo de difícil concepção segundo os autores Cappelletti e Garth e 

se prezam em duas premissas básicas: a reivindicação de direitos/resolução dos mesmos e a 

produção de resultados justos individualmente e também socialmente. 

 

A expressão “acesso à Justiça” é reconhecidamente de difícil definição, mas 

serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema 

pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios 

sob os auspícios do Estado, que primeiro deve ser realmente acessível a todos; 

segundo, ele deve produzir resultados que sejam individual e socialmente 

justos. (CAPPELLETTI & GARTH. 1988, p. 3) 

 

 

 O Direito deve ser sempre variável, apresentando novas facetas em conformidade com 

o avanço social, econômico e até mesmo cultural de um determinado povo. Ele deve ser 

palpável, e não isolado, para apenas alguns mais afortunados que possam desfrutar de suas 

benesses para resguardar suas vontades nos juizados. 

Não obstante, o acesso não deve ser feito apenas com a abertura simbólica dos fóruns 

nos horários de trabalho, não é um mero abrir portas em sentido denotativo ((CAPPELLETTI 

& GARTH, 1988, p.3). É além disso, devendo ser algo que mobilize toda a população para 

entender a logística do Direito, suas diretrizes e como ele funciona de forma intuitiva, de fácil 

compreensão e com eficácia nesse processo para que realmente permita tal instituto. Não basta 

somente dizer como se entrar na esfera do litígio sem dar a base mínima para que os indivíduos 

entendam o porquê de necessitar entrar. Seria como abrir um portão e dizer que se pode entrar, 

mas sem apresentar motivos, alegações de que passar por aquele portão poderia ser bom ou 

ruim. É pertinente que as pessoas possam compreender sua capacidade jurídico-processual de 

pleitear ou defender seus direitos afetados (CAPPELLETTI & GARTH, 1988, p.3). 

 

A “capacidade jurídica” pessoal, se relaciona com as vantagens de recursos 

financeiros e diferenças de educação, meio e status social, é um conceito muito 

mais rico, e de crucial importância na determinação da acessibilidade da 

justiça. Ele enfoca as inúmeras barreiras que precisam ser pessoalmente 

superadas, antes que um direito possa ser efetivamente reivindicado através 

de nosso aparelho judiciário. Muitas (senão a maior parte) das pessoas comuns 

não podem – ou, ao menos, não conseguem – superar essas barreiras na 

maioria dos tipos de processos. (CAPPELLETTI; GARTH. 1988, p. 8) 

 

 

Continuamente, os esforços devem ser direcionados a solucionar as dúvidas que 

permanecem na superfície do imaginário popular sobre como a esfera judicial funciona, como 

trabalha e como ela pode ser alcançada. É necessário um trabalho muito mais abrangente, que 

englobe o ensino jurídico nas escolas, em associações de bairro e pequenos núcleos urbanos ou 
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rurais, amparando aqueles que teoricamente possuem condições de escolaridade, de ensino mais 

simples do que os grandes empresários ou os chamados litigantes habituais. 

Segundo o Professor Marc Galanter (GALANTER, apud CAPPELLETTI & GARTH, 

1988, p.9), existem dois tipos de litigantes que merecem importância: os eventuais e os 

habituais. Conforme o próprio nome de ambos sugerem, primeiramente o denominado eventual 

tem relação mais distante com litígios, apenas permanecendo em um dos polos da demanda em 

poucos casos, uma vez ou outra. Diferentemente do chamado habitual, que apresenta maior 

frequência de adentrar as portas da esfera judicial, e por isso acaba tendo um manuseio do 

Direito diferenciado com aquele que eventualmente figura como litigante. Muitas vezes o 

eventual é tido como o mais frágil num conflito jurídico, diante justamente da sua falta de 

habitualidade e às vezes noção de como se dá o andamento de um processo, da ritualística e da 

falta de condições de constituir advogado ou mesmo não saber como pode exercer a defesa de 

um direito seu que fora violado. Já o habitual, além de conhecer os ritos e procedimentos 

judiciais, pode apresentar fontes mais eficientes ou mesmo já costumeiras de se defender nos 

processos em que esteja inserido. Conforme a demanda é maior, logicamente assim aumenta 

também a facilidade de compreender e mesmo se impor sob o outro durante o processo judicial, 

por isso são necessárias táticas e o próprio acesso à Justiça para equiparar tais partes e promover 

assim julgamentos mais satisfatórios sobre o prisma da própria Justiça. 

Foi analisado que as problemáticas sobre o estudo e aplicação do acesso à Justiça 

transpassa por três situações, as quais foram denominadas de “ondas” pelos autores 

((CAPPELLETTI & GARTH, 1988). A primeira onda diz respeito a individualização desse 

processo de entrada na seara judiciária por uma única pessoa. Cita-se o exemplo de pessoas 

numa relação de consumo, ou mesmo num contrato de locação (locador-locatário), onde muitas 

vezes, ao litigar com pessoas que podem possuir maior costume de estar inserido no judiciário 

pelas demandas em que são partes, acabam por ficar em posição desprivilegiada ou frágil em 

relação aos outros. Há aqui também a preocupação com a questão financeira que cerceia tal 

acesso, visto que muitas vezes o processo judicial é caro e as causas (as chamadas pequenas 

causas) são de valores irrisórios para que se compense gastos maiores ao que poderá ser obtido 

ao juiz promulgar sentença favorável ou não (CAPPELLETTI & GARTH, 1988, p. 5-6). 

Existem os custos de honorários advocatícios (caso se deseje definir patrono) e as custas 

processuais da própria instituição judicial para se mover o processo, o tempo que se gasta 

esperando a resolução de um litígio, o que é sabido comumente como demorado, na contramão 

da celeridade cobrada em diversos diplomas e códigos processuais. O Brasil inclusive em seu 

artigo 5°, LXXVIII da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 preza pelo 
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princípio da celeridade e da duração razoável do processo (BRASIL, 1988). Ademais, há 

também o princípio da inafastabilidade de jurisdição contido no artigo 5°, inciso XXXV da 

CRFB/88, a qual exemplifica que não se excluíra de apreciação pelo Poder Judiciário a lesão 

ou ameaça ao Direito, ou seja, a partir da propositura de uma ação a quais estejam contidas as 

matérias fáticas e de direito para apreciação do judiciário, o mesmo não poderá se negar a 

realizar tal ato (DIDIER, 2015, p. 177). Desta forma, todo fato ou matéria de direito passíveis 

de discussão judicial não poderá ser afastado, negado de pelo menos ser apreciado pelos 

magistrados e operadores do direito, garantindo assim que haja também o acesso à justiça 

através de tal conduta. Entretanto é necessário frisar que o acesso à justiça não deve se privar 

apenas no entrar às portas do Judiciário. 

 

A visão de acesso à justiça não pode ser entendida como o mero direito de 

acionar o Poder Judiciário, o acesso à justiça vai além de uma simples 

demanda judicial, o cidadão ao impetrar uma ação com o fim de solucionar 

seu problema tem mais que a simples pretensão de ter sua demanda julgada. 

Ao acionar o poder do estado de julgar suas demanda o cidadão está 

buscando objetivar outros direitos garantidos constitucionalmente como o 

ter uma sociedade justa, resguardado no artigo 3º da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, ou então ter o direito de resposta, 

resguardado no inciso V do artigo 5º dando margem, ainda, para outro 

direito fundamental que e englobado pelo acesso à justiça que é o direito à 

ampla defesa. (PEREIRA; DOS SANTOS; RANGEL, 2014) 

 

 

A partir desses pontos apresentados inicia-se as ondas, que, conforme dito outrora são 

divididas em três. Sendo a primeira responsável por uma visão assistencialista do judiciário e 

Estado para os pobres, a segunda prezando pela defesa dos interesses difusos ou coletivos e a 

terceira sobre as formas de efetivação do acesso à Justiça através da mudança sistemática da 

própria esfera judicial. 

 

1.1 A primeira onda do Acesso à Justiça 

 

Como dito anteriormente neste trabalho, o fator econômico é um dos que mais causa 

dificuldades na obtenção de um acesso pleno à justiça, pois muitas vezes o judiciário se 

apresenta como algo inalcançável para aqueles que não podem arcar com os custos processuais 

ou honorários advocatícios. De tal forma, nesta chamada primeira onda por Cappelletti e Garth, 

o enfoque é justamente na alternativa de se haver uma assistência judiciária para os pobres. 
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Resta salientar que a partir do iluminismo francês, com a concepção da ideia de igualdade entre 

todos aqueles pertencentes a uma nação, os ordenamentos jurídicos de vários países determinam 

que haja sempre o tratamento mais parelho possível entre as pessoas em sociedade. Assim não 

deve ser diferente com o judiciário. 

Conforme dito anteriormente, com a falta de instrução judicial a muitas pessoas, a 

figura do advogado é fator determinante para que se haja maior chances de sucesso ao pleitear 

uma demanda e ela ser obtida. Porém é sabido que os advogados dependem de seus honorários 

advocatícios para sobreviver, e que, além destes honorários, alguns países (tal como o Brasil) 

apresentam o modelo dos honorários sucumbências em seu ordenamento jurídico. Assim, 

muitas vezes, os gastos despendidos para que se haja a melhor resolução do litígio são 

demasiadamente altos, enquanto o valor pretendido é baixo ou irrisório perto do que se gasta 

para o obter (CAPPELLETTI & GARTH, p. 36, 1988). 

Neste condão de ideias, surge a necessidade de garantir que haja um acompanhamento 

profissional e que tenha custo mais baixo ou mesmo custo praticamente zero para o indivíduo, 

jogando aqueles gastos anteriormente insuportáveis para o Estado, de modo que este 

proporciona atendimento e arque com os custos a fim de que haja o amparo aos que possuem 

direitos feridos, mas que por conta do alto custo para se ingressar com uma demanda preferem 

não ingressar ou mesmo não o podem. E é exatamente isso que a primeira onda preza por 

elucidar (CAPPELLETTI & GARTH, p. 36-37, 1988). 

Os países observados pelo Projeto de Florença (CAPPELLETTI & GARTH & 

TROCKER, 1974) apresentaram soluções diversas ao que tange a assistência jurídica para 

pessoas hipossuficientes. Alguns (França e Inglaterra, por exemplo) adotaram o conceito dos 

advogados que receberiam dinheiro de um fundo nacional para que pudessem receber nas 

causas em que atendessem a pessoas hipossuficientes, o sistema Judicare (CAPPELLETTI & 

GARTH, 1988, p. 13-15). Já outros, no caso do Brasil por exemplo, usando a concepção dos 

escritórios de vizinhança e do Programa de Serviços Jurídicos do Office of Economic 

Opportunity (CAPPELLETTI & GARTH, 1988, p. 15-16), buscou-se a criação de institutos 

governamentais que pudessem realizar tal assistência, revestindo os advogados com a 

caracterização de servidores públicos, recebendo e trabalhando para o Estado na defesa e 

prestação do acesso à justiça para a população em geral, porém com ênfase naqueles que não 

possuem condições de arcar com as custas processuais. 

 

1.2 A Defensoria Pública e outros meios de garantia ao acesso à Justiça no Brasil 



14 
 

No Brasil, o órgão responsável por prestar tal auxílio jurídico é a Defensoria Pública. 

Sua fundação (DPGE-RJ) consta de 1897 a partir de um decreto expedido pelo Distrito Federal 

à época (a cidade do Rio de Janeiro) que funda o serviço de Assistência Judiciária no país. Tal 

serviço é o embrião do que viria a ser muitos anos depois a Defensoria Pública. A ideia inicial 

deste órgão foi criada a partir dos esforços da Instituição da Ordem dos Advogados Brasileiros 

(atual Ordem dos Advogados do Brasil) pelas mãos de Nabuco de Araújo, presidente da 

instituição à época dos anos de 1870 no Brasil (BORGE, 2010). 

Porém tal medida não promoveu o pleno acesso à justiça. Desta forma, enriquecendo 

a temática do acesso à Justiça, o próprio Nabuco de Araújo fez o seguinte discurso:  

 

Se não se pode tudo, faz-se o que é possível. No estado atual da nossa 

legislação, e atendendo às despesas que uma demanda custa, pode-se dizer, 

sem medo de errar, que a igualdade perante a lei não é não uma palavra vã. 

Que importa ter direito, se não é possível mantê-lo? Se um outro pode vir 

privar-nos dele? Que importa ter uma reclamação justa, se não podemos 

apresentá-la e segui-la por falta de dinheiro? A lei é, pois, para quem tem 

dinheiro, para quem pode suportar as despesas das demandas (NABUCO. 

1897, p. 1017). 

 

 

É notório que a Defensoria Pública preza por um atendimento solícito, de fácil acesso 

e também de qualidade em nossa sociedade, porém existem outras formas trazidas pelo nosso 

ordenamento jurídico para dar enfoque ao acesso à Justiça como, por exemplo, a gratuidade de 

justiça para aqueles considerados hipossuficientes. Tal medida, proveniente da antiga lei de 

número 1060/50 é garantida nos dias atuais a partir do artigo 98 e seguintes do Código de 

Processo Civil de 2015 (Lei n° 13105/2015) em nosso ordenamento pátrio in verbis: 

 

Art. 98.  A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 

(BRASIL. 2016, p. 51.) 

 

 

Surge assim, além da ideia de um atendimento gratuito pela Instituição da Defensoria 

Pública, a ideia de obter também a assistência jurídica de um advogado particular sem que haja 

a onerosidade proveniente de tais processos a partir das custas processuais (GONÇALVES, 

2016, p. 289-291). Porém é necessário dizer que, mesmo que não haja a necessidade de pagar 

tais despesas processuais e honorários advocatícios do advogado constituído para si, a 

gratuidade de justiça não afasta o pagamento de honorários de sucumbência, podendo o 
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pagamento sofrer de condição suspensiva de exigibilidade conforme preceitua os §2° e §3° do 

artigo citado acima. 

Ademais, a Defensoria Pública sofre diante da demanda de processos cada vez maior que 

este órgão recebe. Este é um problema muito mais profundo que apenas a entrada de pessoas 

procurando a defesa de seus direitos (afinal este é o intuito do acesso à justiça, e ver que essa 

situação está ocorrendo é um bom sinal), porque eles só procuram tal alternativa diante da 

supressão de direitos que os diferentes governos proporcionaram nas camadas mais populares 

do país. A partir do momento em que se corta a própria carne, obviamente se é ferido, porém o 

que se vê muitas vezes é que se corta no elo mais fraco, no lado da balança que carrega o maior 

fardo. Enquanto não houver uma mudança nas percepções de para quem se deve governar, o 

judiciário apenas ficará cada vez mais inflado de processos, conforme pode se observar na taxa 

de congestionamento presente nos anexos deste trabalho (ANEXO A). 

E desta forma, um órgão que presta assistência jurídica gratuita, por mais louvável que 

seja, sofre com a problemática maior a qual acalenta também o judiciário a respeito da lotação 

de processos e que consequentemente acaba por causar diversos problemas e mitigação de 

princípios. Não se é possível ser célere, a duração razoável do processo é esquecida com 

processos perdurando por anos no judiciário, além da ineficiência em julgar tantos casos com a 

devida precisão e consideração de justiça. Os juízes muitas vezes têm metas para bater 

conforme o CNJ (Comissão Nacional de Justiça) estabelece anualmente e muitas vezes os 

processos têm que ser resolvidos de forma abrupta. 

Outro fator que merece atenção é a falta de promoção de novos concursos públicos a fim 

de formar novos defensores e defensoras públicas (FRANCISCO ALVES, 2005, p 269-270), o 

que ocasiona na saturação, não somente dos operadores do direito, mas também dos seres 

humanos envolvidos na instituição, sejam eles estagiários, servidores administrativos ou 

judiciais e os próprios defensores públicos. Cappelletti e Garth citam um pensamento 

semelhante em sua obra: 

 

A assistência judiciária baseia-se no fornecimento de serviços jurídicos 

relativamente caros, através de advogados que normalmente utilizam o 

sistema judiciário formal. Para obter os serviços de um profissional altamente 

treinado, é preciso pagar caro, sejam os honorários atendidos pelo cliente ou 

pelo Estado. Em economias de mercado, como já assinalamos, a realidade diz 

que, sem remuneração adequada, os serviços jurídicos para os pobres tendem 

a ser pobres, também. Poucos advogados se interessam em assumi-los, e 

aqueles que o fazem tendem a desempenhá-los em níveis menos rigorosos. 

(CAPPELLETTI; GARTH. 1988, p. 18) 
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A Associação Nacional dos Defensores Públicos da União (ANADEF) ingressou com 

uma Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI 5988) no Supremo Tribunal Federal (STF) 

para que o mesmo faça interpretação conforme a Constituição a um dispositivo do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) no que diz respeito exatamente ao orçamento 

da Defensoria Pública da União em seu artigo 107, inciso V, parágrafo 1°. A Emenda 

Constitucional 95/2016 que estipulou o congelamento dos gastos públicos primários no prazo 

de 20 anos pode influenciar negativamente sobre o funcionamento da Defensoria no país. Essa 

associação estipula que os impactos desse congelamento poderia levar a um déficit de 33% do 

serviço que já é prestado atualmente, sendo que, conforme explicitado pela própria ANADEF, 

as unidades da Defensoria Pública no país não são suficientes para atender a maior parte da 

população e garantir o acesso à justiça aos que são considerados hipossuficientes. 

 

Na ADI, a Anadef afirma que as unidades da DPU atualmente instaladas não 

são suficientes para atender sequer à metade real de sua população alvo, que, 

em decorrência de sua hipossuficiência, tem direito à assistência jurídica 

gratuita (pessoas com mais de dez anos de idade e com renda de até dois 

salários mínimos, para fins estatísticos). Hoje, a atuação da DPU alcança 

1.832 municípios e atende, potencialmente, a 41.385.421 pessoas, abrangendo 

apenas cerca de 33% dos municípios brasileiros e menos de 55% da população 

que tem direito ao atendimento. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2018) 

 

 

De tal forma, é perceptível que apesar de existir um órgão que presta assistência 

jurídica de forma gratuita à população em nosso país, o mesmo enfrenta problemas para se 

estruturar e promover o maior acolhimento e prática da defesa de direito daqueles que 

necessitam de tal. Ademais, o Brasil por possuir extensões de terras continentais e muitos 

municípios, é muito difícil ter unidades da Defensoria Pública em todos os seus estados-

membros da federação. Estima-se que hoje a atuação da DPU alcança 1.832 municípios e 

atende, potencialmente, a 41.385.421 pessoas, abrangendo apenas cerca de 33% dos municípios 

brasileiros e menos de 55% da população que tem direito ao atendimento. Tais dados 

apresentam o quão complicado é fomentar e garantir o acesso à justiça em nosso país, 

mostrando que ainda falta um longo caminho para a efetivação plena desse instituto no Brasil 

(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2018).  

O autor Cleber Francisco Alves em sua tese de doutorado intitulada “A estruturação dos 

serviços de Assistência Jurídica nos Estados Unidos, na França e no Brasil e sua contribuição 

para garantir a igualdade de todos no Acesso à Justiça” lançada em dezembro de 2005 já tecia 
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comentários pertinentes sobre a questão da Defensoria Pública que corroboram com o que já 

foi falado, em especial o trecho abaixo 

 

 
As Defensorias Públicas não recebem a atenção que deveriam merecer porque 

muitas vezes não são sequer conhecidas: não se dá conta de sua existência e 

nem de sua importância para a consolidação do Estado Democrático de 

Direito. Falta-lhes visibilidade na arena política, pois os destinatários dessas 

instituições são as parcelas marginalizadas da sociedade, que – embora 

majoritárias em termos numéricos – devido a sérias limitações de ordem 

cultural e educacional não têm consciência do efetivo poder de que dispõem 

num regime democrático. E falta-lhes a visibilidade na arena jurídica, pois 

ainda não se formulou uma elaboração teórica capaz de garantir o 

reconhecimento de sua imprescindibilidade, embora no campo normativo isto 

já esteja formalmente estabelecido, inclusive em sede constitucional. 

(FRANCISCO ALVES, 2005, p 18-19) 

 

 

Contudo, ao comparar modelos distintos de prestação da assistência jurídica em sua 

obra, em especial aos modelos dos Estados Unidos da América e da França, este menciona que 

o modelo brasileiro é, mesmo com todas as dificuldades de execução, um dos melhores e 

inovadores do mundo. 

 

O modelo brasileiro de assistência jurídica, quando confrontado com o de 

outros países, costuma causar grande impacto positivo, sendo 

reconhecidamente um dos mais sofisticados em razão do fato de estar 

assentado em sólidas bases de patamar constitucional e legal. Esse é um 

problema crônico da cultura jurídica brasileira. Em termos de leis e 

ordenamento jurídico de um modo geral, somos quase imbatíveis. Todavia, o 

grande desafio é sempre o de dar vida às normas legais, e aplicar efetivamente 

o que está na lei. No que se refere à assistência jurídica aos necessitados isso 

não é diferente. (FRANCISCO ALVES. 2005, p.32) 

 

 

Diante dessa análise feita de que a Defensoria Pública apresenta uma sistemática legal 

bem estruturada no Brasil, faltam políticas públicas para que haja o funcionamento dessa 

instituição que promove o acesso à justiça de maneira mais visível para as pessoas, que muitas 

vezes não tem condição de arcar com os gastos que uma demanda judicial proporciona, para 

assim promover o acesso à justiça efetivo (CAPPELLETTI; GARTH. 1998, p. 19) 

 

1.3 A segunda onda do acesso à Justiça e os interesses difusos e coletivos 

Os interesses difusos e coletivos remetem-se ao âmbito de Direito Internacional e 

Constitucional. Os interesses difusos, conforme cita o artigo 81, parágrafo único, I do Código 
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de Defesa do Consumidor (lei n° 8078/90), diz que “interesses ou direitos difusos, assim 

entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam 

titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato” (BRASIL, 1990). Já os 

interesses coletivos são regidos pelo mesmo artigo 81, parágrafo único, porém agora no inciso 

II, onde diz que se tratam de direitos “transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular 

grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação 

jurídica base” (BRASIL, 1990). Os direitos transindividuais surgiram da necessidade de se 

suprir a falta de caracterização dos direitos/interesses a partir da visão apenas do Direito Público 

ou do Direito Privado. 

 
Tais direitos/interesses, de dimensão coletiva, foram sendo consagrados, 

sobretudo, a partir da segunda (direitos sociais, trabalhistas, econômicos, 

culturais) e da terceira (direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

etc.) dimensões de direitos humanos, e podem ser denominados como 

transindividuais, supraindividuais, metaindividuais (ou, simplesmente, 

coletivos em sentido amplo, coletivos “lato sensu”, coletivos em sentido lato), 

por pertencerem a grupos, classes ou categorias mais ou menos extensas de 

pessoas, por vezes indetermináveis (como a coletividade), e por não serem 

passíveis de apropriação e disposição individuais. reconhecimento e a 

normatização jurídica dos direitos/interesses de dimensão coletiva permitem 

identificar, a par dos já consagrados campos do Direito Público e do Direito 

Privado, uma terceira e novel seara, que se pode denominar por Direito 

Coletivo ou Metainvidivual, composto pelas regras e princípios que se 

prestam a concretizar os interesses ou direitos subjetivos de natureza 

transindividual. (ANDRADE, A.; MASSON, C.; ANDRADE L. 2013, p. 80) 

 

 

Não é possível exemplificar o que seriam tais interesses sem discutir os direitos 

humanos de dimensões (ou gerações) que foram surgindo ao longo do tempo. À medida que os 

Estados modernos iam se desenvolvendo e se organizando sistematicamente nos modelos de 

governo que temos hoje, a sociedade passou por mudanças também. O iluminismo francês 

trouxe a primeira geração de direitos humanos ao elucidar que deveria existir uma liberdade 

mínima aos indivíduos, sem que essa fosse uma mera concessão do Estado, pensamento este 

que era trazido da obra de Jean-Jacques Rousseau em “Do Contrato Social” (ROUSSEAU, 

1996), por exemplo em anos muito anteriores. 

A partir do desenvolvimento industrial do século XIX, onde o maquinário começava 

a promover o desemprego de pessoas nas linhas de montagem por realizar o trabalho de forma 

mais rápida e barata, surgiu então a necessidade de promover direitos sociais básicos, tais como: 

direito do trabalho (para promover melhores condições aos trabalhadores e operários da época), 

direito ao salário, jornadas de trabalho, direito à educação, o fim do trabalho infantil e outros. 

Já a terceira nasceu após as guerras mundiais que assolaram o mundo nas décadas de 10 e 40 
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do século XX. Foi necessário um cuidado maior não somente com as pessoas em si, mas 

também com todo o seu redor, o que acarretou na elaboração de normas para garantir, por 

exemplo, a manutenção e preservação do meio-ambiente. Neste ponto já não se cuidavam mais 

de direitos individuais frente ao Estado, mas sim de toda a coletividade (ANDRADE, A.; 

MASSON, C.; ANDRADE L. 2013, p. 50-55). 

Cappelletti e Garth, ao falar sobre a segunda onda do acesso à justiça, citam que a 

maior dificuldade em promover a defesa dos interesses difusos e coletivos é justamente o de 

agrupar os pensamentos individuais para que estes se tornem coletivos. Todos devem ser iguais 

perante a lei, segundo consta no artigo 1° da CF/88, assegurando o princípio da igualdade, 

porém na prática o que acontece é muito mais complicado, afinal os interesses privados de cada 

um são muito mais preponderantes e fáceis de se alcançar do que os interesses de toda uma 

coletividade no processo civil. 

 

A concepção tradicional do processo civil não deixava espaço para a proteção 

dos direitos difusos. O processo era visto apenas como um assunto entre duas 

partes, que se destinava à solução de uma controvérsia entre essas mesmas 

partes a respeito de seus próprios interesses individuais. Direitos que 

pertencessem a um grupo, ao público em geral ou a um segmento do público 

não se enquadravam bem nesse esquema. (CAPPELLETTI; GARTH. 1988, 

p. 19) 

 

 

O intuito desta segunda onda era o de promover alguma forma de defender os 

interesses difusos e coletivos de maneira eficaz, sem a presença do Estado como defensor de 

tais. O Ministério Público, na figura de seus Procuradores têm a função de assegurar o 

cumprimento da lei, atuando não somente como fiscal da lei nos casos descritos por lei, mas 

também como responsável por cuidar do que a coletividade julgue necessário (meio-ambiente, 

relações de consumo e afins). Porém o que muito ocorre é que o Ministério Público, mesmo 

não sendo considerado um “quarto poder” na chamada tripartição dos poderes proposta pelo 

Barão de Montesquieu em “O Espírito das leis” entre Legislativo, Executivo e Judiciário, este 

ainda é um ente público que muitas vezes atua como um poder moderador. 

 

O Ministério Público se apresenta como uma figura de um verdadeiro Poder 

do Estado. Se Montesquieu tivesse escrito hoje o “Espírito das Leis”, com 

segurança não havia sido tríplice se não quádrupla a divisão dos Poderes. Um 

órgão que legisla, um que executa, um que julga, devendo existir, também, 

um que defenda a sociedade e a lei ante a Justiça parta a ofensa de onde partir, 

é dizer, dos indivíduos ou dos próprios Poderes do Estado". (VALLADÃO, 

1973, p. 25). 
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Isso ocasiona muitas vezes no conflito entre ir contra a algo da esfera pública, que fere 

uma coletividade por conta de também fazer parte da Administração Pública. 

Na esfera trabalhista, por exemplo, em caso de dissídios coletivos ou ações coletivas, 

o próprio sindicato é responsável pela representação dos trabalhadores através de um advogado 

ou corpo de advogados previamente constituído, este é um caso específico de como ocorre o 

acesso à justiça de interesses coletivos. Nas esferas cíveis e outras, a figura do litisconsórcio, 

da conexão e continência são exemplos de como agrupar interesses individualizados que 

possuem semelhanças entre si. Entretanto deve-se citar que nesses casos, muitas vezes o que 

ocorre é a união das matérias de fato, o polo passivo da demanda ser o mesmo ou as causas que 

iniciaram o desencadeamento de várias ações privadas que têm objetos parecidos entre si, uma 

melhor forma sistemática para organizar as coisas e promover um julgamento uno sobre casos 

semelhantes (GONÇALVES, 2016, p. 448). 

Outro exemplo que é possível se dar é a questão da defesa do meio ambiente. As 

recentes tragédias nos municípios de Mariana e Brumadinho no estado de Minas Gerais 

acenderam um alerta tenebroso a respeito, tanto da segurança dos moradores que residem perto 

de barragens de rejeitos mineiras, como também da precaução monitoramento governamental 

sobre os riscos que a sua ruptura pode ocasionar nos biomas e ecossistemas. Neste caso 

específico, os interesses da coletividade que foi atingida não é só a reparação material, do que 

se perdeu quando a lama tóxica acabou por demolir casas, carros e afins. É, além disso, uma 

forma de se preocupar com as lavouras, com os rios que contém altas taxas de minerais que 

impossibilitam tanto a vida marinha quanto o uso dessa água para cidades abastecidas por esses 

leitos de água.  

Ademais, o ponto principal da segunda onda, ao defender a coletividade ainda encontra 

formas bastante presentes tanto no âmbito constitucional (através de ações civis públicas, 

mandado de segurança coletivo, ações coletivas) quanto também nas áreas processuais 

(litisconsórcio, conexão e continência) e legislativas. Existem diversas leis criadas para tratar 

de grupos da população que necessitam de amparo, seja por conta de alguma condição de 

vulnerabilidade, ou por fatores específicos que assegurem atenção para tais. O Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei n° 8069/90) que versa sobre os interesses destes de forma 

diversa, das Cidades (Lei n° 10257/01) que regulamenta e cuida da manutenção do espaço 

urbano e rural, do Idoso (Lei n° 10741/03) que protege e ampara aqueles que já estão em idade 

avançada e também as mudanças no Código Civil trazidas pelo Estatuto da Pessoa com 
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Deficiência (Lei n° 13146/15 ao tratar da incapacidade civil. Ao se garantir que grupos 

específicos sejam amparados pela lei para defender aquilo que lhes atinge, o acesso à justiça se 

faz presente na garantia de poder estar em juízo (CAPPELLETTI & GARTH, 1988, p. 10). 

 

1.4 A terceira onda e as reformas além do judiciário 

 

A terceira onda do acesso à justiça têm por escopo as mudanças além do judiciário, 

porém que possam favorecer seu funcionamento. Podemos citar aqui os métodos de 

autocomposição (conciliação, mediação e arbitragem) e as reformas do próprio Judiciário (a 

Emenda Constitucional 45/2004, por exemplo) no cenário brasileiro. Os autores Cappelletti e 

Garth consideram esta onda como o “enfoque do acesso à justiça”, onde se deve abarcar as duas 

ondas anteriores, porém procurar novos rumos para realmente efetivá-las através do sistema 

judiciário e da representação não somente na figura dos advogados como anteriormente, 

procurando também mudar a forma como funcionam procedimentos, novas estruturas que 

visem a garantir tal acesso e a melhor sistematização do judiciário a fim de promover a 

desburocratização de certos atos (CAPPELLETTI & GARTH, 1988, p. 25-27). 

 

A representação judicial – tanto de indivíduos, quanto de interesses difusos – 

não se mostrou suficiente, por si só, para tornar essas mudanças de regras 

“vantagens tangíveis” ao nível prático (...). Não é possível, nem desejável 

resolver tais problemas com advogados apenas, isto é, com uma representação 

judicial aperfeiçoada. Entre outras coisas, nós aprendemos, agora, que esses 

novos direitos frequentemente exigem novos mecanismos procedimentais que 

os tornem exequíveis. (CAPPELLETTI; GARTH. 1988, p. 26) 

 

 

A Reforma do Judiciário foi importante ponto de exemplo para o melhoramento nos 

procedimentos e na estruturação do judiciário em si. A partir da Emenda Constitucional n° 45 

de 2004, a qual a instaurou, houve a criação da Comissão Nacional de Justiça, órgão que 

juntamente com as corregedorias dos tribunais, prezava pela apreciação das condutas dos 

magistrados assim como a fiscalização quanto a eficiência da justiça no país, através da 

observância da quantidade de processos conclusos e também em andamento. No caso específico 

da Justiça do Trabalho, esta emenda contribuiu para elucidar melhor quais seriam as matérias 

pertinentes para julgamento na esfera dos tribunais trabalhistas, o que gerou contribuições para 

a população em geral ao acabar com as dúvidas que reinavam à época sobre qual tribunal seria 

competente para tratar de assuntos que tinham empregado-empregador nos polos da ação, pois 
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dependendo da análise do caso, estes poderiam ser distribuídos para varas distintas à Justiça do 

Trabalho. Além também de melhorar a autonomia da Defensoria Pública como órgão de 

assistência jurídica, atribuindo-lhe as premissas constitucionais de atuação (FRANCISCO 

ALVES, 2005, p. 350-351). 

Outra mudança pertinente neste processo de melhoramento foi a criação do sistema de 

Peticionamento Eletrônico, instaurado pela lei n° 11419/2006. Com este novo meio para criar 

petições através de configurações eletrônicas, os processos físicos encontram-se com menor 

frequência. Segundo dados do site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 

março de 2019, em sede de distribuição de processos, os processos eletrônicos obtinham o 

número de 112.065 (cento e doze mil e sessenta e cinco) processos em primeira instância e 

segunda instância, enquanto os processos físicos detinham números de 34.086 (trinta e quatro 

mil e oitenta e seis) também contados os processos nas mesmas instâncias (ANEXO A). Tal 

fator gera além de um impacto ambiental menor por consumir menos papel, a melhor 

organização nas ilhas de processo dentro dos cartórios de diferentes comarcas pelo país. 

Facilitando também a sua consulta, pois este pode ser realizado por meio eletrônico para 

advogados que atuem nas suas respectivas causas, sem necessitar de realizar cargas periódicas 

para ter acesso aos autos, além de acompanhar de forma mais facilitada o andamento do 

processo, marcação de audiências, os despachos e decisões proferidas pelos juízes (LIMA, 

2018, p. 58). 

 

 

2. A figura dos Juizados Especiais a partir da necessidade de desburocratização da Justiça 

Comum 

 

Seguindo na esteira da terceira onda de Cappelletti e Garth acerca das inovações dentro 

do próprio sistema judicial, foram pensadas novas formas de desburocratizar e promover o 

acesso à Justiça. Como uma das medidas propostas em sua obra (CAPPELLETTI & GARTH, 

1988), os autores sugerem que haja a criação de novos órgãos específicos dentro do próprio 

judiciário, a fim de tratar temáticas especiais em um lugar diferente daqueles completamente 

genéricos. Por exemplo, separar a esfera do direito do consumidor de dentro da esfera dos 

tribunais cíveis, criando juizados especiais que debatam esses temas de caráter exclusivo. Tal 

ideia foi adotada em muitos países, assim como no Brasil. Filiando-se a esta concepção, o autor 

José Eduardo Carreira Alvim, em seu artigo intitulado “Justiça: acesso e descesso” fala sobre a 

situação dessa reforma de maneira bastante intuitiva e simples. 
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A reforma dos procedimentos judiciais é de suma importância, para modificar 

a engrenagem judiciária, de modo a adotar procedimentos simples para 

demandas simples, e procedimentos complexos para demandas complexas. 

Além disso, o procedimento deve contar com a presença de leigos com 

atividade de auxílio dos juízes, não apenas na movimentação do processo 

(juntada, vista, etc.), mas da própria instrução, que toma a maior parte do 

tempo do juiz. Os princípios configuradores da oralidade, dentre os quais o 

da identidade física, que exige a presença física do juiz no comando das 

audiências, devem ser repensados, para que entrem em cena os servidores 

"instrutores". A partir daí, poderia cada juízo ter a seu serviço um certo 

número de servidores especializados na instrução de processos, notadamente 

na tomada de depoimentos de partes e testemunhas, reservando-se ao juiz o 

poder de reinquiri-las, caso entenda necessário para o esclarecimento dos 

fatos. (ALVIM, 2003) 

 

 

Partindo dessa ideia de separação de algumas matérias, ou mesmo por outras questões 

(por exemplo o valor da causa como será visto na figura dos juizados) como a desburocratização 

e concentração de todos os processos apenas na figura da Justiça denominada Comum, que 

abarca as matérias de Direito como as das varas de família, criminal e cível, no Brasil surgiu 

uma concepção na década de 1980 de criar algum órgão distinto para julgar casos de valores 

pequenos, ou demandas costumeiras dentro da sociedade, em especial as demandas de ordem 

consumerista. Foi assim que se iniciou o pensamento da criação dos Juizados Especiais de 

Pequenas Causas (JEPC) na década de 1980 no Brasil. A partir da iniciativa do Poder Executivo 

Federal na época, na figura de Hélio Beltrão, ministro-chefe do Ministério da 

Desburocratização, com consultoria jurídica de João Geraldo Piquet Carneiro, foi criado o 

primeiro anteprojeto do que viria a ser o JEPC, com a criação da lei n° 7244 no ano de 1984 

(LEITE, 2003, p.48). Segundo João Geraldo Piquet Carneiro, o JEPC seria criado de maneira 

exclusiva para julgar causas de pequena quantia econômica, no intuito de diminuir os graves 

impactos políticos, sociais e econômicos da falta de prestação jurisdicional (CARNEIRO 

PIQUET apud LEITE, 2003, p.48). 

Entretanto esse projeto recebeu inúmeras críticas à época, devido ao fato de tratar 

exclusivamente de causas devido ao seu valor econômico, críticos ao projeto diziam que haveria 

uma separação entre quem seriam os personagens pertencentes aos JEPCs e a Justiça Comum, 

pois esta acabaria por provocar uma distinção entre uma classe elitista que não poderia ter sua 

demanda julgada também pelo órgão especial por conta do valor da causa ser superior ao teto 

que seria criado, ou seja, as benesses desse novo órgão não seriam necessariamente para todos 

(LEITE, 2003, p.48-49). Outros pontos abordados foram a presença ou não de advogados 

durante as audiências desse juizado especial e também a criação do mesmo apenas para 
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desafogar os magistrados e os tribunais, não se preocupando com a qualidade das decisões que 

seriam geradas por conciliadores, serventuários da Justiça e árbitros, mas sim com a velocidade 

na resolução desses conflitos. Contudo, a criação do JEPC visava a informalização da justiça 

ao propor que houvesse uma audiência sem custas, com a presença facultativa de advogado no 

primeiro momento e também com agentes que fossem pessoas menos profissionalizadas no 

âmbito jurídico, mas que fossem preferencialmente bacharéis ou acadêmicos de Direito, 

contudo sem utilizar de muita terminologia jurídica para facilitar o entendimento das pessoas 

para que elas conseguissem chegar a um acordo a partir da conciliação. 

Os Juizados Especiais de Pequenas Causas tiveram vida breve, pois logo no ano de 

1995 ocorreu inovação legislativa através da criação da Lei n° 9099/95, a qual instaurou a 

criação dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Basicamente o Juizado Especial Cível e o 

Juizado Especial Criminal (JEC e JECrim) embarcavam no que já era consolidado pelos JEPCs 

anteriormente. Segundo o artigo 2° desta lei, deveria se fundamentar as audiências com base 

nos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação (BRASIL, 1995). Sobre os 

princípios, em ordem seguida pelo artigo acima citado pertinentes ao Juizado Especial, diz o 

autor Marcus Vinícius Rios Gonçalves. Primeiramente o princípio da oralidade. 

 

No Juizado Especial, a oralidade é muito mais intensa, devendo ser observada 

com muito mais rigor. Boa parte dos atos é oral, e apenas o essencial é 

reduzido a termo. O resto pode ficar gravado em fita magnética ou 

equivalente, conforme o art. 13, § 3º, da Lei n. 9.099/95. (GONÇALVES, 

2016, p. 832) 

 

 

Outro ponto interessante é que o princípio da oralidade se divide em subprincípios 

também muito importantes, tais como a imediação e o princípio da concentração dos atos. 

 

O princípio da oralidade intrinsecamente traz consigo outros princípios 

processuais, entre eles o da imediação, que consiste no contato do juiz da 

causa com os litigantes e as provas que estão a produzir, recebendo o 

magistrado, sem a interferência de terceiros, o conteúdo probatório que 

formará sua convicção (Cintra; Dinamarco; Grinover, 1993, p. 275). O contato 

direto do juiz com as partes, aliado à determinação legal emanada do princípio 

expresso na lei, facilita a cognição e fatalmente permitirá decisões mais 

próximas da realidade. Outro princípio que acompanha o da oralidade, é o da 

concentração, que consiste em reduzir-se ao máximo o número de audiências 

(no caso da lei tentativa de conciliação e instrução) bem como o prazo entre 

os atos processuais. (CATALAN, p.9) 
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O princípio da simplicidade e informalidade são necessários uma vez que os 

procedimentos dos Juizados Especiais são menos formais do que os procedimentos da Justiça 

Comum justamente para favorecer a interação entre as partes e a facilitação na execução de atos 

para promover a conciliação, por exemplo. 

 

 

A simplicidade e informalidade do procedimento se evidenciam por uma 

redução substancial de termos e escritos do processo, com a adoção de 

mecanismos diferenciados, como gravações de vídeo, fitas magnéticas, e uso 

de equipamentos de informática. Há inúmeras simplificações na petição 

inicial, na citação, na resposta do réu, na colheita de provas, nos julgamentos 

e nos recursos. (GONÇALVES, 2016, p. 833) 

 

 

Já o princípio da economia processual tem como objetivo promover que os atos sejam 

reduzidos durante o procedimento, na medida de procurar solucionar a demanda com o menor 

esforço e desdobramento do maquinário jurídico possível a fim de se obter o menor custo para 

as partes. 

 

Esse não é um princípio apenas dos juizados especiais, mas do processo civil 

em geral, já que se há de tentar obter, sempre com o menor esforço possível, 

os resultados almejados. Mas nos juizados isso se acentua. Esse princípio está 

relacionado com os anteriores. (GONÇALVES, 2016, p. 834) 

 

 

Sobre a celeridade processual, este princípio tem a caracterização de promover a 

agilidade ou mesmo a realização dos atos em tempo reduzido, porém sempre respeitando a 

duração razoável do processo e outros princípios como o contraditório e ampla defesa das 

partes. 

 

É certo que a Constituição Federal assegura a todos o direito a um processo 

de duração razoável, e que, também no processo comum, deve-se buscar o 

resultado da forma mais célere possível. Mas, nos juizados especiais, a 

celeridade é ainda mais destacada, pois está entre as suas finalidades dar uma 

solução mais rápida aos litígios em geral. A mentalidade deve estar voltada 

para que esse resultado seja alcançado, sem o desrespeito às garantias dos 

litigantes. Inegável que esse princípio está relacionado com os anteriores, pois 

dá maior simplicidade, informalidade e economia, resultará maior celeridade. 

(GONÇALVES, 2016, p. 834) 

 

 

Para o pleno funcionamento dos Juizados Especiais, é necessário que haja a correta 

utilização destes princípios, segundo diz o autor Marcos Jorge Catalan na conclusão de seu 

artigo a respeito da principiologia dos Juizados Especiais: “Os princípios elencados no presente 



26 
 

trabalho devem realmente ser observados pelos aplicadores da lei, pois assim não sendo, de 

nada valerão as inovações trazidas pelo legislador em 1.995” (CATALAN, p.15). 

Superada essa parte sobre os princípios pertencentes aos Juizados Especiais, cabe 

ressaltar a sua importância no âmbito processual. Os JECs carregam consigo a herança de 

algumas das críticas já citadas anteriormente ao falar dos JEPCs, principalmente a de 

supostamente servir apenas como instrumento de desafogamento do Judiciário e suas demandas 

cada vez mais crescentes. Apesar de contribuir sim para a solução de demandas as quais 

poderiam se constituir em longos processos, os JEs têm por escopo garantir o acesso à justiça 

de forma mais simples. Afinal, caso não houvesse a figura dos juizados talvez não houvesse 

sequer a análise jurisdicional sobre casos de valores menor monta, pois o custo processual total 

demandado para mover uma ação poderia ser muito maior do que aquele que seria efetivado 

motivo para a propositura da ação. 

 

Os Juizados Especiais Cíveis constituem mecanismo de facilitação do acesso 

à justiça, pois permitem que determinados litígios, que talvez não fossem 

levados ao Judiciário antes, possam sê-lo. Esse benefício proporcionado pelo 

Juizado, cujas informalidade e rapidez servem como estímulo àqueles que 

talvez não ingressassem no Judiciário, atenua em parte o problema da 

litigiosidade contida. As dificuldades que normalmente acompanham o 

ingresso em juízo de determinadas pessoas, sobretudo de classes menos 

favorecidas, ou que tragam questões de menor valor, eram suficientes para 

desestimulá-las. Nem por isso o litígio não resolvido deixava de trazer 

insatisfações e problemas. Com o Juizado, procurou-se a facilitação do acesso 

de determinados tipos de demanda, possibilitando a solução judicial de 

situações que normalmente não seriam resolvidas. Não se pode dizer que a 

finalidade do Juizado Especial Cível foi reduzir o número de causas, 

desafogando o Judiciário; seu objetivo principal é justamente permitir que 

certas demandas que jamais seriam propostas pudessem sê-lo. 

(GONÇALVES, 2016, p. 831) 

 

 

A competência do Juizado Especial é fixada de acordo com o valor da causa, 

independentemente da complexidade da causa, excetuado os casos onde houver necessidade de 

prova técnica complexa, diante da inadmissibilidade de prova pericial ou as causas de exclusão 

de matérias. No caso do JEC, o valor da causa é de até quarenta salários mínimos, sendo 

extremamente importante apontar que nos casos até vinte salários mínimos, a presença dos 

advogados é facultativa, podendo a parte comparecer na audiência de conciliação sem patrono 

constituído e poder exercer o seu direito de ação e representação da mesma maneira. Entretanto, 

há casos em que a alçada do Juizado Especial Cível é afastada, mesmo que haja presença do 

valor da causa até o montante de quarenta salários mínimos, segundo o artigo 3°, §2° da lei n° 

9099/95: “as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, 
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e também as relativas a acidente de trabalho, a resíduos, e ao estado e capacidade das pessoas, 

ainda que de cunho patrimonial” (BRASIL, 1995). Outro ponto  

 

2.1 Os Juizados Especiais e a chamada Justiça Comum 

 

Os Juizados Especiais, conforme dito anteriormente, surgiram com uma ideia de poder 

ser uma forma mais célere, econômica e tratar de assuntos com valor de causa menores, 

promovendo assim a entrada mais efetiva das pessoas para buscar seus direitos em função da 

redução da formalização presente na chamada Justiça Comum. Compreende-se Justiça Comum 

como o bloco a qual pertencem a Justiça Estadual e a Justiça Federal, excetuando-se os casos 

da Justiça do Trabalho, a Eleitoral e as Militares da União e os Juizados Especiais Federais. 

 

A Constituição Federal, ao formular as regras de organização judiciária, 

distingue a justiça comum e as justiças especiais. Estas são a trabalhista, a 

militar e a eleitoral. É a matéria discutida no processo que determinará se a 

competência será de uma ou outra. A competência da justiça comum é 

supletiva, pois lhe cumpre julgar tudo aquilo que não for de competência da 

especial. A justiça comum pode ser estadual ou federal. (GONÇALVES, 

2016, p. 162) 

 

 

Não obstante, os Juizados Especiais possuem uma residualidade ainda maior que a 

competência da Justiça Comum, pois esta se restringe tanto pelo valor da causa quanto pelas 

matérias as quais podem ser vislumbradas em seu âmbito. Entretanto, não se há obrigatoriedade 

quanto ao ajuizamento de uma ação no Juizado Especial Cível caso esta se encontrar dentro do 

valor de até quarenta salários mínimos conforme estabelece o artigo 3°, inciso I da lei n° 

9099/95 (BRASIL, 1995) para estabelecer a competência ou mesmo o procedimento 

pertencente aos juizados.  

 

O procedimento do Juizado Especial Cível é opcional, pois ainda que a 

matéria ou o valor da causa o permitam, o interessado pode preferir os 

procedimentos tradicionais. Ressalvam-se, porém, o Juizado Especial Federal 

e o da Fazenda Pública, cujo procedimento é de adoção obrigatória. 

(GONÇALVES, 2016, p. 200) 

 
 

Desta forma cumpre dizer que a competência dos Juizados Especiais é relativa, onde 

basicamente o que irá determinar onde ajuizar a questão será a autonomia da vontade do autor, 

porém, caso este queira adentrar no juizado especial, importará necessariamente na renúncia 
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dos créditos excedentes ao valor-limite para poder pleitear sua demanda no âmbito do juizado, 

segundo a leitura do artigo 3°, §3° da lei n° 9099/95 (BRASIL, 1995). O mesmo não é possível 

para os Juizados Especiais Federais ou da Fazenda Pública, onde estes terão competência 

absoluta para julgar os casos em razão da matéria. A competência relativa diz respeito a aquela 

onde a autonomia da vontade das partes é privilegiada, cabendo a elas escolher em qual juízo 

demandar, já a competência absoluta é aquela que preza pelo melhor funcionamento da ordem 

judiciária (GONÇALVES, 2016, p. 175). A confusão sobre este ponto surgia efeito 

principalmente por conta da leitura do artigo 275 do CPC/73, onde o procedimento sumaríssimo 

seria aplicado nas causas cujo valor não exceder o máximo de 20 salários mínimos (BRASIL, 

1973). A partir disso é que havia a confusão sobre seguir no Juizado Especial ou adentrar na 

Justiça Comum pelo processo sumaríssimo, entretanto o referido artigo foi revogado a partir do 

CPC/15, que apenas cita o procedimento comum no artigo 318 e também cita em seu artigo 

1063 que, “até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis previstos na lei n° 9.099, 

de 26 de setembro de 1995, continuam competentes para o processamento e julgamento das 

causas previstas no art. 275, inciso II, da lei n° 5.869, de 11 de janeiro de janeiro de 1973” 

(BRASIL, 2016). Contudo, a doutrina ainda atribui que há opção entre adentrar no Juizado 

Especial Cível ou na Justiça Comum nos casos onde há esse conflito a partir do valor da causa, 

privilegiando o princípio da autonomia da vontade do autor da demanda. 

 

Como o Juizado Especial institui um novo tipo de processo, regulado pelos 

princípios da informalidade, simplicidade e celeridade, é facultado ao 

interessado procurá-lo, nas causas que forem de sua competência, ou optar 

pelo foro comum. Mesmo nas causas para as quais o juizado tem competência, 

a parte interessada pode optar por propor a sua ação pelo sistema 

convencional. Mas isso só vale para os juizados estaduais cíveis. 

(GONCALVES, 2016, p. 835) 

 

 

Acerca ainda da diferença entre os Juizados Especiais e a Justiça Comum, é importante 

citar a diferença entre os números da quantidade de processos novos e em espera, ou mesmo a 

diferença de varas cíveis e de juizados especiais cíveis, a partir da análise do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro. No mês de março de 2019, cerca de 45,22% dos novos processos 

ou recursos que eram ajuizados pertenciam ao Juizado Especial, contra 36,23% da Justiça 

Comum apenas em primeira instância. Já no que diz respeito a taxa de congestionamento na 

fase do processo de conhecimento, os Juizados Especiais apresentam 41,52%, enquanto a 

Justiça comum apresenta cerca de 74,53. Mas o número mais assustador é quando se observa a 

taxa de congestionamento na fase de execução das sentenças, onde a Justiça Comum apresenta 
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91,99% contra cerca de 51,26% dos Juizados Especiais. Cabe salientar que estes números são 

de caráter global, englobando os Juizados Cíveis e Criminais, assim como todas as varas 

pertencentes ao âmbito da primeira instância da Justiça Comum (ANEXO A). Já em relação 

aos dados sobre a quantidade de varas cíveis em primeira instância e juizados especiais cíveis, 

temos a presença de 198 varas cíveis contra 127 juizados especiais cíveis e adjuntos, ou seja, a 

quantidade de JECs correspondem a aproximadamente 64,1% do número total de varas cíveis 

(ANEXO B). 

A partir da análise dos números e dos pontos já explicitados acerca da diferença dos 

procedimentos, e do intuito de se obter mais celeridade através da informalização de certos 

procedimentos dentro dos juizados especiais, é possível notar que os juizados apresentam 

números menores nas taxas de congestionamento, o que pode comprovar a sua velocidade na 

resolução nas demandas, pois a taxa de entrada de processos e recursos nos mesmos juizados 

atualmente é maior que na Justiça Comum.  

 

O êxito dos Juizados tem feito com que uma multidão de pessoas a eles acorra 

provocando eventuais demoras, que não são próprias ao seu procedimento; 

isso apenas prova a litigiosidade contida, a grande quantidade de litígios que 

antes, provavelmente, nem sequer seriam solucionados. (GONÇALVES, 

2016, p. 831) 

 

 

Apesar de haver a questão de uma possível demora por conta do aumento da demanda, 

é possível concluir que o foco principal dos Juizados Especiais que era o de promover o Acesso 

à Justiça daqueles mais desprovidos de conseguir pleitear judicialmente seus direitos, ou que 

apresentassem causas com valores pequenos que inviabilizariam a entrada no Poder Judiciário.   

 

2.2 Os métodos tradicionais de resolução de conflitos e os métodos consensuais de 

resolução de conflitos, utilizando marcos históricos apenas como contraponto. 

Em que pese o âmbito do processo civil quanto aos métodos de resolução das disputas 

judiciais, normalmente a doutrina cita três casos principais: a autotutela, a autocomposição e a 

heterocomposição. A primeira delas tem ligação a buscar o Direito com as próprias mãos, onde 

pode-se citar o antigo Código de Hamurabi como um dos precursores de tal método. A partir 

de algum delito ou agressão do direito alheio, era válido para o lesado que realizasse medida 

tão gravosa quanto aquela à qual sofrera, baseado no jargão “olho por olho, dente por dente” 

comumente associado a este Código. A autocomposição tem por princípio o acordo entre as 
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partes em observância ao princípio da autonomia da vontade das partes. Normalmente a 

mediação e a conciliação repousam nesse ambiente, pois são denominados como métodos 

consensuais de resolução de conflito, ou seja, onde ocorre o comum acordo dos litigantes sob 

uma determinada demanda (FILHO. 2016). O que causa choque doutrinário sobre estes 

institutos permanecerem dentro desta categoria é a figura do conciliador/mediador, pois 

havendo um terceiro presente na análise da demanda, alguns autores caracterizam que se trata 

de uma heterocomposição (DELGADO, 2002, p. 664) e não uma autocomposição, a qual 

deveria ser feita somente pelas partes, sem interventores ou conselheiros para guiar a uma 

decisão. Os conciliadores ou mediadores são caracterizados como auxiliares de justiça, e “a sua 

função é tentar compor as partes, obtendo uma solução amigável para o litígio. Ele tenta, em 

contato com as partes anterior ao do juiz, resolver consensualmente os problemas. Se obtiver 

êxito, reduzirá o acordo a termo, e o encaminhará à homologação do juiz” (GONÇALVES, 

2016, p. 845-846). Outro ponto importante é que ultimamente os métodos autocompositivos 

tem ganhado cada vez mais atenção no cenário judicial do Brasil. 

 

Promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais: o estímulo à conciliação é 

objetivo permanente do legislador, que a percebe como solução mais 

satisfatória para o litígio, em que o grau de pacificação é mais elevado. O 

estímulo à autocomposição foi elevado à norma fundamental do processo, e o 

art. 3º, §§ 2º e 3º do CPC impõe ao Estado que, sempre que possível, a 

promova, e aos juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público que a estimulem. (GONÇALVES, 2016, p.387) 

 
 

Já a heterocomposição é quando as partes (ou mesmo apenas uma) busca auxílio de 

terceiro para poder resolver o que foi demandado. Passando este ponto inicial, onde vamos 

seguir que a conciliação faz parte do grupo da autocomposição por apresentar na autonomia da 

vontade das partes e na figura de um comum acordo, que, mesmo tendo uma figura externa, 

esta se preza apenas ao papel de fazer com as próprias partes tomem a decisão acerca do caso. 

Adentrando nos métodos consensuais de resolução de conflito mais a fundo, cabe 

explicar a distinção entre conciliação e mediação, a qual pode proporcionar a noção errada dos 

termos, ou mesmo sua atribuição como atos idênticos. Usualmente estes termos são usados de 

maneira confusa, quando são misturados ou mesmo usados de forma errônea para tratar de um 

ou outro valendo-se do termo contrário. Segundo a autora Trícia Navarro Xavier Cabral, “na 

conciliação o conflito é tratado de modo mais superficial e busca-se, primordialmente, a 

autocomposição, com o encerramento da disputa”. Enquanto na mediação é preciso avaliar o 

contexto, o que ensejou tal problemática ou disputa e, “além de objetivar a resolução da 
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controvérsia, tenta restaurar as relações sociais entre os envolvidos” (CABRAL, 2017, p. 354). 

Basicamente a conciliação tem escopo apenas na resolução do conflito, sem a necessidade de 

restaurar vínculos entre as partes (pois as mesmas podem nem sequer se conhecer anteriormente 

ao fato), enquanto na mediação tem alguma afinidade anterior que culmina em espécie de fato 

gerador para a causa, e tenta-se garantir que haja o mínimo de comunicação e respeito entre as 

partes para sua validação (por exemplo, as causas que versem sobre Direito de Família, onde é 

sabido que ocorrem muitas brigas diante de vínculos amorosos ou familiares pré-existentes). 

 

Os meios alternativos da solução de conflitos são ágeis, informais, céleres, 

sigilosos, econômicos e eficazes. Deles é constatado que: são facilmente 

provocados e, por isso, são ágeis; céleres porque rapidamente atingem a 

solução do conflito; sigilosos porque as manifestações das partes e sua 

solução são confidenciais; econômicos porque têm baixo custo; eficazes pela 

certeza da satisfação do conflito. (PEREIRA; DOS SANTOS; RANGEL, 

2014) 

 

 

É importante frisar que a princípio os processos são públicos, ou seja, não-sigilosos. 

Na seara dos Juizados Especiais e no uso da audiência de conciliação, tal premissa segue 

verdadeira como regra. Entretanto, anteriormente com o processo físico, a contestação do réu 

apenas seria utilizada durante a própria audiência, visto que esta era anexada aos autos neste 

momento. Contudo, a partir da criação do peticionamento eletrônico, a contestação acabava 

sendo anexada em momento anterior ao da audiência para que não ocorresse a revelia do réu. 

Desta forma, qualquer pessoa que obtivesse licença para entrar no endereço eletrônico do 

tribunal de justiça poderia visualizar a contestação, inclusive o próprio autor da demanda ou 

seu advogado constituído. Desta forma, por força do princípio da igualdade processual, a qual 

estabelece que as partes devem receber tratamento igualitário na demanda para que um não 

tenha vantagem sobre o outro, foi estabelecido o sigilo à contestação do réu até que se realize 

a audiência, inclusive no âmbito dos juizados especiais (REZENDE & SOUZA ANDRE, 

2015). 

Os Juizados Especiais tem como fator primordial que se use a conciliação como 

forma de método para a resolução dos conflitos. A partir do momento em que se há pedido 

inicial formulado, haverá a citação do réu em prazo de 15 dias para a sessão de conciliação. 

De tal forma, a conciliação é tentada antes que haja resposta do réu ou que o magistrado possa 

analisar o caso em questão. Já no âmbito da sessão em si, o art. 21 da Lei n. 9.099/95 diz o que 

deve ser observado pelo juiz ao iniciar a sessão: “aberta a sessão, o juiz togado ou leigo 

esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhes os riscos e as 



32 
 

consequências do litígio, especialmente quanto ao disposto no § 3º do art. 3º desta Lei” 

(BRASIL, 1995). Será essa a oportunidade de o autor ser advertido quanto à eventual renúncia 

de seu crédito, naquilo que exceder os limites de alçada do juizado (GONÇALVES, 2016, p. 

851). Com o uso do princípio da oralidade e da menor burocratização e formalização, além 

do princípio da concentração dos atos para tentar resolver a demanda com o menor número 

de audiências possíveis, a audiência de conciliação apresenta um caráter mais pessoal para as 

pessoas. Tanto é que a audiência de conciliação deve ter o comparecimento pessoal das partes, 

não podendo haver procuração de meros poderes para sua representação em audiência. Elas 

podem se sentir mais confortáveis para exprimir suas falas, e assim poder chegar a um 

denominador comum com a outra parte e estabelecer um acordo. 

 

Destaque-se ademais que ao permitir-se às partes que se manifestem 

livremente, facilita-se a conciliação, propiciando uma maior aceitação das 

situações em razão das decisões serem obtidas por mútuo consenso. 

(CAPPELLETTI; GARTH apud CATALAN, p.8). 

 

 

Outro ponto importante é que a partir da figura do magistrado na conciliação, ou 

mesmo do auxiliar de justiça como o conciliador ao guiar o procedimento e tentar fazer com as 

partes cheguem a uma solução consensual para resolver o conflito, é mais fácil que as partes se 

sinta confortáveis para poder realizar um acordo, visto que o conciliador não poderá proferir 

numa sentença, apenas registrar ata de audiência a qual será entregue ao juiz para homologação 

adquirindo força de título judicial. 

 

Ao permitir-se às partes um contato mais direto com o magistrado, colabora-

se para a redução dos conflitos não jurisdicionáveis, pois as partes sentem-se 

mais à vontade para exporem seus problemas. (CATALAN, p.8) 

 

 

Após esta parte conceitual sobre os institutos e os métodos usados com maior 

frequência no ordenamento jurídico brasileiro, distanciamos da concepção da mediação ou 

arbitragem para focar apenas na questão mais teórica da conciliação e do uso de novas 

tecnologias para promover seu funcionamento. 

 

3  A origem da conciliação no Brasil por visualização de marcos históricos relevantes até 

o momento, sem a pretensão de estabelecer uma análise histórica. 
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Conforme o tema deste trabalho é o uso da conciliação como um dos instrumentos de 

provimento do Acesso à Justiça, conforme Cappelletti e Garth pensaram na terceira onda ao 

demonstrarem que havia necessidade de uma mudança também da sistemática jurídica para 

atender aos anseios do acesso à justiça pleno (CAPPELLETTI & GARTH, 1988, p. 25), os 

métodos de resolução consensual de conflitos, em especial à conciliação, são importantes meios 

para se promover e tentar concretizar tal pensamento destes autores. Desta forma cabe 

diferenciar em um primeiro momento os métodos de resolução de conflitos, e estabelecer, 

através de marcos históricos, porém sem a pretensão de estabelecer uma abordagem histórica-

cronológica em sentido estrito, utilizando tais marcos apenas como contrapontos para elucidar 

o trabalho. 

Apesar da conciliação parecer ter seu advento apenas no Código de Processo Civil de 

1973, este instituto remonta de muito antes disso, mais precisamente da fase colonial de nosso 

país a partir das ordenações manuelinas. 

 

A conciliação, no território brasileiro, iniciou-se ainda na fase colonial, com a 

aplicação das ordenações manuelinas (livro 3º, título XV, item I), em que se 

previa expressamente a necessidade de as partes, antes de se socorrerem do 

Estado-Juiz, realizarem procedimento conciliatória na tentativa da 

autocomposição. A mesma sistemática foi mantida nas ordenações filipinas 

(livro 3º, título XX, §1º9), sendo necessário ao juiz verificar se as partes 

cumpriram o procedimento extrajudicial prévio de tentativa de 

autocomposição. (PEREIRA CAMPOS; FRANCO, 2017, p. 1) 

 

Logo após as ordens manuelinas, a conciliação também teve previsão nas ordens 

filipinas, onde este método de autocomposição tinha caráter obrigatório, a qual o juiz deveria 

verificar se partes tentaram previamente, através de procedimento extrajudicial, o acordo sobre 

o assunto que gerava o litígio entre elas. Atravessando a escala do tempo, já durante a 

declaração de independência do Brasil em relação à Portugal em 1822, restou-se necessário que 

o Brasil outorgasse a sua primeira Carta Magna, a Constituição Política do Império do Brasil 

em 1824. Esta manteve as ideias já contidas nas ordens filipinas, porém surgiu uma nova figura 

para o procedimento conciliatório: o juiz de paz.  

 

O cargo de juiz de paz foi originalmente concebido para ser ocupado por 

magistrados leigos, sem necessidade de formação jurídica ou conhecimento 

das leis, eleitos conjuntamente e de forma semelhante aos vereadores da 

Câmara, em caráter de voluntariedade. Sua primeira e principal função era 

promover conciliações entre as partes envolvidas em litígios em potencial, 

entretanto, várias outras funções foram sendo-lhes atribuídas como resultado 

de reformas judiciais, desde práticas policiais até a observância de posturas 

municipais. (CODA apud PEREIRA CAMPOS; FRANCO. 2017, p. 7) 
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Conforme também corrobora o entendimento da época por meio da Constituição 

Nacional de 1824, onde a conciliação era espécie de requisito primário para que se iniciasse um 

processo. Sem a tentativa anterior de acordo entre as partes, não haveria de se iniciar o processo. 

 

Art. 161. Sem se fazer constar, que se tem intentado o meio da reconciliação, 

não se começará Processo algum.  

Art. 162. Para este fim haverá juízes de Paz, os quaes serão electivos pelo 

mesmo tempo, e maneira, por que se elegem os Vereadores das Camaras. Suas 

attribuições, e Districtos serão regulados por Lei. (BRASIL. 1824) 

 

 

Entretanto com problemas na forma de escolha desses juízes de paz e a descrença em 

suas funções (por falta de instrução, ignorância das leis), casos de corrupção e afins, este 

procedimento da conciliação acabou por ficar desacreditado e acabar perdendo importância ao 

longo do século XX. Outro fator também predominante para ocasionar isso foi a burocratização 

e formalismo que o Direito foi tomando, baseado na onda positivista de Kelsen (KELSEN, 

1998) e outros autores da época. Neste modelo de análise do Direito, o juiz era meramente um 

julgador, devendo-se ater primordialmente ao que estava contido nas leis, sem interpretações 

hermenêuticas além do texto contido no ordenamento jurídico pátrio a que deveria seguir, e 

também de que as causas judiciais deveriam ser tratadas dentro do âmbito do judiciário, o que 

culminou na inatividade de procedimentos externos para resolução de conflitos até gerar a 

edição do Decreto n° 359/1890 que aboliu a conciliação como forma de procedimento 

obrigatório, sob justificativa que tornava o processo mais demorado e oneroso (PEREIRA 

CAMPOS; FRANCO. 2017, p. 10). 

Com essa abolição logo no começo da República no Brasil, a conciliação sobreviveu 

em termos legais até 1939, onde houve a elaboração do Decreto-Lei n° 1608/1939, que criou o 

Código de Processo Civil do mesmo ano. Este diploma legal novamente retirou a conciliação 

do ordenamento jurídico brasileiro, reforçando a ideia de que o processo judicial era necessário 

e autônomo. Em novo salto temporal, mais precisamente com a promulgação do CPC/73 em 

janeiro do mesmo ano, a conciliação foi novamente inserida na ordem jurídica, mesmo que de 

maneira tímida. Houve a retomada das audiências de conciliação no curso do processo, antes 

da fase de produção de provas entre as partes e também da obrigatoriedade dada aos juízes para 

que estes promovessem o método conciliatório entre as partes e também da força executiva que 

este acordo poderia gerar (PEREIRA CAMPOS; FRANCO. 2017 p. 11). 
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Contudo, a conciliação não gerou o efeito que era esperado, muito levado pelo caráter 

litigioso que já havia se instaurado na cultura brasileira, pois, conforme mencionado 

anteriormente, desde 1890 a conciliação havia caído em desuso no cotidiano social. E também 

com a concepção positivista, o processo judicial acabou se tornando a “única” maneira de se 

obter a jurisdição ou mesmo de pleitear algum direito lesado. É necessário frisar que nesta 

época, outrora já falado neste trabalho, Cappelletti e Garth estudavam e publicavam sua obra 

relativa ao Acesso à Justiça. 

 

A conciliação apresenta grandes vantagens na medida em que "aborta" o 

julgamento, um dos grandes responsáveis pela lentidão da justiça, em face da 

morosidade do procedimento e da deficiência da própria estrutura judiciária. 

É preciso, no entanto, que os conciliadores sejam pessoas vocacionadas para 

conciliar, com poder de persuasão, o que não é o caso dos juízes, que, 

acostumados a instruir processos e decidir lides, não têm paciência para vencer 

a resistência das partes na obtenção da transação. Essa alternativa depende 

muito do perfil do jurisdicionado, residindo aí a grande dificuldade em fazer 

com que a conciliação alcance seu real objetivo, pois o brasileiro é um litigante 

nato, e, mesmo sabendo morosa a Justiça pública, tem por ela uma inusitada 

predileção. (ALVIM, 2016) 

 

 

 Levados por este trabalho tão importante para o avanço do direito, dos métodos 

consensuais e alternativos de resolução de conflitos, a CF/88 promoveu novas melhorias até 

culminar na preparação necessária para o advento da figura dos Juizados Especiais em 1995 

pela promulgação da lei n° 9099/95, a partir da concepção anterior dos Juizados de Pequenas 

Causas, criados para julgar casos mais simples e privilegiando princípios constitucionais tais 

como a duração razoável do processo, assim como a economia processual e também o Acesso 

à Justiça, principalmente nas causas consumeristas e pela desburocratização das audiências ao 

não exigir a presença de advogado constituído para a parte poder se manifestar em audiência 

de conciliação. 

 

 O objetivo da instituição dos Juizados Especiais é estabelecer uma 

aproximação entre o Judiciário e a população, permitindo uma solução rápida 

dos conflitos de menor complexidade, garantindo maior acesso à Justiça e uma 

maior efetividade do Judiciário. (PEREIRA CAMPOS; FRANCO. 2017, p. 

13). 

 

 

Já com o advento do CPC/2015, a conciliação, método de resolução consensual de 

conflitos onde não há o prévio relacionamento entre as partes e que se busca o resultado objetivo 

da lide sem ter a necessidade de restaurar qualquer vínculo anterior (CABRAL, 2017, p. 354), 
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vai retomando seu prestígio e utilização de forma mais visível. A conciliação, conforme 

estabelece o autor. Conforme o artigo 3°, §2° e 3° do CPC/15, os métodos consensuais de 

resolução dos conflitos devem ser promovidos, sempre que possíveis, e também deve ser 

estimulado pelos agentes do Direito, sejam eles juízes, promotores, defensores públicos ou 

advogados privados. Este artigo incentiva o uso outros métodos para além do processo judicial 

como o conhecemos, a fim de ajudar na escoação dos processos judiciais e para diminuir a 

crescente demanda que os juízes são obrigados a julgar. Em ato contínuo, no artigo 334 do 

CPC/15, mostra a obrigatoriedade da designação da audiência de conciliação assim que a 

petição inicial cumprir os requisitos essenciais para a sua proposição, afastada a improcedência 

liminar do pedido. Relevante crítica a esse artigo está contido no §4, inciso I, onde para que não 

ocorra a realização da audiência, ambas as partes devem expressamente manifestar o 

desinteresse na composição consensual. Autores como o Desembargador do Estado do Rio de 

Janeiro, Alexandre Freitas Câmara, em sua obra “O novo processo civil brasileiro”, defende em 

que, havendo a desistência de apenas uma das partes, seria possível que a audiência já não 

precisasse ser agendada, pois, pela manifestação do princípio da autonomia da vontade de uma 

das partes em não querer a autocomposição, o agendamento de tal audiência apenas poderia 

atrasar o processo, indo na contramão do que realmente prega o códex ao incentivar a duração 

razoável do processo e outros princípios intrínsecos a este. 

 

Aqui é preciso fazer uma observação: o inciso I do §4° do art. 334 estabelece 

que a audiência não será realizada se ambas as partes manifestar em, 

expressamente, desinteresse na composição consensual.  Uma interpretação  

literal do texto  normativo  poderia, então, levar  a  se considerar que só não 

se realizaria a sessão de mediação ou  conciliação se nem o demandante, nem 

o demandado, quisessem  participar desse procedimento de busca de solução 

consensual, não sendo suficiente a manifestação de vontade de uma das partes 

apenas  para evitar a realização daquela reunião. Assim não é, porém. Apesar 

do emprego, no texto legal, do vocábulo “ambas”, deve- se interpretar a lei no 

sentido de que a sessão de mediação ou conciliação não se realizará se 

qualquer das partes manifestar, expressamente, desinteresse na composição 

consensual. Basta que uma das partes manifeste sua intenção de não participar 

da audiência de conciliação ou de mediação para que esta não possa ser 

realizada. É que um dos princípios reitores da mediação (e da conciliação) é o 

da voluntariedade, razão pela qual não se pode obrigar qualquer das partes a 

participar, contra sua vontade, do procedimento de mediação ou 

conciliação(art. 2°, § 2°, da  Lei  n° 13.140/ 2015).  A audiência, por tanto, só 

acontecerá se nem o autor nem o réu afirmarem expressamente que dela não 

quer em participar (e o silêncio da parte deve ser interpretado no sentido de 

que pretende ela participar da tentativa de solução consensual do conflito). 

(CÂMARA, 2017, p. 184) 
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Contudo, autores como Fredie Didier Júnior, defendem que o legislador acertou na 

formulação do referido artigo, pois deixou a previsão de não se realizar audiência em caso de 

expressa manifestação de ambas as partes (o que consagra o princípio da autonomia da 

vontade), porém, seguindo à luz do princípio da colaboração entre as partes (art. 6° do CPC/15), 

em caso de declínio de apenas uma das partes sobre a audiência de conciliação, a mesma deve 

ser realizada para que as partes possam se manifestar previamente e incentivar o acordo prévio 

para resolução do imbróglio. 

 

O legislador preferiu não impor a audiência no caso em que ambas as partes 

manifestam expressamente o seu desinteresse. A solução parece boa: elimina 

a possibilidade de a audiência não se realizar porque apenas uma parte não a 

deseja, mas ao mesmo tempo respeita a vontade das partes no sentido de não 

querer a autocomposição, o que está em conformidade com o princípio do 

respeito ao autorregramento da vontade e com o princípio da cooperação. 

Repita-se o que já se disse neste Curso: a vontade das partes não pode ser nem 

é um dado irrelevante para o processo. (DIDIER, 2015, p. 624) 

 

 

A questão da obrigatoriedade da audiência ou não merece destaque, na medida em que, 

mesmo que uma das partes se manifeste sobre a não realização da mesma, o intuito da audiência 

é propor que haja o acordo, podendo as partes declinarem e decidirem pelo seguimento do 

processo. Não obstante, em caso de haver vontade de uma das partes na autocomposição, pode-

se evitar um processo judicial logo na sua gênese, sendo a audiência de conciliação o ponto de 

oportunidade para que haja a discussão sobre a causa, sobre a proposta de composição entre as 

partes e a sua possível solução, pois este é o prisma da conciliação como método consensual de 

resolução de conflitos: evitar a continuidade de processos morosos a partir da colaboração das 

partes para que se resolvam o imbróglio de maneira mais célere e com base nas suas vontades 

a partir de uma discussão acerca do assunto (GONÇALVES, 2016, p. 387). 

Conforme o nosso país possui uma característica litigiosa por natureza quando se trata 

da lesão de direitos, a procura de métodos distintos ao processo na sua forma comum é estranho 

para os cidadãos em geral.  

 

Aliada a esse fator, associa-se, ainda, a cultura da litigiosidade, a qual se 

encontra arraigada no meio social brasileiro e faz que litígios, muitas vezes de 

baixa complexidade, cheguem até o mais alto nível da Justiça brasileira, qual 

seja, o Supremo Tribunal Federal, para apreciação. (SOUSA; BOVO; 

HAONAT; OLIVEIRA, 2017, p. 484) 
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Porém esta visão encontra-se em mudança aos poucos, os casos são resolvidos antes 

mesmo de virem a ser tornar processos longos, o que contribui para o Acesso à Justiça para 

aqueles que têm menos condições de permanecer em tais processos, além de privilegiar sua 

vontade a partir da construção do acordo para sanar litígios de maneira que este aprove. 

3.1 Os participantes além das partes na conciliação 

 

Como já fora explicado durante a visualização de alguns marcos históricos relevantes 

ao instituto da conciliação, a primeira figura que surgiu para promover as audiências era o 

chamado juiz de paz. Atualmente temos a figura do conciliador, além dos próprios magistrados 

que também devem sempre promover e incentivar os métodos consensuais de resolução de 

conflitos por força de lei. Ângela Moreira Leite nos dá um conceito bem básico do que seria o 

conciliador, a partir da interpretação da lei n° 9099/95 (lei dos Juizados Especiais): a lei que 

criou o Juizado define o conciliador como o auxiliar recrutado, preferentemente, entre os 

bacharéis em Direito (LEITE, 2003, p. 88). Seguindo na premissa que o conciliador não 

necessariamente precisa ser formado ou ter o título de bacharel, a autora diz que, ao fazer sua 

pesquisa de campo a qual gerou seu livro, notou que na sua maioria os conciliadores eram 

estudantes do curso de Direito ou mesmo funcionários que já passaram por outras funções 

dentro do Tribunal de Justiça (TJ). Atualmente, no artigo 167, caput e §1° do CPC/15, temos 

que os conciliadores terão seu cadastro tanto no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) como 

também nos TJs a quais estejam vinculados e prestem sua função de conciliador, conforme 

preencham os requisitos tanto do CNJ quanto do Ministério de Justiça a partir de uma 

capacitação mínima por meio de cursos voltados para a sua atuação, e em entidades cadastradas 

para poder promover tais cursos. 

Uma das primeiras confusões que acontece nas audiências de conciliação é que, apesar 

de hoje haver a previsão que estas aconteçam nos Centros Judiciários de Solução Consensual 

de Conflitos (CEJUSC), diante da falta de recursos para sua criação em todas as unidades e 

frações judiciárias, sejam mesmo em Comarcas de interior, muitas vezes os conciliadores atuam 

nos próprios Juizados Especiais, às vezes se confundindo com a figura dos juízes leigos ou 

conciliadores. E parte desse problema da “falta de identidade” é de uma caracterização do 

conciliador como tal, muitas vezes estes são chamados como se realmente fossem magistrados. 

 

As pessoas que vão ao Juizado em busca de solução para seus problemas 

acham que essa primeira audiência marcada no Juizado ocorreu com o juiz 
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conciliador, como me informaram. Além disso, em todas as audiências a que 

assisti, os clientes dos Juizados chamavam os conciliadores, quase sempre, de 

Excelência – como geralmente se designam aos juízes e desembargadores – 

ou pelo menos e sempre de Sr. Juiz e Doutor. Nunca ouvi, porém, qualquer 

um dos conciliadores retificar ou declarar que não era juiz e, como se diz, 

juridicamente declinar do termo. (LEITE, 2003, p. 90) 

 

 

Os advogados por sua vez, por força do artigo 2°, parágrafo único, VI do Estatuto da 

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), lei n° 8906/94, têm o dever de estimular 

sempre que possível a conciliação entre os litigantes, justamente para evitar que a demanda 

possa se tornar em um processo a qual poderia ser resolvido pelo diálogo das partes. Ademais, 

seguindo a resolução 125/10 do Conselho Nacional de Justiça, o artigo 6°, inciso VI desta 

resolução diz que haverá interlocução com a OAB, as Defensorias Públicas, Ministério Público 

e Procuradorias para que haja a estimulação da conciliação como forma de resolução consensual 

dos conflitos. Outro ponto interessante é que nas academias de Direito, muitas vezes não há 

também a incitação a respeito sobre os métodos consensuais de resolução de conflito para os 

futuros bacharéis e operadores do Direito. Conforme a tradição brasileira é pautada no litígio, 

no processualismo formal para solucionar demandas, ocorre que não há disciplinas voltadas 

para estes métodos, ou mesmo são pouco difundidos durante matérias como processo civil, 

entre outras. 

 

O grande obstáculo, no Brasil, à utilização mais intensa da conciliação, da 

mediação e de outros meios alternativos de resolução de conflitos, está na 

formação acadêmica dos nossos operadores de Direito, que é voltada, 

fundamentalmente, para a solução contenciosa e adjudicada dos conflitos de 

interesses. Vale dizer toda ênfase é dada à solução dos conflitos por meio de 

processo judicial, onde é proferida uma sentença, que constitui a solução 

imperativa dada pelo juiz como representante dos Estados. É esse o modelo 

ensinado em todas as Faculdades de Direito do Brasil. Quase nenhuma 

faculdade oferece aos alunos, em nível de graduação, disciplinas voltadas à 

solução não-contenciosa dos conflitos. (WATANABE apud LOPEZ, 

MIRANDA, 2010, p. 13) 

 

 

 Todavia, a presença de advogados nas audiências de conciliação atualmente não é 

necessariamente obrigatória. Apesar do artigo 11 da referida resolução do CNJ dizer que estes 

poderão atuar dentro da audiência conciliatória, o próprio órgão, em decisão do Recurso 

Administrativo de n° 0004837-35.2017.2.00.0000 de novembro de 2018, consolidou que não é 

obrigatória a presença de patrono constituído para que se haja a conciliação (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2018). Esta decisão presta pela desburocratização e por privilegiar 

o Acesso à Justiça e também o princípio da oralidade que é intrínseco ao processo conciliatória. 
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Data vênia, é necessário dizer que a presença não é considera obrigatória, porém ainda sim os 

advogados e advogadas podem sim participar das audiências de conciliação, afinal não se 

restringe ou ofende as premissas de atuação do advogado, somente trata de uma forma de 

facilitar o procedimento. 

 

Além disso, os juizados especiais devem ser uma justiça adequada ao 

exercício da cidadania, com as próprias partes postulando os seus direitos, sem 

a necessidade de patrocínio por advogado, pois o valor das causas quase 

sempre não compensa o trabalho desses profissionais. Nem nas turmas 

recursais deveria ser exigido o patrocínio de advogado, e, se com essa 

exigência, o que se pretende é desestimular recursos, mais razoável seria a lei 

não prevê-los. (ALVIM, 2016) 
 

 

A autora Ângela Moreira Leite, traz importante visão sobre a presença de advogados 

nas audiências e problemáticas pertinentes a isso. 

 

Os conciliadores e juízes que atuam no Juizado, entretanto, têm outra opinião 

a respeito dos advogados. Todos os que entrevistei informaram, que, quando 

há advogado presente às audiências, é mais difícil conseguir um acordo, e um 

conciliador confidenciou-me não saber precisar por que isto ocorria: “[...] se 

porque querem aparecer, mostrar conhecimento na frente do cliente ou se 

porque, continuando o processo, eles recebem mais honorários...” O certo é 

que os conciliadores afirmam, com segurança, que os advogados não fazem 

acordo na audiência que eles presidem, mas “fazem com o juiz”. (LEITE, 

2003, p. 93-94) 

 

 

A conciliação, como medida de Acesso à Justiça proposta por Cappelletti e Garth 

(1988) ao explicar novas mudanças no Judiciário para facilitar a entrada daqueles de menor 

capacidade econômica, estudos ou marginalizados pela sociedade na chamada terceira onda 

pelos autores, trata-se por tornar os casos de menor complexidade técnica ou mesmo valores 

pleiteados, mais rápidos e fáceis de serem resolvidos. Entretanto, se os próprios participantes 

do procedimento acabam complicando a forma como esta é conduzida, onde há de se encontrar 

a plenitude da conciliação como forma de Acesso à Justiça? Se mesmo existindo sua previsão, 

e agora obrigatoriedade de designação por força do CPC/15, às vezes o processo é visto como 

sentimentos vingativos, de ganhar de um adversário ao invés de se buscar um equilíbrio racional 

entre as partes, e ainda mais, que, quando há chances de se lograr êxito na conciliação, os 

patronos acabem por não incentivar acordo com argumentos que se o processo desenrolar 

poderá obter mais vantagens para seus clientes, ou que o juiz é mais competente que um 

https://jus.com.br/tudo/cidadania
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conciliador para discutir a causa? São pontos importantes para se vislumbrar e principalmente 

refletir. 

 

3.2 O acesso à justiça, a conciliação como instrumento para sua efetivação e o uso de 

novas tecnologias 

 

Conforme explicado nos tópicos anteriores, a conciliação encontra escopo desde os 

primórdios do nosso país, desde sua era colonial até hoje durante a república moderna. Ademais 

a conciliação, na medida em que esta é atualmente, ganhou força impulsionada pela perspectiva 

da alteração nos procedimentos judiciais da terceira onda de Cappelletti e Garth a fim de 

garantir o acesso à justiça. Entretanto é importante que esse acesso não deve ser apenas um 

abrir de portas do judiciário, mas também a qualificação do mesmo, fazendo com que aqueles 

que procuram resolver seus conflitos em sede judicial tenham opções de qualidade para isso. 

Não se deve usar os métodos consensuais de resolução de conflito como uma forma, somente, 

de diminuir a morosidade do judiciário ou mesmo a quantidade de processos, afinal isso é 

apenas uma forma imediatista e que pode causar problemáticas maiores no futuro. 

 

De outra banda, para que os seus objetivos sejam concretizados, a conciliação 

não pode nem deve ser concebida e direcionada para a solução da crise de 

morosidade do Judiciário, ou seja, não deve ser utilizada apenas como forma 

de se reduzir estoque processual; ao contrário, a conciliação precisa sim se 

constituir como maneira de solucionar de forma mais adequada os conflitos 

de interesses existentes no meio social, e a redução do número de processos 

deve ser apenas consequência do sucesso de sua aplicação, mas não sua 

finalidade originária. (SOUSA; BOVO; HAONAT; OLIVEIRA, 2017, p. 

492) 

 

De tal modo a conciliação não pode se estabelecer apenas como um método precoce 

de extinção processual por si só. Um dos princípios que a regem é o da autonomia da vontade 

das partes, logo não se deve ultrapassar este processo fabricando acordo apenas para extinção 

da causa. Apesar de sua natureza mais objetiva, podendo o conciliador propor soluções para 

dirimir os conflitos para as partes, este não deve dar a solução pronta ou mesmo forçar que sua 

propositura seja a mais adequada e obrigar as partes a aceitar o acordo de maneira forçosa. É 

sabido da crise que o Judiciário enfrenta como um todo no que tange ao ajuizamento de 

processos todos os dias, de processos antigos que ainda tramitam e das dificuldades de juízes 

sofrem por terem uma carga imensa de processos para julgar, ou mesmo da falta de concursos 

para magistrados em mais pontos ao redor do país, afinal o Brasil é um país de dimensões 
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continentais. Os métodos consensuais de resolução de conflitos, em especial a conciliação, são 

formas de contribuir para a melhora do mecanismo, porém não são nem de perto “a” solução. 

E nem mesmo devem ser tratadas dessa forma. Isso seria apenas uma roupagem inadequada 

para um acesso à justiça fajuto, pouco efetivo e que apenas trata dos problemas superficiais. É 

como querer colocar um emplastro para tratar uma dor crônica, mas sem procurar instrução 

médica a fim de sanar as dores. 

 

E para que haja equilíbrio entre os pilares de acesso qualitativo à justiça, aliado 

a uma razoável duração do processo, há de se atentar para a necessidade 

premente de mudança de comportamento e cultura, no sentido de que haja 

preocupação com a utilização da conciliação como forma efetiva de solução 

do conflito de fundo existente entre as partes, ou seja, o procedimento 

conciliatório há de alcançar a pacificação do conflito, a paz social, não 

devendo ser utilizado apenas como mecanismo de redução do número de 

processos em tramitação. (SOUSA; BOVO; HAONAT; OLIVEIRA, 2017, p. 

493) 

 

 

Não obstante, a partir da criação da resolução n° 125/2010 do Conselho Nacional de 

Justiça, a conciliação e os métodos consensuais de resolução de conflito foram privilegiados de 

maneira importante no âmbito jurisdicional com maior ênfase. 

 

Após, em 2010, a Resolução n. 125 do CNJ previu a implementação de 

política judiciária nacional para o tratamento adequado dos conflitos de 

interesses, pautada em três pilares para a estruturação de práticas 

conciliatórias no país: abandono da ideia de resolução das contendas 

unicamente por meio da jurisdição estatal, garantia de qualidade dos serviços 

prestados pelo Estado e a criação dos Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania (Cejuscs). Além de admitir não mais dar conta da 

enxurrada de demandas, o Judiciário passou a adotar a ideia de que a decisão 

construída pelas partes é a que possui melhor qualidade. (LIMA, 2018, p. 46) 

 

 

Outros programas também foram criados para promover a conciliação, tal qual a 

Semana Nacional de Conciliação, esta é uma semana onde há o agendamento de várias 

audiências de conciliação para os casos em que já possa haver a composição entre as partes, 

sendo que estas audiências já estão contidas dentro de processos, ou seja, não são audiências 

conciliatórias preliminares tal qual o artigo 334 do CPC/15 estabelece (BRASIL, 2016). Há 

também o Movimento pela Conciliação, que é amparado pela resolução n° 125/2010 do CNJ e 

também pela Recomendação n° 50/2014 também do mesmo órgão. Este movimento apresenta 

objetivos determinados pelo próprio CNJ, sendo estes:  
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Colaborar na organização dos serviços de conciliação, mediação e outros 

métodos consensuais de solução de conflitos, para promover a criação de 

Juízos de resolução alternativa de conflitos, órgãos judiciais especializados na 

matéria; capacitar em métodos consensuais de solução de conflitos 

magistrados de todos os ramos da Justiça, servidores, mediadores, 

conciliadores e demais facilitadores da solução consensual de controvérsias; 

desenvolver relações de cooperação entre os órgãos públicos competentes, 

instituições públicas e privadas da área de ensino, para promoção da cultura 

da solução pacífica dos conflitos; promover e apoiar ações para 

implementação de práticas autocompositivas junto a empresas públicas e 

privadas e agências reguladoras; promover eventos para divulgação de boas 

práticas na utilização de técnicas e habilidades autocompositivas; premiar e 

disseminar boas práticas autocompositivas; reduzir a taxa de 

congestionamento do Poder Judiciário. Essa Recomendação preza pelo apoio 

e também pelo incentivo dos diferentes órgãos judiciários ao uso dos métodos 

consensuais de conflito, em especial a conciliação, para conseguir obter 

melhores resultados na resolução das lides e demandas que chegam ao 

judiciário. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA) 

 

A Resolução 125/2010 do CNJ, a qual é a resolução que estabelece e privilegia a 

conciliação como uma das formas de resolução dos conflitos a serem sempre buscadas e 

incentivadas a uso também possui determinações para desenvolvimento da rede do programa 

entre todos os órgãos do Poder Judiciário, assim como entidades públicas e privadas parceiras, 

incluindo universidades e outras instituições de ensino no seu artigo 5° (CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA, 2010). Já conforme estabelece o artigo 6 desta resolução, caberá 

ao CNJ algumas ações para desenvolver tal rede. 

Art. 6º Para desenvolvimento dessa rede, caberá ao CNJ:   

I – estabelecer diretrizes para implementação da política pública de tratamento 

adequado de conflitos a serem observadas pelos Tribunais;   

II – desenvolver conteúdo programático mínimo e ações voltadas à 

capacitação em métodos consensuais de solução de conflitos, para 

magistrados da Justiça Estadual e da Justiça Federal, servidores, mediadores, 

conciliadores e demais facilitadores da solução consensual de controvérsias, 

ressalvada a competência da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 

de Magistrados - ENFAM;   

III – providenciar que as atividades relacionadas à conciliação, mediação e 

outros métodos consensuais de solução de conflitos sejam consideradas nas 

promoções e remoções de magistrados pelo critério do merecimento;   

IV – regulamentar, em código de ética, a atuação dos conciliadores, 

mediadores e demais facilitadores da solução consensual de controvérsias;  
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V – buscar a cooperação dos órgãos públicos competentes e das instituições 

públicas e privadas da área de ensino, para a criação de disciplinas que 

propiciem o surgimento da cultura da solução pacífica dos conflitos, bem 

como que, nas Escolas de Magistratura, haja módulo voltado aos métodos 

consensuais de solução de conflitos, no curso de iniciação funcional e no curso 

de aperfeiçoamento; 

VI – estabelecer interlocução com a Ordem dos Advogados do Brasil, 

Defensorias Públicas, Procuradorias e Ministério Público, estimulando sua 

participação nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania e 

valorizando a atuação na prevenção dos litígios; 

VII – realizar gestão junto às empresas, públicas e privadas, bem como junto 

às agências reguladoras de serviços públicos, a fim de implementar práticas 

autocompositivas e desenvolver acompanhamento estatístico, com a 

instituição de banco de dados para visualização de resultados, conferindo selo 

de qualidade; 

VIII – atuar junto aos entes públicos e grandes litigantes de modo a estimular 

a autocomposição. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2010) 

 

Assim como o Direito se desenvolve juntamente com as inovações contidas dentro do 

âmbito social, atualmente não se pode cogitar que a tecnologia como uma dessas novas 

tendências sociais não faça parte do seu campo, de modo que deve ser utilizada também no 

âmbito jurídico. 

Uma das características, aliás, do Direito atual é o seu sentido dinâmico e 

operacional, interferindo positivamente no processo social. Devemos 

entender, pois, que o Direito se origina do fato, porque, sem que haja um 

acontecimento ou evento, não há base para que se estabeleça um vínculo de 

significação jurídica. (REALE, 2001, p. 187) 

 

 

Desta forma, caminhando nesta esteira, a fim de promover o Acesso à Justiça de 

maneira mais eficiente ou facilitado, são criados novos instrumentos a partir da tecnologia para 

conseguir tornar o Direito mais palpável nas mãos da sociedade, e no que tange a conciliação 

não poderia ser diferente. 

 

Concomitantemente a esse cenário de crescente número de ações judiciais e 

tentativa de resolução dos imbróglios de forma mais célere e com qualidade, 

a tecnologia se desenvolveu de modo exponencial, especialmente nas últimas 

décadas. Atualmente, as rotinas de trabalho são facilmente realizáveis por 

meio de microcomputadores, os smartphones e tablets caíram nas graças das 

pessoas e muitos têm acesso contínuo à internet e perfis em diversas redes 

sociais. Grande parte dos processos judiciais já tramita sob o meio eletrônico 
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no Brasil e a inteligência artificial já é uma solução para diversos problemas 

no mundo. (LIMA, 2018, p. 47) 

 

 

Deste modo, houve uma mudança também na forma de resolução de conflitos, criando 

o que hoje se entende por ODR (Online Dispute Resolution), em tradução Resolução de 

Disputas Online, que segundo o autor Daniel Henrique Spotter Lima, “foi nesse contexto em 

que ganharam importância os chamados Online Dispute Resolution (ODR), que podem ser 

definidos como a transposição dos métodos adequados de solução de conflitos para plataformas 

na internet”. Nas palavras do mesmo autor, há a conceituação do que seria essas ODRs. 

 

O ODR se constitui, portanto, numa ferramenta de resolução de conflitos com 

a ajuda da tecnologia, rápida e desburocratizada, pela rede mundial de 

computadores, em tempo real, com a vantagem ímpar de que podem ser 

utilizadas abordagens algoritmias e inteligência artificial no auxílio para 

tomada de decisão. (LIMA, 2018, p. 48). 

 

 

No estado do Rio de Janeiro, na figura do seu Tribunal de Justiça (mais 

especificamente o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos), por 

exemplo, foi criado um meio digital que pode ser usado tanto por meio de aplicativos de celular 

como pelo site oficial para promover a conciliação na área da saúde. O instrumento basicamente 

funciona de maneira que o cidadão ou o seu advogado constituído insere o problema que 

enfrenta, e a partir de um banco de dados sobre problemáticas frequentes, este apresenta 

soluções que podem ser aceitas pelos mesmos. A partir do aceite, uma notificação é enviada até 

os planos de saúde para que estes cumpram a sua obrigação. Caso não haja a opção ou o cidadão 

não fique satisfeito com a demanda, é aberto uma conversa dentro do próprio aplicativo ou site 

com um representante do plano de saúde, ficando disponível um conciliador online para ajudar 

na obtenção do acordo, ou mesmo marcar audiência de conciliação presencial, caso seja 

necessária (LEORATTI, 2019). 

Outro ponto interessante são vários programas de startups voltados para a conciliação 

online que se obtêm ao apenas pesquisar sobre o assunto nos mecanismos de busca da internet, 

como o Google. Segundo o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas), “um startup é uma empresa nova, até mesmo embrionária ou ainda em fase de 

constituição, que conta com projetos promissores, ligados à pesquisa, investigação e 

desenvolvimento de ideias inovadoras” (SEBRAE). O autor Daniel Henrique Sprotte Lima diz 

que “enquanto o Código de Processo Civil brasileiro de 2015 (CPC/2015) teve como mote a 

promoção da solução consensual dos conflitos, a Resolução n. 125 do CNJ viabilizou a criação 
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de sistemas de mediação e conciliação digitais” (LIMA, 2018, p. 41). E no tocante a essa 

questão, na IX edição do prêmio “Conciliar é legal” promovido pelo CNJ, uma empresa de 

startup denominada MOL – Mediação on line foi premiada na categoria de Mediação e 

Conciliação extrajudicial. 

 

A resolução de conflitos em rede concretiza o conceito de virtualização do 

Poder Judiciário, uma vez que viabiliza que todo o procedimento ocorra de 

forma virtual e mesmo que em determinadas situações as partes acabem 

optando por dar continuidade ao procedimento de forma presencial. Não se 

pode considerar virtualização a simples utilização de instrumentos da 

tecnologia da informação nas salas de audiência tradicionais e fóruns, tais 

como videoconferências e computadores, ou mesmo a digitalização dos 

processos. O avanço na matéria da solução de conflitos online se dá não só no 

aprimoramento do processo eletrônico para que este passe a se desenvolver de 

forma cada vez mais virtualizada, mas, e principalmente, na elaboração de 

todo um novo procedimento para a solução online dos 

conflitos.(VASCONCELOS LIMA & FEITOSA, 2016, p. 62) 
 

 

Uma problemática contida nesta forma de resolução de conflitos seria a questão do 

terceiro imparcial, o juiz ou mesmo o conciliador. A CRFB/88 estabelece em seu artigo 5°, 

incisos XXXVII e LIII, sobre a questão da imparcialidade do juiz e também sobre a figura do 

juiz natural (BRASIL, 1988). Segundo Marcus Vinicius Rios Gonçalves, os requisitos para a 

caracterização do juiz natural são três: o julgamento deve ser proferido por alguém investido de 

jurisdição; o órgão julgador deve ser preexistente, vedada a criação de juízos ou tribunais de 

exceção, instituídos após o fato, com o intuito específico de julgá-lo; a causa deve ser submetida 

a julgamento pelo juiz competente, de acordo com regras postas pela Constituição Federal e por 

lei (GONÇALVES, 2016, p. 133). Entretanto é necessário lembrar que acordos realizados de 

forma extrajudicial devem passar pela homologação judicial, por força dos artigos 515, inciso 

III e artigo 725, VIII, do CPC/15 (BRASIL, 2016). 

Já acerca das qualidades, é perceptível que se trata de uma forma de melhorar o acesso 

à justiça efetivo (CAPPELLETTI; GARTH, 1988) ao facilitar a obtenção de resolver demandas 

judiciais através da informatização e usando de uma rede de dados tão grande como a internet. 

 

Cortés (2011) enumera como vantagens da utilização das ODR a economia 

financeira e de tempo, a conveniência do procedimento, os benefícios em 

comparação ao litígio e o controle das partes sobre o resultado. Quanto às 

dificuldades do processo, o autor menciona a falta de contato F2F, os 

problemas tecnológicos que podem criar obstáculos ao processo e as 

dificuldades jurídicas geradas pela ausência de previsão legislativa regulando 

as soluções em ODR. Em relação às dificuldades, o autor reforça e justifica a 

terminologia escolhida por entender que elas podem ser superadas ou 
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diminuídas no decorrer da prática e com o desenvolvimento de experiências, 

tecnologias e leis apropriadas. Quanto à economia financeira, Cortés (2011) 

argumenta que os modelos de ODR oferecem custo inferior aos das soluções 

offline de conflitos, por se tratar de um formato mais informal, que possibilita 

o acesso do usuário em qualquer lugar, sobretudo nas lides envolvendo partes 

que possuem domicílio em comarcas distintas, que não necessitarão arcar com 

custos de viagem para audiências e/ou sessões de mediação ou conciliação. 

De forma complementar à economia financeira, Cortés (2011) cita, ainda, 

como vantagem a economia de tempo. As características das TICs ofereceriam 

ainda o benefício de não depender do horário de funcionamento dos tribunais. 

(CORTÉS apud VASCONCELOS LIMA & FEITOSA, 2016, p. 64) 

 

 

Outro ponto que também acaba sendo mitigado é a questão do princípio da cooperação 

entre as partes, contido no artigo 6° do CPC/15, onde “todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” 

(BRASIL, 2016). A partir do exposto anteriormente sobre a questão do terceiro imparcial para 

ajudar a promover e auxiliar a resolução do conflito, no caso de não haver a presença, ou mesmo 

esta seja reduzida diante da informalidade presente nas ODRs, há de se pensar que o contato 

presencial entre as partes poderia resultar na melhor comunicação entre elas. 

 

Cortés (2011), ao defender a conveniência do procedimento como uma 

vantagem da ODR, reduz a importância, assim como Katsh (2012), da teoria 

do contato, que valoriza a interação F2F, afirmando que a comunicação 

remota, possui vantagens como uma preparação antecipada para a elaboração 

da melhor resposta possível e um pensamento e análise mais profunda durante 

a comunicação. Não obstante, Cortés (2011) reconhece algumas desvantagens 

geradas pela ausência de contato F2F. A distância impossibilitaria a 

identificação das formas não-verbais de comunicação, como a linguagem 

corporal e expressões faciais. Alguns artifícios tecnológicos, contudo, podem 

ser utilizados para mitigar estas desvantagens, como a videoconferência. 

(CORTÉS ; KATSH apud VASCONCELOS LIMA & FEITOSA, 2016, p. 

64-65) 

 

 

Ademais, o último ponto a ser analisado é justamente a questão do acesso à tecnologia 

em si para a população brasileira poder usufruir de tal modalidade de resolução de conflitos 

utilizando-se da internet. 

 

A familiaridade das partes para lidar com dispositivos digitais e o acesso à 

internet representa um problema especialmente importante no Brasil. O país 

ainda sofre de grandes disparidades sociais e apenas metade da população 

afirma ter acesso à internet. Contudo, tendo em vista o acelerado crescimento 

da difusão da utilização da internet, em especial com uso de dispositivos 

móveis, há uma tendência a mitigação do déficit tecnológico. A falta de 

marcos legais claros gera relativa insegurança, todavia não impediu o avanço 

das experiências de ODR no setor privado. O maior problema relacionado a 
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esta carência ocorre no setor público, vinculado a procedimentos mais rígidos 

e limitados quanto ao tratamento dos conflitos. A dificuldade poderá se reduzir 

com o avanço de políticas governamentais baseadas nos usos da ODR e com 

a expansão acelerada da internet e demais formas de interação por meio das 

novas tecnologias da informação e da comunicação. (VASCONCELOS 

LIMA & FEITOSA, 2016, p. 68) 

 

 

Apesar de apresentar pontos positivos tais como a informalidade de conseguir realizar 

acordos apenas pela simples troca de textos entre as partes, de poder realizar tal procedimento 

a qualquer horário, a própria economia processual decorrente da falta de necessidade de mover 

a máquina judiciária com audiências, intimações e consequentemente a solução mais célere de 

casos que nem sequer chegam ao seio dos Juizados Especiais ou da Justiça Comum, é necessário 

também que haja marco regulatório para tais procedimentos, de modo a aceita-los e também os 

regulamentar para que assim possa se ter o efetivo acesso à justiça com a conciliação entre as 

partes para resolução dos conflitos. 

 

4 Conclusão 

 

Cappelletti e Garth produziram um importante trabalho, juntamente com todos os 

outros professores e pesquisadores a qual colheram os frutos de suas respectivas pesquisas que 

culminaram no livro “Acesso à Justiça” (CAPPELLETTI & GARTH, 1988). A partir de suas 

pesquisas surgiram várias modificações ao redor do mundo, e no caso deste trabalho, procurou-

se mostrar tais mudanças dentro do cenário do Direito brasileiro, mesmo que este não tenha 

sido um dos países pesquisados no Projeto de Florença. Assim, a partir do conceito de Acesso 

à Justiça proposto, e utilizando da ideia contida na terceira onda, que exemplificava a 

conciliação como uma das formas de mudança na sistemática jurídica para promover tal acesso, 

é que se foi idealizado este trabalho, para tentar demonstrar como a conciliação é desenvolvida 

em nosso país e as novas perspectivas com o uso das novas tecnologias. 

A promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988 e a 

denominação do acesso à justiça como um princípio fundamental contido dentro do artigo 5° 

gerou a criação de leis extravagantes criadas tanto em contexto anterior, como a lei n° 7244/84 

que criou os Juizados de Pequenas Causas, assim também as leis posteriores como a lei n° 

9099/95 que criou os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e também o Código de Processo 

Civil mais recente, com entrada em vigor no ano de 2016, após um ano de vacatio legis, pela 

lei n° 13.105/15, para efetivar tanto a questão da reforma judiciária proposta por Cappelletti e 
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Garth, assim como privilegiaram os métodos de resolução de conflitos, em especial a 

conciliação por meio da importância dada a este instituto nos seus procedimentos. 

Tais instrumentos formaram e encorparam a conciliação, esta que remonta desde a 

época colonial e que passou por vários períodos de utilização ou supressão, mas que nos dias 

atuais está em pleno funcionamento através de novas técnicas. Seja por meio dos diplomas 

legislativos por meio das audiências preliminares contidas no artigo 334 do CPC/15, ou na 

esfera dos Juizados Especiais onde esta é primordial, assim como as políticas públicas 

promovidas pelo Conselho Nacional de Justiça pela sua Resolução n° 125/2010 e também pela 

Recomendação n° 50/2014, além das inovações tecnológicas citadas neste trabalho como as 

formas de promover audiências online, por meio de aplicativos para celulares ou mesmo o 

advento da figura das Online Dispute Resolution. Está também caminha na esteira das novas 

tecnologias e apresenta inovações que são tão necessárias para a população, numa forma de 

informatizar e procurar informalizar tanto o processo judicial da forma como ele é 

tradicionalmente idealizado. Cumpre aos estudantes de Direito, bacharéis, auxiliares de justiça, 

juízes e ao Estado como um todo, buscar também na figura da conciliação, uma justiça mais 

acessível e menos burocrática para que desta forma sim possa se prezar pelo acesso à justiça 

efetivo, não somente como um mero conceito ideológico e doutrinário. 

Ainda há certos percalços no caminho da conciliação, pois esta não é, nem deve ser a 

solução perfeita para resolver problemas estruturais e sistemáticos dos órgãos judiciais no 

Brasil, que enfrentam problemas como corrupção, a desigualdade social, econômica e 

educacional das diferentes classes e pessoas de sua sociedade. Há mais a se fazer do que apenas 

propor novos métodos ou inovar estes métodos, é necessária uma mudança de concepção e uma 

maior abordagem de questões sociais para que realmente haja desenvolvimento no Judiciário 

brasileiro. 

Porém é necessário dizer que a conciliação vem cumprindo seu papel proposto, apesar 

de haver certa resistência ou até mesmo falta de informação sobre como esta pode ser um meio 

mais econômico, rápido e simples de resolver demandas judiciais. Muito disso demanda de 

fatores sociais enraizados na sociedade, mas que pouco a pouco vem mudando acerca da 

necessidade de sempre se resolver demandas judiciais de forma litigiosa, para resolver de forma 

a privilegiar o debate e a autonomia das partes, como verdadeiros partícipes na construção de 

acordos e na forma de conciliar seus interesses com os da parte que figura no polo oposto na 

esfera judicial, promovendo assim maior harmonização e facilidade na hora de se obter o que 

deseja numa demanda ou lide. 
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