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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o acesso à justiça no sistema 

recursal, bem como a efetividade processual, abordando o conceito e os 

obstáculos que impedem o alcance deste direito. Procurou-se apresentar, os 

principais impedimentos para o alcance da efetividade de direitos e as 

perspectivas apontadas na doutrina, bem como os princípios relacionados ao 

acesso à justiça e ao sistema recursal. Tratou-se ainda da análise do relatório 

Justiça em Números - 14ª edição para melhor avaliar o objeto de estudo na prática 

judiciária. Este relatório apresenta inúmeros indicadores que auxiliam as estratégias 

dos tribunais para a melhor resolução das demandas. Por último, a presente 

pesquisa tem por objetivo contribuir para uma reflexão do tema. 

 
 
Palavras-chave: Acesso à justiça; Sistema Recursal; Efetividade processual; 

Justiça em Números



 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to analyze access to justice in the appeals system, as well as 

procedural effectiveness, addressing the concept and obstacles that impede the 

achievement of this right. The main impediments to the achievement of the 

effectiveness of rights and the perspectives pointed out in the doctrine, as well as the 

principles related to access to justice and the appeals system were presented. It's also 

analyzed the Justice in Numbers report - 14th edition to better evaluate the object of 

study in judicial practice. This report presents numerous indicators that help the courts' 

strategies for better resolution of demands. Finally, the present research aims to 

contribute to a reflection on the theme. 

 
 
Keywords: Access to justice; System Recursal; Process Effectiveness; Justice in 

Numbers 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo nasce da reflexão sobre o acesso à Justiça no sistema 

recursal brasileiro, devido à preocupação quanto à efetividade deste direito. As 

dificuldades a esta efetiva prestação jurisdicional ocorrem devido à crescente 

litigiosidade ocasionada pelas relações contemporâneas complexas.  

Há uma manifesta crise no Judiciário e suas implicações processuais serão 

examinadas principalmente no que tange o acesso à Justiça e seus obstáculos que 

impossibilitam aos cidadãos de exercerem seus direitos estabelecidos na constituição. 

A metodologia para o desenvolvimento do trabalho é a pesquisa exploratória, 

pois visa analisar o problema, e construir hipóteses com o escopo de encontrar as 

respostas para as questões que motivaram o objeto do trabalho. Os resultados da 

pesquisa serão apresentados na forma quantitativa. 

As fontes para desenvolvimento do trabalho são o Relatório Justiça em 

Números 14ª edição, como referência prática para uma análise do tema, bem como 

foi utilizado consultas em livros, artigos científicos, e revistas científicas para 

desenvolvimento das ideias estruturadas nesta monografia. Delimita-se para o foco 

de estudo o sistema recursal brasileiro no ano de 2018 (ano base 2017). O presente 

trabalho foi estruturado em 4 capítulos conforme descrito a seguir: 

No primeiro capítulo será abordado o conceito do acesso à Justiça, sua 

evolução histórica bem como seus princípios norteadores. No segundo capítulo, é 

necessário identificarmos o conceito de recurso e os princípios que embasam este 

instrumento jurídico importantíssimo no nosso país. No terceiro capítulo, identificamos 

os obstáculos enfrentados pelos jurisdicionados e apresentamos a teoria das “ondas 

renovatórias” de Mauro Cappelletti e Bryant Garth, conhecida como os movimentos 

de acesso à justiça. E neste capítulo mostrará ainda os avanços que ocorreram ao 

longo dos anos que contribuíram para almejar a efetividade deste direito.  

No quarto e último capítulo foi realizada uma análise no Relatório Justiça em 

Números – 14ª edição – 2018, trata-se de um instrumento que contribui para uma 

aferição mais concreta referente à efetivação e celeridade processual para subsidiar 

decisões e políticas, viabilizando que os jurisdicionados o alcancem seus direitos em 

nosso sistema jurídico. 
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1 O DIREITO FUNDAMENTAL AO ACESSO À JUSTIÇA 

Neste capítulo discorremos sobre a concepção do direito fundamental ao 

acesso à Justiça, sua retrospectiva histórica ao longo das mudanças da nossa 

sociedade e apresentamos também os princípios relacionados a este importante 

direito.  

1.1 CONCEPÇÃO TEÓRICA DE ACESSO EFETIVO À JUSTIÇA 

Inicialmente, é imprescindível conceituar justiça, termo que é objeto de 

inúmeras teorias, o qual varia de acordo com as transformações sociais e com a 

evolução da sociedade e do direito.  

 

É ilusório querer enumerar todos os sentidos possíveis da noção de justiça. 
Vamos dar, porém, alguns exemplos deles, que constituem as concepções 
mais correntes da justiça, cujo caráter inconciliável veremos imediatamente: 
1 – A cada qual a mesma coisa. 2 – A cada qual segundo os seus méritos. 3 
– A cada qual segundo suas obras. 4 – A cada qual segundo suas 
necessidades. 5 – A cada qual segundo sua posição. 6 – A cada qual segundo 
o que a lei lhe atribui. (PERELMAN, 2002, p. 9) 

 

No campo processual, a igualdade se manifesta através da aplicação da 

garantia do devido processo legal, decorre também do princípio da paridade de armas. 

Desta forma, garante-se a todos os demandantes as condições de igualdade, a 

aplicação das normas e o respeito à Constituição e aos tratados internacionais.  

A noção de justiça sugere a todos, inevitavelmente, a ideia de certa 
igualdade. Desde Platão a Aristóteles, passando por Santo Tomás, até os 
juristas, moralistas e filósofos contemporâneos, todos estão de acordo sobre 
este ponto. A ideia de justiça consiste numa certa aplicação da ideia de 
igualdade. (PERELMAN, 2002, p. 1) 

 

O Acesso à justiça é a forma pela qual o indivíduo pode reivindicar seus direitos 

e/ou solucionar litígios perante o Estado, e proporcionar resultados justos. E não 

apenas o acesso ao Poder Judiciário, mas o acesso a uma ordem jurídica que produza 

justiça.  

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. Primeiro, o sistema deve ser 
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igualmente acessível a todos; segundo ele deve produzir resultados que 
sejam individual e socialmente justos. (CAPPELLETTI e GARTH, 2002, p. 3) 

 

O acesso à Justiça não pode ser confundido com o acesso ao Poder Judiciário, 

ou seja, apenas o acesso à tutela jurisdicional do Estado para pleitear a proteção de 

direitos. Nesse contexto, ressalta-se que o direito processual, por ser regras de 

aplicação do direito substancial, existe como instrumento para concretização da 

norma material, e assim a função jurisdicional, deve assegurar a aplicação do direito 

e promover resultados socialmente justos. Consubstanciando tal pensamento:  

 

a problemática do acesso à Justiça não pode ser estudada nos acanhados 
limites do acesso aos órgãos judiciais já existentes. Não se trata apenas de 
possibilitar o acesso à Justiça enquanto instituição estatal, e sim de viabilizar 
o acesso à ordem jurídica justa. (WATANABE, 2013, p. 128)  

 

A carta magna identifica o acesso à Justiça como um direito fundamental, e 

assim resguardado como cláusula pétrea pelo constituinte de 1988 (Art. 60, §4º, 

CF/88). Segundo Mendes, Coelho, e Branco (2014, p. 288) , “não pode o legislador, a 

pretexto de conformar ou disciplinar a garantia da proteção judicial efetiva, adotar 

disciplina que afete, de forma direta ou indireta, o exercício substancial desse direito”. 

Desta forma, qualquer disposição legislativa que limite o acesso à Justiça deve 

conservar núcleo substancial da garantia de submeter ao Poder Judiciário a 

apreciação de lesão ou ameaça a direito.  

A nossa Lei maior, trouxe avanços no que tange a democratização do acesso 

à justiça, uma vez que disciplinou mecanismos para a defesa dos direitos dos 

indivíduos. Deste modo, prevê como garantia a todos o princípio da inafastabilidade 

da jurisdição, instituído através do inciso XXXV do art. 5º, que dispõe que “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. (BRASIL, 1988)  

Esse princípio também está presente no art. 6º da Convenção para a Proteção 

dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (1953), segundo o qual: 

“Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e 

publicamente, num prazo razoável por um tribunal independente e imparcial, 

estabelecida pela lei...” 
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Ademais, neste mesmo artigo 5º, consagra outros direitos como o direito de 

petição em defesa de seus direitos ou por abuso de poder no inciso XXXIV, alínea a; 

o julgamento de seu processo por autoridade competente na forma do inciso LIII; a  

garantia do devido processo legal conforme inciso LIV; o contraditório e a ampla 

defesa consubstanciada no inciso LV; bem como a garantia da prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos 

prelecionada no inciso LXXIV. Deste modo, todos podem acionar a máquina judiciária 

a fim de postular uma tutela jurisdicional preventiva ou uma reparação relativa a um 

direito para resolução de conflitos, cabendo ao Estado possibilitar esse acesso de 

forma efetiva e a todos.  

O inciso XXXV do referido artigo refere-se também acerca do direito de ação 

no ordenamento jurídico brasileiro que é um direito subjetivo público do indivíduo, 

destinado a provocar o desenvolvimento da atividade jurisdicional. Neste contexto, 

ressalta-se que o jurisdicionado possui o direito de obter a prestação jurisdicional, 

mesmo para constatar que não preenche requisitos processuais.  

Conforme Marinoni dispõe que o direito de ação é um direito que se sobrepõe 

aos demais direitos fundamentais. 

  

O direito de ação cobre a multifuncionalidade dos direitos fundamentais, ou 
seja, pode ser utilizado conforme as necessidades funcionais dos direitos 
fundamentais. Portanto, é um direito que se coloca sobre todas essas funções 
e, na verdade, sobre todos os direitos fundamentais materiais. E que os 
direitos fundamentais materiais dependem, em termos de efetividade, do 
direito de ação. (...)O direito de ação é um direito fundamental processual e 
não um direito fundamental material, como são os direitos de liberdade, à 
educação e ao meio ambiente. portanto, é imprescindível à efetiva 
concretização de todos eles.  (ARENHART, MARINONI e MITIDIERO, 2015, 
p. 236).  

 

Com efeito, a prestação jurisdicional justa deve observar o princípio do devido 

processo legal, que, como dito inicialmente, é um princípio do qual decorre o acesso 

à Justiça. Nas palavras de Silveira (2014, p. 291), “o devido (justo) processo constitui 

a base dos direitos e garantias individuais e coletivas contra qualquer atuação 

perniciosa ou arbitrária do poder, aliás, poder escolhido pelo próprio cidadão.” 

Ressalta-se que o Estado se submete também às normas, ou seja, o juiz ao decidir 
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de forma justa, deve respeitar normas processuais para garantir a justiça, promovendo 

o acesso a uma ordem jurídica justa.  

Vale salientar que, o Estado de Direito, o ente estatal está sujeito às normas 

jurídicas e tem a sua atuação definida e limitada pelo ordenamento jurídico. Alinhado 

a este pensamento Alvim (2014, p. 170) afirma  que “o Estado é uma pessoa política 

e jurídica, qualificada e definida pela ordem jurídica por ele criada.” Pode-se afirmar 

que o poder político emana do povo e a elaboração de normas jurídicas está a cargo 

de órgãos cuja composição foi escolhida pelo povo. Desta forma, a ordem jurídica não 

pode ser concebida como instrumento injusto, mas apenas ao bem da sociedade.  

O Estado é um instrumento para a pacificação social, e o direito é um dos 

principais instrumentos estatais para a promoção do bem na sociedade, portanto a 

norma jurídica é a forma em que o ente estatal exerce controle sobre os cidadãos. 

Neste contexto: 

o próprio direito tem inegavelmente um “fim político”, ou fins políticos, e é 
imprescindível encarar o processo, que é instrumento estatal, como algo de 
que o Estado se serve para a consecução dos objetivos políticos que se 
situam por detrás da própria lei. (DINAMARCO, 2015, p. 126) 

 

O acesso à Justiça, dessa forma, pode ser visto fundamentalmente sob dois 

aspectos, o acesso à Justiça que é garantia fundamental do cidadão à jurisdição, e o 

segundo, a prestação jurisdicional deve ser justa. Ademais, Dinamarco, Cintra 

Grinover (2015) afirmam que o acesso à justiça não se resume ao direito de ingressar 

em juízo ou a mera admissão no processo, se consubstancia precipuamente em 

possibilitar que o maior número de pessoas sejam admitidas a demandar, bem como 

se defender adequadamente.  

O direito de acesso à justiça é direito fundamental e objetiva garantir a 

realização de outros direitos pela ordem jurídica, ou seja, pela tutela jurisdicional justa 

e efetiva. Este direito não se confunde com ingresso jurisdicional, pois não se restringe 

apenas ao acesso ao judiciário. Abrange a tutela jurisdicional em consonância com os 

demais princípios constitucionais e processuais e suas garantias para a efetividade 

processual. Desse modo, este direito é instrumento para a concretização da justiça.  
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1.2 PRINCÍPIOS RELACIONADOS AO ACESSO À JUSTIÇA 

O princípio da acessibilidade advém da capacidade dos litigantes ingressar 
sem óbices de qualquer natureza para efetivar seus direitos. Primeiramente, é 
necessário que haja irresignação dos direitos violados, ou seja haja conhecimento dos 
direitos para que sejam reclamados. Outro elemento é a legitimação da pessoa para 
a defesa de direito porventura existente. Em consonância com este entendimento:  

 
 

Dessa premissa podemos extrair duas conclusões: uma positiva, ou seja, a 
legitimação da pessoa ou das pessoas mais adequadas para a defesa de um 
direito, tenha a natureza que tiver, possibilitará que ele possa efetivamente 
ser reclamado, da melhor forma e com o melhor desempenho; outra, 
negativa, no sentido de que a legitimação inadequada poderá impedir que a 
verificação de uma possível lesão de direito fique excluída do exame do poder 
Judiciário, ou que este exame não seja valioso pela falta do desempenho 
apropriado. (CARNEIRO, 2014, p. 58) 
 
 

Este princípio tem como pressupostos a existência de sujeitos de direito, 

capazes de ingressar em juízo sem obstáculos para a efetivação de seus direitos 

individuais e coletivos. De modo que a condição financeira do jurisdicionado não 

impeça para tal efetivação.  

O princípio da operosidade presume a atuação ética de todos que participam 

da atividade judicial ou extrajudicial com os procedimentos e instrumentos processuais 

para que atinja o efetivo acesso à justiça. Carneiro (2014), destaca que com base na 

operosidade, os envolvidos no processo devem atuar de forma ética e cooperar com 

as atividades destinadas à democratização do processo para alcançarem os fins 

almejados.  

Este princípio visa o comprometimento das partes envolvidas no processo. O 

juiz deve ter uma atuação ética e as partes devem ter ética entre si e em relação aos 

atos processuais.  De modo que haja atuação ética dos envolvidos e a utilização de 

institutos processuais para alcançar melhor produtividade.  

O princípio da utilidade garante a parte vencedora da demanda a efetivação de 

seu direito de forma rápida de proveitosa, assegurando ainda o menor sacrifício para 

o vencido. Entretanto, alguns entraves como o imenso número de litígios, poucos 

magistrados para julgá-los, dificultam a concretização a obtenção do direito.  

O processo confere a parte vencedora a concessão do direito material, em 

consonância a sua violação. Ademais, cumpre observar o desafio do Judiciário devido 
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ao imenso número de litígios, em contraste a poucos magistrados para julgá-los.  Em 

consonância, Carneiro (2014), afirma que o processo passa pela instrumentalidade e 

efetividade, trazendo como consequências necessárias a rapidez, a garantia do bem 

da vida, a execução específica, a abrangência da decisão do ponto de vista subjetivo 

e objetivo e, finalmente, o tratamento adequado do ato processual.  

O princípio da proporcionalidade está ligado a todos os demais princípios 

informadores do acesso à Justiça, bem como se encontra presente a vários institutos 

processuais. O magistrado ao resolver questões relevantes pode ter dificuldade de 

decidir a questão controvertida, ocasionando um dilema na escolha adequada. 

  

Em determinadas situações o magistrado deve escolher entre uma ou outra 
interpretação, em outras situações a opção não se coloca mais no campo da 
simples interpretação, mas alcança a disputa entre duas normas, entre dois 
princípios que se encontram em conflito. Para sair deste dilema, o julgador 
projeta e examina os possíveis resultados, as possíveis soluções, faz a 
comparação entre os interesses em jogo e, finalmente, a opção, a escolha 
daquele interesse mais valioso, o que se harmoniza com os princípios e os 
fins que informam este ou aquele ramo do Direito. Esta atividade retrata o 
princípio da proporcionalidade (CARNEIRO, 2014, p. 55).  

 

O princípio da proporcionalidade consagra a ponderação de interesses em 

conflito pelo magistrado. Está relacionado a todos princípios informadores do acesso 

à justiça, bem como embasa inúmeros institutos processuais, contribui na análise do 

magistrado em situações controversas para melhor proferir decisões judiciais.  
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2 SISTEMA RECURSAL 

Neste capítulo discorreremos sobre o conceito de recurso, que é um dos 

institutos mais significantes do direito processual, suas classificações e os princípios 

relacionados a este instrumento jurídico tão utilizado no nosso país.  

2.1 CONCEITO DE RECURSO 

O recurso é a manifestação de uma ou de ambas as partes, permitindo um 

segundo julgamento do mérito da lide, antes de incidir os efeitos da coisa 

julgada.  Cabe salientar, que o recurso é um dos institutos mais relevantes no Direito 

Processual, pois proporciona um reexame do direito.   Nas palavras do Jurista José 

Carlos Barbosa Moreira (2015, p. 232), recurso “é o remédio voluntário idôneo a 

ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a 

integração de decisão judicial que se impugna.”  

Segundo autor Nery Jr (2014, p. 201), recursos são instrumentos de correção 

e meios processuais colocados à disposição do interessado, para que seja sanado o 

ato processual viciado ou para que seja adequada a sua legalidade à conveniência e 

justiça.  

O recurso é uma espécie do gênero remédio aplicáveis, ou seja, “na mesma 

relação jurídica processual em que foi proferida a decisão recorrida, vale dizer, sem 

que se instaure um novo processo.” (NERY JR, 2014, p. 203). 

Em consonância, a definição de recurso dada por Alvim (2014, p. 170), cabe 

destacar que o manejo do recurso deve ser voluntário: “Os recursos podem objetivar 

a reforma, a invalidação, a integração ou o esclarecimento da decisão impugnada”.  

Insta salientar, o recurso é meio utilizado pelo litigante a fim requerer revisão 

da decisão judicial dentro da mesma relação processual, ou seja, defender o seu 

direito. É uma forma voluntária de impugnação, prevista na lei, ou seja, um novo 

reexame do mérito. É uma forma voluntária de impugnação, está prevista na lei, com 

o intuito de invalidar, reformar uma decisão proferida.  

No ordenamento pátrio, recurso é o instrumento que é oposto ou interposto nos 

autos de um mesmo processo evitando a preclusão e/ou coisa julgada.  
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Os recursos se classificam em ordinário, extraordinário, total, parcial, 

fundamentação vinculado, fundamentação livre, principal e subordinado.  

Os Recursos ordinários viabilizam amplo reexame da controvérsia, inclusive, 

voltados exclusivamente à pretensão discutida na demanda. E os recursos 

extraordinários são voltados a uma outra finalidade, qual seja, a uniformização de 

entendimento do direito constitucional e da lei federal, não admitem discussões de 

questões permitidas nos recursos ordinários. O posicionamento do Professor Assis 

(2015, p. 67), tal como da maior parte da doutrina, também inclui como principal 

aspecto o direito debatido no recurso para classifica-los.  

Pode-se classificar recurso, conforme à extensão da matéria impugnável na 

decisão judicial recorrida. Segundo Theodoro Jr (2016, p. 951), classifica-se como 

total quando o recurso requer a reforma total da decisão e parcial quando o recurso 

restringe o inconformismo a parte da decisão.  

O recurso será total quando compreender todo o conteúdo impugnável da 

decisão. De outro lado, o recurso será parcial quando compreender apenas parte do 

conteúdo impugnável da decisão.  

No recurso de fundamentação vinculada, conforme Theodoro Jr (2016, p. 951), 

a matéria impugnada pelo recorrente é requisito de cabimento para o recurso, para 

sua admissibilidade, caso não presentes tais vícios na decisão, não será cabível o 

recurso e o destino será o não conhecimento. Como, por exemplo, no recurso 

extraordinário, exige que na decisão recorrida exista contrariedade a Constituição 

Federal, e o recurso especial, à legislação infraconstitucional.  

Isso importa afirmar que na admissão não será analisada o mérito, mas será 

necessário verificar se o mérito do recurso respeita a vinculação legal de matéria que 

pode ser debatida. E os recursos de fundamentação livre permitem que a parte ou 

terceiro recorrente alegue seu inconformismo à decisão atacada sem afetar a 

admissibilidade.  

Os recursos de fundamentação livre são aqueles em que o recorrente toma 
como base, apenas e tão somente, o gravame experimentado pela decisão. 
O seu mero inconformismo com a decisão, tal qual proferida, é suficiente para 
o cabimento do seu recurso. Basta que a decisão tenha acarretado, em 
alguma medida, prejuízo, para que caiba o recurso. (BUENO, 2015, p. 43) 
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Nos recursos de fundamentação livre, o recurso pode atacar à decisão, sem 

que isto tenha influência na admissibilidade. Desta forma, no recurso não há tema 

enquadrado em lei para o cabimento.  

O recurso principal, ou independente é aquele interposto pelas partes ou 

terceiros assim que têm ciência da decisão, obviamente dentro do respectivo prazo 

de interposição.  

No recurso subordinado, conforme ensina Bueno (2015) caso uma das partes 

recorra dentro do prazo, à outra parte recorre de forma adesiva ao primeiro recurso, 

ficando a este subordinado. Caso seja efetivamente interposto recurso no prazo para 

contrarrazões poderá a parte inicialmente omissa interpor recurso adesivo.  

Deste modo, nas palavras de Bueno (2015, p. 43) o recurso adesivo,  “nada 

mais é do que recurso contraposto ao da parte adversa, por aquela que se dispunha 

a não impugnar a decisão, e só veio a impugná-la porque o fizera o outro litigante.”  

Quanto ao cabimento, evidentemente que as condições serão as mesmas de 

cabimento do recurso ao qual se subordina. Mas, além disso, tem-se que o recurso 

subordinado tem fundamento na sucumbência recíproca e, portanto, deve ter relação 

com a parte desfavorável ao recorrente. A existência do recurso subordinado sempre 

respeitará a existência do principal, se o recurso principal não for admitido, o 

subordinado restará prejudicado. 

2.2 PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AOS RECURSOS 

Há inúmeros dispositivos legais que dão embasamento aos recursos 

processuais, entretanto, há a incidência de diversos princípios que permitem a 

interpretação do sistema recursal em toda sua abrangência. Deve-se reconhecê-los 

como fundamentos essenciais situados na base do direito, auxiliando na compreensão 

do comando introduzido na norma processual.  

Em consonância, Ataide Júnior (2014, p. 193), “os princípios gerais dos 

recursos são normas inspiradoras do sistema recursal, que compõem a sua teoria 

geral e são aplicáveis, em geral, a todas as modalidades recursais”.  
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Portanto, conforme entendimento de Silveira (2017) os princípios recursais são 

elementos que servem de normatização que contribui para a implementação dos 

aspectos recursais.  

Cita-se de maneira exemplificativa, o princípio da taxatividade, o princípio do 

duplo grau de jurisdição, o princípio da singularidade, o princípio da fungibilidade, o 

princípio da vedação a reformatio in pejus, bem como o princípio da dialeticidade. Os 

princípios são imprescindíveis na esfera recursal, pois norteia o sistema jurídico na 

criação das leis, bem como à interpretação e aplicação. Cabe ressaltar que além 

desses princípios mencionados, ainda há outros que são aplicáveis para plena 

efetividade do sistema recursal.  

O princípio da taxatividade estabelece que os recursos estão taxativamente 

previstos em lei federal, submetidos então ao princípio da reserva legal, de forma que 

só podem ser revogados e alterados por lei em comento. Vale ressaltar que este 

princípio deriva do princípio da legalidade.  

Segundo Ataide Jr. (2014), resta sedimentado que os recursos estão em rol 

taxativo (“numerus clausus”) na legislação, ou seja, estabelece que os recursos são 

apenas aqueles que estejam devidamente expressos na legislação, utilizando a peça 

adequada para impugnar a decisão. 

O princípio do duplo grau de jurisdição consiste no reexame da decisão por 

órgão jurisdicional superior, almeja prevenir ou corrigir decisões que tenham sido 

proferidas erroneamente ou por abuso de poder. No entendimento de Theodoro Júnior 

(2016), atua como verdadeiro “antídoto”, tendo como fundamento a falibilidade ou má-

fé do julgador. Assegura-se, deste modo, o reexame da decisão para seja corrigida 

imperfeições ou reformada coibindo equívocos ou abusos.  

Diante disso, o princípio do duplo grau de jurisdição permite no caso concreto 

um duplo juízo sobre determinado assunto que foi submetido ao crivo do Poder 

Judiciário, conforme MARINONI, ARENHART e MITIDIERO (2015).   

Este princípio permite que a parte vencida possa ter uma nova apreciação da 

questão que foi decidida. Este princípio proporciona um julgamento mais seguro para 

os litigantes, entretanto pode acarretar morosidade processual.  
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Tal princípio permite o reexame da decisão judicial por outro órgão, tendo a 
vantagem de propiciar um julgamento mais seguro, pois, em regra, a 
autoridade superior possui um conhecimento melhor. Por outro lado, o duplo 
grau pode causar morosidade do processo. (SILVEIRA, 2017, p. 154) 
 
 

A possibilidade da decisão ser revista por órgão jurisdicional, e normalmente, 

de hierarquia superior, normalmente o juiz de instância superior, devido a sua posição 

hierárquica e sua experiência, tem menos chances de ocorrer erros, há assim o 

aperfeiçoamento da decisão, o que garante uma maior segurança jurídica.  

O princípio da singularidade ou unirecorribilidade estabelece que para cada ato 

judicial que seja passível de recurso, apenas será possível a interposição de apenas 

um recurso. Embora seja cabível para mesma decisão, mais de um recurso, não é 

possível que sejam utilizados simultaneamente ou cumulativa de vários recursos 

visando a modificação do mesmo ato judicial.  

Nas palavras de Ataide Jr. (2014), o princípio da singularidade impede que a 

decisão seja impugnada mediante vários recursos, objetivando evitar o 

congestionamento do Poder Judiciário. Diante disso, Silveira (2017) salienta que para 

cada decisão emanada do Poder Judiciário, caberá apenas um recurso.  

Entretanto, há uma exceção a este princípio, pois quando o acórdão apresentar 

dispositivos que sejam objeto de recurso especial e extraordinário simultaneamente. 

Nesta hipótese, devem-se propor ambos no mesmo ato. O embasamento é a ausência 

de conflito de competência, uma vez que a matéria a ser apreciada pelo STJ e pelo 

STF são diferenciadas.  

O princípio da fungibilidade trata a questão do recebimento de um recurso 

inadequado para o tipo da decisão recorrida. Entretanto, a interposição do recurso 

inadequado poderá ensejar a inadmissibilidade do recurso, conforme MARINONI, 

ARENHART e MITIDIERO (2015).  

Todavia, tal premissa não pode ser vista de maneira absoluta, pois há 

determinadas situações que podem ensejar dúvidas quanto à interposição de 

determinado recurso e, diante disso, nada mais plausível que o julgador se mostre 

mais maleável, mitigando a regra da singularidade, em prol ao princípio da 

fungibilidade.  
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Na hipótese de manifesta dúvida sobre o recurso cabível, referente a decisão 

desfavorável, a interposição de recurso inadequado possivelmente pode ser recebida 

pelo juiz ou tribunal, visando não prejudicar a parte recorrente, mesmo com o equívoco 

no manejo da escolha do recurso. Contudo, é necessária a observação de pelo menos 

dois pressupostos, a presença de dúvida objetiva sobre a impugnação aplicável e a 

inexista de erro grosseiro na interposição do recurso. E ainda, é necessária, a 

observância do prazo legal destinado ao recurso apropriado.  

Insta salientar, o posicionamento de Theodoro Júnior, que demonstra que em 

todos os casos deve ser observado se não houve má fé, assim como o erro grosseiro, 

eis que na hipótese de haver apenas a adoção equivocada, restará vislumbrado no 

caso concreto mero erro de forma:  

 

[...] deve-se lembrar que a adoção de um recurso pelo outro, quando 
preservados os requisitos de conteúdo daquele que seria o correto, e não 
constatada a má fé nem o erro grosseiro, resolve-se em erro de forma; e, para 
o sistema de nosso Código, não se anula, e sim, adapta-se à forma devida, o 
ato processual praticado sem sua estrita observância (CPC, Arts. 277 e 283), 
parágrafo único). (THEODORO JÚNIOR, 2016, p. 954)  

 

No mesmo sentido é o entendimento consubstanciado por Ataíde Júnior (2014, 

p. 193), esclarecendo que “[...] o erro do recorrente deve ser escusável, fundado em 

dúvida objetiva, não podendo ser grosseiro, com violação de texto expresso da lei”.  

Diante disso, vale ressaltar que em consideração o princípio da fungibilidade, é 

possível que a utilização de determinado recurso seja considerada válida, ainda, que 

não tenha sido efetivado de maneira correta.  

O princípio da vedação da reformatio in pejus atua quando apenas um dos 

recorrentes interpõe um recurso, garantindo que o julgamento deste instrumento não 

será mais desfavorável que a decisão do órgão ad quo.  

Nada obsta que o recurso advenha de apenas uma das partes, de forma que 

se mostra repelida a possibilidade do órgão ad quem proferir decisão que agrave a 

situação da parte recorrente, conforme elucidação do autor THEODORO JR. (2016).  

De modo, que aquilo que ensejaria um aspecto prejudicial ao recorrente 

transitou em julgado, não mais sendo objeto de análise recursal. Entretanto, é possível 

que a decisão de primeiro grau seja confirmada pela instância superior. Ratifica o 
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entendimento, Ataíde Jr (2014), quando uma parte apenas recorre, não é plausível 

que haja o agravamento de sua situação, pois, quando o recorrente interpõe uma 

determinada decisão tem o intuito de melhorá-la.  

 

Outro princípio importante para o sistema processual brasileiro diz respeito à 
proibição de que o julgamento do recurso, interposto exclusivamente por um 
dos sujeitos, venha a tornar sua situação pior do que aquela existente antes 
da insurgência. Ora, se o recurso é mecanismo previsto para que se possa 
obter a revisão de decisão judicial, é intuitivo que sua finalidade deve cingir-
se a melhorar (ou pelo menos manter idêntica) a situação vivida 
pelo recorrente. Como remédio voluntário, o recurso é interposto no interesse 
do recorrente. Não pode, por isso, a interposição do recurso piorar a condição 
da parte, trazendo para ela situação mais prejudicial do que aquela existente 
antes do oferecimento do recurso. Tal é a formulação do princípio em exame, 
que proíbe a reformatio in pejus. (ARENHART, MARINONI e MITIDIERO, 
2015, p. 514) 
 
 

Cabe ressaltar, que segundo entendimento de Didier Júnior e Cunha (2015), 

nesta hipótese em comento não caberá ao órgão suprimir qualquer vantagem que já 

tenha sido concedida a parte. Entretanto esse princípio não é absoluto, pois o Tribunal 

pode agravar em matéria de ordem pública.   

O princípio da dialeticidade orienta que os inconformismos da parte recorrente 

devem estar presentes e fundamentados no recurso, visto que parte contrária precisa 

manifestar a defesa. Na interposição da peça recursal é necessária a observância de 

requisitos como, o pedido de reforma, manifestando os fundamentos fáticos e de 

direito, de modo que o outro litigante contrário possa apresentar a defesa, segundo 

FRANZÉ  (2016). 

Para que a parte contrária possa se manifestar sobre o tema, o recurso deve 

ser interposto de maneira escrita, mediante petição demonstrando o inconformismo, 

e as razões de fato e de direito.  

Por dialética entende-se, numa síntese estreita, o sistema de pensar fundado 
no diálogo, no debate, de modo que a conclusão seja extraída do confronto 
entre argumentações empíricas, quase sempre contraditórias. Pelo princípio 
da dialeticidade exige-se, portanto, que todo recurso seja formulado por meio 
de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com 
ato judicial impugnada, mas, também e necessariamente, indique os motivos 
de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele 
cogitada, sujeitando-os ao debate com a parte contrária. (THEODORO 
JÚNIOR, 2016, p. 965) 
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Em síntese, este princípio estabelece que o litigante deve esclarecer os 

fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação e apresentar o pedido de nova 

decisão. Deste modo, o princípio preconiza que o recurso tem de combater com 

fundamentos a decisão jurisdicional atacada.  

O princípio da voluntariedade trata do direito que o litigante inconformado tem 

de manifestar e impugnar, buscando a reforma da decisão. Como retratado por Nelson 

Nery (2014, p. 203) “a vontade de recorrer deve ser induvidosamente manifestada 

pela que teria interesse na reforma ou invalidação do ato judicial impugnável.”   

Este princípio visa consignar que o recurso é uma prerrogativa do litigante, um 

direito, e assim a interposição possui caráter voluntário e optativo pelas partes. 

Ademais, significa que qualquer recurso interposto surge da vontade pessoal do 

litigante, de que não está obrigado a interpor, e então arcará com o trânsito em julgado 

ou com a preclusão.  

2.3 JUÍZOS DE ADMISSIBILIDADE E DE MÉRITO 

Os pressupostos de admissibilidade devem ser cumpridos para que seja 

possível proceder a análise de mérito do recurso. O juízo de admissibilidade tem por 

objetivo verificar o cumprimento destes pressupostos necessários, de maneira que a 

pretensão só será analisada, caso estejam preenchidos todos os requisitos de 

admissibilidade do recurso. Essa condição faz com que exista uma relação de 

dependência lógica e antecedente entre os juízos de admissibilidade e de mérito.  

Segundo, Theodoro Jr (2016, p. 960), no juízo de admissibilidade resolvem-

se as preliminares relativas ao cabimento, caso contrário não conhecerá do recurso.  

Suprido o juízo de admissibilidade, o recurso sendo conhecido, prosseguirá a 

fase do juízo de mérito, analisando os fundamentos do recorrente. O juízo de mérito 

apenas pode ser analisado pelo órgão ad quem. 

2.4 Efeitos dos recursos 

O recurso conhecido em juízo de admissibilidade, o recurso é apto a gerar 

alguns efeitos que podem ser: obstativo, devolutivo, suspensivo, expansivo.  
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Segundo Theodoro Jr (2016), os efeitos dos recursos são o efeito obstativo que 

é um dos efeitos comuns a todos os recursos e acaba por decorrer da própria 

conceituação de recurso, que é a irresignação com uma decisão, sem que se instaure 

um novo processo, Assim, o efeito obstativo é o adiamento da formação da coisa 

julgada. . Segundo Ataíde Jr (2014), o efeito devolutivo consiste na devolução do 

conhecimento da questão impugnada ao órgão ad quem, inerente a todos os recursos. 

O efeito suspensivo, significa a aptidão de a decisão recorrida, ou partes dela, não 

surtir de imediato seus efeitos e, por efeitos, entende-se efeitos executivos, 

constitutivos, condenatórios, mandamentais. Por fim, o efeito expansivo, consiste em 

reconhecer que a devolução do recurso não restringe às questões da sentença, 

compreendendo questões suscitadas pelas partes, ou conhecíveis de ofício.  
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3 OBSTÁCULOS AO LIVRE ACESSO AO SISTEMA RECURSAL 

3.1 PRINCIPAIS OBSTÁCULOS 

3.1.1 Desconhecimento do direito 

No Brasil, a parcela da população que possui maior grau de instrução, e por 

sua vez conhece seus direitos, acionam a prestação jurisdicional com mais frequência, 

em comparação às classes menos favorecidas que desconhecem o direito, o se 

sentem desmotivadas devido a intimidação que os ambientes formais do poder 

Judiciário podem causar. Neste sentido Cappelleti e Garth (2002) explicam que 

litigantes habituais levam vantagens sobre litigantes eventuais, em virtude da 

desmistificação da justiça inacessível.  

O autor Marinoni (2014) aponta que falta de reconhecimento dos direitos é um 

obstáculo ao acesso Justiça e afirma que o ambiente jurídico também pode ser um 

obstáculo, pois cidadão se sente intimidado diante do Judiciário, ou até mesmo dos 

seus operadores.  

3.1.2 Ordem econômica 

O alto custo para manter um processo é um obstáculo ao acesso à justiça, de 

forma que um processo gera despesas de diversas naturezas, seja decorrente dos 

honorários cobrados pelos advogados, ou mesmo, em virtude de pagamento de 

custas. Este fator atinge principalmente as camadas da sociedade com baixo poder 

aquisitivo, deste modo aqueles que não possuem condições financeiras para arcar 

com a demanda ficam impedidos de defender seus direitos, de obter o efetivo acesso 

à justiça. Segundo Cappelleti e Garth  (2002), muitas vezes o acesso à justiça é tão 

dispendioso que os custos do processo não compensam o valor da causa pleiteado.  

Os indivíduos com maior poder aquisitivo suportam com menor dificuldade as 

custas do processo, necessária para ter um acesso à justiça de forma justa e efetiva. 

Nesse sentido vejamos: 

Essas pessoas têm vantagens óbvias ao propor ou defender demandas. Em 
primeiro lugar, elas podem pagar para litigar. Podem, além disso, suportar as 
delongas do litígio. Cada uma dessas capacidades, em mão de uma única 
das partes, pode ser uma arma poderosa. (CAPPELLETI, 2002, P.21) 
(CAPPELLETTI e GARTH, 2002, p. 21).  
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Este fator atinge principalmente as camadas da sociedade com baixo poder 

aquisitivo, deste modo aqueles que não possuem condições financeiras para arcar 

com a demanda ficam impedidos de defender seus direitos, de obter o efetivo acesso 

à justiça.  

3.1.3 Morosidade processual – duração do processo 

Outro fator de grande relevância que impede o efetivo acesso à justiça é a 

demora na prestação jurisdicional em virtude da morosidade processual que contribui 

diretamente para a efetividade e funcionalidade do direito ao acesso à justiça.  

Conforme ensina Cappelleti e Garth  (2002), as partes que buscam uma 

prestação jurisdicional precisam esperar em média de dois a três anos, por uma 

decisão. Os efeitos da morosidade são o abandono da causa, ou acordos por valores 

muito inferiores.  

A demora processual também gera descrença na justiça, o cidadão se 

desmotiva de ingressar no Judiciário devido a lentidão judicial que desafia o direito a 

uma resposta dentro de um prazo razoável. Destarte, o litigante ao procurar o Poder 

Judiciário deseja encontrar na prestação jurisdicional, um provimento que solucione o 

conflito e este obstáculo temporal ocasionado por dificuldades institucionais, sejam 

relacionadas à insuficiência do número de magistrados e/ou de servidores, ou em 

razão da complexidade do nosso sistema processual, impede o acesso à justiça em 

tempo razoável.  

3.1.4 Jurisprudência defensiva 

A jurisprudência defensiva, consiste na supervalorização de requisitos formais 

para o conhecimento dos recursos nos tribunais, desta forma ocasionando a não 

apreciação do mérito e o cerceamento do direito do recorrente.  

 

Ouso até dizer que chega a ser arbitrária a postura dos que, proclamando o 
repúdio ao formalismo irracional em relação a outros atos do processo e 
chegando mesmo a admitir sua regularização mediante a assinatura 
inicialmente faltante, quando tratam do recurso extraordinário ou do especial 
vêm assumir atitude diferente. Por que esses atos mereceriam ser tratados 
assim, a partir de um metro formalista e discrepante das premissas tão bem 
aceitas em outras situações? Essa postura parece-me mais uma 
manifestação da ideia de que tais recursos não teriam compromisso algum 
com o valor do justo, servindo somente, como está em escritos de Alfredo 
Buzaid, à preservação da ordem jurídico-positiva do país - e não como 
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instrumento à disposição das partes para a busca do acesso à justiça 
(DINAMARCO, 2015, p. 1025)  
 
 

Este excesso de rigor e formalismo adotado pelos tribunais no conhecimento 

dos recursos acaba afastando o jurisdicionado do judiciário, cerceando o acesso à 

justiça através do sistema recursal e mitigando, o princípio do duplo grau de jurisdição.  

3.1.5 Excesso de litigância 

Destaca-se dentre os diversos fatores que concorrem para a ineficiência do 

Judiciário e para a morosidade na tramitação é a enorme quantidade de processos.  

Há dois tipos de litigantes, os eventuais que eventualmente ingressam em juízo, 

e os litigantes habituais, quase sempre são empresas. Esta diferenciação identifica 

que o litigante habitual possui uma estrutura organizada para administrar litígios  

No ensinamento de Cappelleti e Garth (2002) a defesa dos interesses por meio 

de ações coletivas seriam estratégias mais eficazes para equalizar os litigantes 

eventuais e os habituais:  

 

Essa desigualdade relativamente ao acesso pode ser atacada com maior 
eficiência, segundo Galanter, se os indivíduos encontrarem maneiras de 
agregar suas causas e desenvolver estratégias de longo prazo, para fazer 
frente às vantagens das organizações que eles devem amiúde enfrentar. 
(CAPPELLETTI e GARTH, 2002, p. 9) 

 

Fabio Tenenblat (2011, p. 24) afirma: 

 

que o problema reside na péssima distribuição de acesso ao Poder Judiciário 
entre a população. Em outras palavras, a mesma justiça, que permanece 
praticamente desconhecida e inacessível para grande parcela do povo 
brasileiro, é utilizada de forma excessiva e abusiva por determinados setores 
da sociedade.   

 

Em contrapartida, o excessivo número de processos inconsistentes retarda o 

julgamento das demais ações, prejudicando aqueles que efetivamente precisam do 

Judiciário para ver seu direito reparado.  

Cabe ressaltar, que o ajuizamento ou não de um processo judicial, bem como 

o recurso ou o acordo diante de uma sentença desfavorável, significa para as partes 

ponderar os riscos em face dos possíveis resultados. Segundo Rachlinski (1996), toda 
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ação judicial é uma aposta, sendo que os litigantes fazem suas escolhas avaliando o 

que está em jogo no processo.  

Advogados remunerados por valor mensal por processo têm a tendência a 

praticar atos ou recursos protelatórios, conforme observado por Rachlinski (1996), 

alguns chegam a impedir acordos que colocariam fim ao processo de forma favorável 

a seus constituintes. Vale salientar que atuações desta natureza constituem litigância 

de má-fé, ou seja, a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo 

ou a apresentação de recurso com intuito protelatório, todavia é rara a aplicação de 

penalidades.  

Relacionado ao excesso de litigância é a morosidade na prestação jurisdicional, 

comprometendo diretamente a efetividade do direito de acesso à justiça. Conforme 

Cappelleti e Garth (2002) é estatisticamente comprovado que “na maioria dos países 

as partes esperam por uma solução judicial por, não menos que, dois ou três anos 

para que se tenha uma decisão que seja exequível.”  

O objetivo do litigante ao procurar a tutela do Estado é a busca pela prestação 

jurisdicional, que solucione o conflito. Este impedimento, gerados seja por dificuldades 

institucionais decorrente à insuficiência na quantidade de magistrados e de servidores, 

ou em razão dos inúmeros processos inconsistentes ou ainda a interposição infindável 

de recursos, marcam o Poder Judiciário com o problema de morosidade processual, 

prejudicando o andamento do sistema recursal e convergem a uma imperfeição no 

acesso à justiça.  

Ademais, a demora na prestação jurisdicional impede que haja ordem jurídica 

justa, pois quanto mais tempo a causa leva para ser resolvida, se tornando mais difícil 

reparar o dano por meio da ação judicial. Ciente dessa preocupação, o constituinte 

incorporou à Constituição o princípio da razoável duração do processo.  

E por conseguinte, para acessar e movimentar a justiça é necessário um 

esclarecimento acerca das leis processuais vigentes no país e a superação dos outros 

obstáculos citados. Nesse diapasão, verificamos através do autor supramencionado 

que o Estado precisa tomar uma postura ativa a fim de que este direito fundamental 

de forma alguma possa ser obstaculizado pela inefetividade, bem como pela não 

duração razoável do processo, conforme preceitua a Lei Maior. 
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3.2 ONDAS RENOVATÓRIAS 

Os autores Mauro Cappelletti e Bryant Garth em sua obra Acesso à Justiça, 

reconhecidos pelo tema ondas renovatórias, apresentam uma visão quanto ao 

processo, analisando os obstáculos enfrentados pelo litigante para ter o efetivo acesso 

à justiça.  

A primeira onda trata-se do obstáculo econômico. A prestação jurisdicional é 

dispendiosa, devido as despesas no processo (pagamento dos honorários 

advocatícios, custas judiciais e outros), de modo que se relaciona a assistência 

jurídica gratuita aos hipossuficientes econômicos. A finalidade é proporcionar aos 

litigantes de baixa renda a mesma representação que teriam se pudessem pagar um 

advogado. Conforme os doutrinadores em comento, nos países ocidentais, visando o 

efetivo acesso à justiça, medidas foram adotadas para elevar o sistema de assistência 

judiciária:  

Os sistemas de assistência judiciária da maior parte do mundo moderno, 
foram, destarte, grandemente melhorados. Um movimento foi desencadeado 
e continuou a crescer e, como veremos, excedeu até mesmo as categorias 
da reforma da assistência judiciária. (...) Medidas muito importantes foram 
adotadas nos últimos anos para melhorar os sistemas de assistência 
judiciária. Como consequência, as barreiras ao acesso à justiça começaram 
a ceder. Os pobres estão obtendo a assistência judiciária em números cada 
vez maiores, não apenas para direitos novos, não tradicionais, seja como 
autores ou réus. É de se esperar que as atuais experiências sirvam para 
eliminar essas barreiras. A assistência judiciária, no entanto, não pode ser o 
único enfoque a ser dado na reforma que cogita do acesso à justiça. Existem 
limites sérios na tentativa de solução pela assistência judiciária. Antes de 
mais nada, para que o sistema seja eficiente, é necessário que haja um 
grande número de advogados, um número que pode até exceder a oferta, 
especialmente em países em desenvolvimento. (CAPPELLETTI e GARTH, 
2002, p. 13) 
 

A segunda onda renovatória trata-se da representação dos interesses difusos. 

Antigamente, o processo era inter partes, se destinava a resolução da controvérsia de 

interesses individuais. Os direitos de um grupo (erga omnes), ou seja, a concepção 

coletiva não se enquadrava. Desta forma, obtivemos maior efetividade no processo, 

com a tutela de vários interesses em uma só demanda. Neste contexto, com o 

surgimento de novos direitos, foi necessário a modificação normas para que os novos 

direitos fossem tutelados. Como por exemplo, a proteção ao meio ambiente e ao 

consumidor são exemplos dessa onda.  
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Direitos que pertencessem a um grupo, ao público em geral ou a um 
segmento do público não se enquadravam bem nesse esquema. As regras 
determinantes da legitimidade, as normas de procedimento e a atuação dos 
juízes não eram destinadas a facilitar as demandas por interesses difusos 
intentadas por particulares. (CAPPELLETTI e GARTH, 2002, p. 19) 
 
 

A terceira onda renovatória refere-se ao “enfoque do acesso à justiça”, sendo 

uma concepção ampla do acesso à justiça, se concentrando em procedimentos e 

formas de se evitarem conflitos na sociedade moderna. Desde modo, tem por objetivo 

reforma nos procedimentos e na estrutura dos Tribunais, que burocratizam o exercício 

da jurisdição. Está vinculado ao conceito de instrumentalidade do processo e das 

formas.  

O novo enfoque, no entanto, tem alcance muito mais amplo. Essa terceira 
onda de reforma inclui a advocacia, judicial ou extrajudicial, seja por meio de 
advogados particulares ou públicos, mas vai além. Ela centra sua atenção no 
conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos 
utilizados para processar e meios para se evitar disputas nas sociedades 
modernas. Nós o denominamos de “o enfoque ao acesso à justiça” por sua 
abrangência. Seu método não consiste em abandonar as técnicas das duas 
primeiras ondas de reformas, mas em tratá-las como apenas algumas de uma 
série de possibilidades para melhorar o acesso. (CAPPELLETTI e GARTH, 
2002, p. 75) 

 

3.3 AVANÇOS AO ACESSO À JUSTIÇA 

A Lei 1060/50, Lei da gratuidade de justiça, contribuiu para aumentar a 

acessibilidade aos tribunais, pois um maior número de litigantes pode ingressar com 

suas demandas para obter a tutela jurisdicional. Esta lei estabelece as regras de 

assistência judiciária gratuita aos litigantes hipossuficientes. Considera-se 

hipossuficiente todo individuo cuja situação econômica impeça de pagar as despesas 

do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.  

Com o advento da Lei 9.099/95 que criou os Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais (JEC e JECRIM), compondo a estrutura da Justiça Comum Estadual  e a lei 

10.259 que criou os Juizados Especiais na esfera da Justiça Comum Federal (JEF) 

contribuíram também para aumentar a acessibilidade aos tribunais, assegurando 

também a observância dos princípios como celeridade, e informalidade dos atos 

processuais.  

Em relação aos Juizados Especiais cumpre ressaltar que ingresso das 

demandas, são isentas de custas processuais, bem como dispensam a assistência de 
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advogados, de forma que o próprio cidadão tem total capacidade para ajuizar a 

demanda. Contribuiu também para a descentralização da justiça, priorizando a defesa 

de forma gratuita.  

Outros exemplos facilitadores do princípio da acessibilidade são as 

implantações dos Núcleos de Prática Jurídica das Universidades de Direito (NPJ), 

formados por acadêmicos de Direito, supervisionados por professores, que atendem 

gratuitamente as pessoas hipossuficientes, patrocinando as demandas até as últimas 

instâncias possíveis.  

E por último, a criação das Defensorias Públicas Estaduais e Federais, regida 

por lei e garantidas pela Constituição Federal de 1988. Esta instituição deve prestar a 

orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, como prevê o Art. 5º, o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos.  

A efetiva realização dos direitos não é uma decorrência apenas do texto 

constitucional, pois infelizmente estes direitos não são compartilhados por todos, 

devido a significativas barreiras impedem a efetividade dos direitos.  
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4 JUSTIÇA EM NÚMEROS 

Acesso à justiça se traduz numa Justiça ampla, eficaz e competente para 

atender a sociedade. E com intuito de solucionar estas inúmeras controvérsias 

submetidas ao Poder Judiciário, a nossa Constituição prevê direitos e garantias na 

prestação jurisdicional. E com efeito, é dever do nosso Estado Democrático de Direito 

garantir este direito fundamental, bem como a efetividade da prestação judicial.  

A prestação jurisdicional é um dos grandes problemas da contemporaneidade, 

pois a crescente complexidade das relações sociais no âmbito de uma sociedade 

contemporânea acarreta inúmeros conflitos sociais. (SILVEIRA, 2014). 

No entanto, um dos grandes desafios deste preceito pelos órgãos judicantes, 

era a ausência de parâmetros (dados estatísticos) para a sua aferição, sendo 

superado pela elaboração do Relatório Justiça em Números, publicado pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) que viabiliza o conhecimento mais aprofundado e preciso 

sobre a Justiça Brasileira.  

O Relatório Justiça em Números, foi elaborado em 2003 por iniciativa do 

Ministro Nelson Jobim, é o resultado do estudo ao Centro de Pesquisa de Opinião 

Pública da Universidade de Brasília – DATAUNB. A elaboração deste relatório 

possibilita aos julgadores, pesquisadores, estudantes e demais cidadãos, ao 

conhecimento mais aprofundado sobre a Justiça brasileira.  

Ressalta-se que como fonte para este trabalho, será utilizada a 14ª edição do 

Relatório Justiça em Números, sendo os dados coletados em 2018 (Ano-Base 2017). 

Este relatório apresenta a atuação dos órgãos do Poder Judiciário através dos 

inúmeros indicadores que subsidia as estratégias dos tribunais para a melhor 

resolução das demandas. Destaca-se que o presente trabalho se restringirá a análise 

dos indicadores de recorribilidade, de produtividade e de tempo médio de tramitação 

dos processos. Todos os indicadores apresentados no referido Relatório são 

fundamentados pela Resolução CNJ 76/2009 em que consta o detalhamento de 

fórmulas que norteiam o Sistema de Estatísticas do Poder Judiciário (SIESPJ).  

A escolha dos indicadores elencados, tem-se como pressuposto observar a 

efetivação processual, bem como o acesso à justiça e a celeridade processual, sob a 

perspectiva teórica apresentada neste trabalho sob aferição de seus índices. Desta 
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forma, é um modo de se depreender como que a Justiça tem se desenvolvido ao longo 

do ano-base 2017 na consecução das suas atividades.  

4.1 INDICADORES 

O indicador de recorribilidade externa é a proporção entre o número de 

recursos dirigidos a órgãos jurisdicionais de instância superior ou com competência 

revisora em relação ao órgão prolator da decisão e o número de decisões de decisões 

por ele proferidas no período de apuração.  São computados, por exemplo, recursos 

como a apelação, o agravo de instrumento, os recursos especiais e extraordinários.  

O indicador de recorribilidade interna é a proporção entre o número de recursos 

endereçados ao mesmo órgão jurisdicional prolator da decisão recorrida e o número 

de decisões por ele proferidas no período de apuração.  

    Figura 1 – Diagrama de recorribilidade e demanda no Sistema Recursal 

 
     Fonte: (CNJ, 2018 (ano base 2017)) 
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A Figura 1 apresenta o fluxo de funcionamento do sistema recursal no Poder 

Judiciário. Observa-se que em cada representação da instância/tribunal é 

apresentado o número de casos novos originários e recursais, bem como os 

percentuais de recorribilidade interna e externa.  

Podemos aferir desta figura que, quanto maior a instância, maior o índice de 

recorribilidade, tanto externa quanto interna. Nota-se, que os Tribunais Superiores 

acabam se ocupando, predominantemente, de casos recursais, correspondendo a 

88,1% de suas cargas de trabalho. Situação similar ocorre no 2º grau. A Justiça do 

Trabalho e a Justiça Federal correspondem índices de recorribilidade a 96,8% e 92,2% 

respectivamente. Nos Tribunais Estaduais a proporção é de 80,1%, nos Tribunais 

Regionais Eleitorais, 56,8% e nos Tribunais de Justiça Militar, 47,6%.  

O segmento com maior recorribilidade externa no Poder Judiciário é a justiça 

trabalhista. (A recorribilidade do 1º para o tribunal 43%, e a do tribunal para o TST 

(40%).  

Pode-se aferir pelas figuras (2 e 3) abaixo que no primeiro grau, os índices de 

recorribilidade interna e externa tendem a ser menores do que no segundo grau.  

                      Figura 2 - Série Histórica da recorribilidade interna 

 
                                     
                       Fonte: (CNJ, 2018 (ano base 2017)) 
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                                      Figura 3 - Série histórica da recorribilidade externa 

 

                      Fonte: (CNJ, 2018 (ano base 2017)) 

 

Destaca-se que a recorribilidade interna do 2º grau chega a ser 3,5 vezes 

superior à do 1º grau, conforme a Figura 2. Os embargos de declaração interpostos 

no 1º grau representam 6% das decisões (sendo mais aplicado na Justiça Trabalhista 

11,6%).   

E a recorribilidade externa dos juizados especiais para as turmas recursais é 

maior do que da justiça comum para o 2º grau, tanto na Justiça Estadual, quanto na 

Justiça Federal. Das decisões proferidas nos JEFs, 23% chegam às turmas recursais 

e, das decisões proferidas nas varas federais, 17% chegam aos TRFs. Na Justiça 

Estadual, a recorribilidade externa é de 13% nos Juizados Especiais e de 6% nas 

varas estaduais.  

Conforme sinaliza a figura 3, os recursos endereçados aos Tribunais 

Superiores são 27% dos casos correspondem a 2,8 vezes a recorribilidade 

identificada encaminhados aos tribunais (10% dos casos) aproximadamente.  

Os índices de recorribilidade interna no 1º e 2º graus reduziram-se no período 

de 2012 a 2016, com elevação em 2017. Na recorribilidade externa, 2017 foi o quarto 

ano consecutivo de queda do índice, em ambas as instâncias.  

De modo que, quanto maior a instância, maior o índice de recorribilidade, tanto 

externa quanto interna.  

Dando continuidade, será analisado o indicador de produtividade dos 

magistrados (IPM). Este é calculado pela relação entre o volume de casos baixados e 
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o número de magistrados e servidores que atuaram durante o ano na jurisdição. A 

carga de trabalho indica o número de procedimentos resolvidos no ano, incluindo não 

somente os processos principais, como também os recursos internos e os incidentes 

em execução julgados em trâmite.  

                        Figura 4 - Série histórica do índice de produtividade 

 

                        Fonte: (CNJ, 2018 (ano base 2017)) 

 

Destaca-se que o indicador IPM variou positivamente no último ano em 3,3%, 

conforme indicação na Figura 4. Esse indicador tem aumentado e alcançou a média 

de 1.819 processos baixados por magistrado, no ano base, ou seja, uma média de 7,2 

casos solucionados por dia útil do ano.  

Este relatório indicou que no 1º grau o IPM aumentou em 2,8% e no 2º grau, 

em 5,5%. A carga de trabalho da magistratura permaneceu estável no 1º grau, mas 

subiu no 2º grau.  

No ano de 2017, os juízes emitiram o maior índice de sentenças da série 

histórica, embora o estoque de processos ainda esteja em crescimento, os números 

mostram um crescente na produtividade dos magistrados brasileiros. No entanto, 

foram solucionados aproximadamente apenas 27% de todos os processos da Justiça 

brasileira. 

Observa-se a cada ano que o acervo de processos aumenta e no período de 

2009 a 2017, o acréscimo de processos novos foi 19,4 milhões, ou seja, uma 

progressão de aproximadamente 31,9%.  
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                      Figura 5 - Acervo de processos em tramitação 

 

                      Fonte: (CNJ, 2018 (ano base 2017)) 

 

O número de processos sem solução em todo o Judiciário brasileiro chegou em 

2017 ao seu maior índice. No entanto, este período teve o menor aumento entre os 

anos, foi de 0,3%. Em anos anteriores, o crescimento maior foi no período de 2015 

para 2016, pois foram acumulados mais 2,9 milhões de casos sem solução. 

Evidencia-se que o estado atual de congestionamento de processos no 

judiciário, ou seja, o excesso de litigância, acarreta a morosidade na prestação 

jurisdicional. Este fato tem frustrado os cidadãos que desacreditam do poder público, 

especialmente do Poder Judiciário, obstaculizando ao direito de acesso à Justiça, 

conforme apontado pela doutrina e indicado como hipótese deste trabalho. 

O próximo indicador a ser analisado é o indicador de tempo de tramitação que 

é calculado através da medição temporal, cite-se o tempo do processo pendente, o 

tempo da sentença e o tempo de baixa. O diagrama apresentado na Figura 6 

demonstra o tempo em cada instância do Poder Judiciário. Em geral, o tempo médio 

do acervo (processos pendentes) é maior que o tempo da baixa, com poucos casos 

de inversão desse resultado. As maiores faixas de duração estão concentradas no 

tempo do processo pendentes.  
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                     Figura 6 - Diagrama de tempo 

 

                      Fonte: (CNJ, 2018 (ano base 2017)) 
 
 
 
                      Figura 7 - Diagrama de Tempo – STF 
 

 

                       Fonte: (CNJ, 2018 (ano base 2017)) 
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Comprova-se nesta análise que o tempo de tramitação fica sujeito ao tempo 

em que o processo ficou no acervo pendente de resolução. Esta demasiada demora 

no trâmite processual é um dos obstáculos enfrentados pelos cidadãos que recorrem 

ao Judiciário, conforme mencionado no capítulo anterior, impedindo a efetividade de 

seus direitos. 

Para corroborar ainda mais com o debate, cumpre ratificar que a Escola de 

Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV Direito SP), coletou dados 

para calcular o ICJ Brasil (Índice de Confiança na Justiça), e observou uma diminuição 

na confiança da população pelo Judiciário, de forma que o índice apresentou uma 

queda de 10 pontos percentuais entre 2013 a 2017, passando de 34% para 24%. 

Segundo a pesquisa da renomada Fundação (2017), esse dado é significativo, pois 

nos anos anteriores não existiram oscilações consideráveis nesta medição.  

 

       Figura 8 - Índice de Confiabilidade – 2017 

 

       Fonte: (FGV-SP, 2017) 

 

Com efeito, há a percepção de que o Judiciário é lento. Os indicadores desta 

pesquisa realizada pela FGV-SP (2017) apresentaram que 81% dos entrevistados, o 

Judiciário decide de forma lenta ou muito lenta. Com mesmo percentual consideram 
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que o custo de acesso à Justiça é caro ou muito caro e 73% dos respondentes 

consideram que o Judiciário é difícil ou muito difícil de utilizar. E 29% dos entrevistados 

afirmam conhecer nada ou quase nada das leis brasileiras, conforme figura 9. Por fim,  

10% afirmaram não cumprir todas as normas jurídicas.  

 

                                      Figura 9 - Grau de Conhecimento das leis brasileiras 

 

                                      Fonte: (FGV-SP, 2017) 

 

O Índice de Confiança na Justiça (ICJ Brasil), que se trata de uma nota de 0 a 

10 em relação à confiança da população no Judiciário, em 2017, a Justiça recebeu 

uma nota de 4,5. Para esta pesquisa a amostra foi 1.650 entrevistadas de 8 Estados 

da Federação (Amazonas, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal).  

Em pesquisa realizada pelo CNJ (2012) comprovou  que os maiores 

demandantes da Justiça são os litigantes habituais, como por exemplo, a Caixa 

Econômica Federal, a União, o INSS, os bancos, as empresas de telefonia, os 

municípios, conforme a figura 10. O acesso ao Judiciário, se torna disponível para um 

tipo de litigante e desencoraja para a grande massa de indivíduos incapazes de buscar 

seus direitos, produzindo uma contradição.  
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                    Figura 10 - Maiores litigantes 

 

                     Fonte: (CNJ, 2012) 

 

Esta pesquisa da Fundação (2017) e do CNJ (2012) se mostrou relevante para 

o objeto deste trabalho, pois mostra que alguns dos obstáculos apontados pelos 

autores no referencial teórico, comprovou sua veracidade na prática. Ressalte-se que 

ficou demostrado nesta pesquisa a comprovação na prática dos obstáculos, conforme 

mencionado no capítulo anterior deste trabalho: Descrença no Judiciário, morosidade 

processual, ordem econômica, e desconhecimento de mecanismos de defesa de 

direitos e até mesmo intimidação pela complexidade que o ambiente jurídico impõe.  

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

No ano de 2017, o número de processos em tramitação apresentou o menor 

crescimento da série histórica, com variação de 0,3% e o Poder Judiciário com um 

acervo de 80,1 milhões de processos que aguardam solução definitiva no final do ano 

de 2017.  Entre 2009 e 2017 houve uma variação acumulada de 31,9% no estoque, 

correspondendo a um crescimento médio de 4% ao ano.  

Conforme o Relatório, durante o ano de 2017, ingressaram 29,1 milhões 

processos e foram finalizados 31 milhões, ou seja, o Poder Judiciário decidiu mais 

processos do que a demanda de casos novos. Apesar da alta produtividade, não 

houve redução do estoque processual devido à reativação de casos que já haviam 

sido arquivados em anos anteriores e retornaram à tramitação no ano de 2017.  
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Vale ressaltar, o ingresso de 319 juízes no ano de 2017, contribuiu no aumento 

do número de processos baixados e na elevação da produtividade média dos 

magistrados em 3,3%, tal valor implica a solução de aproximadamente 7,2 processos 

ao dia. Observa-se que aproximadamente 27% de todos os processos que tramitaram 

foram solucionados. É relevante esclarecer que nem todos os processos que tramitam 

em um ano são baixados, devido prazos legais, e diversas situações jurídicas 

possíveis.  

Por fim, o tempo médio da sentença e da baixa aumentou para 2 anos e 2 

meses, e 2 anos e 9 meses, respectivamente. E o tempo dos processos pendentes 

diminuiu para 5 anos e 1 mês.  

Conforme elucidado Sadek (2014), o fator principal que contribui para a 

ineficiência do Judiciário brasileiro são os inúmeros processos, entretanto este fato 

parece ser contraditório ao acesso da população ao Poder Judiciário  que deve ser o 

mais amplo possível, ao mesmo tempo, deve haver redução no número de processos, 

para que o Judiciário cumpra suas atribuições constitucionais. Demandas demais e 

demandas de menos.  

Parece ser uma contradição, mas observa-se que o problema está na 

distribuição do acesso ao Poder Judiciário entre a população.  Deste modo, para 

grande parcela do povo brasileiro permanece praticamente desconhecida e 

inacessível, e sendo utilizada de forma excessiva e abusiva por determinados setores 

da sociedade.  

No artigo jurídico Acesso à Justiça: Um direito e seus obstáculos, a autora 

Sadek(2014), apresentou um levantamento feito pelo Ipea (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada), que registra que 63% dos indivíduos declararam que 

vivenciaram problemas sérios e ainda assim não procuraram o Judiciário. Estudo 

realizado pela Escola de Direito da FGV-SP, em 2012, evidenciou o acesso ao 

Judiciário ocorre entre pessoas com maior nível de renda e de escolaridade.  

Observa-se um desequilíbrio pois de um lado os que litigam frequentemente, 

os que conhecem quais são seus direitos e por outro lado, aqueles que não reclamam 

seus direitos e talvez até não conheçam. O número considerável de demandas no 

Poder Judiciário não significa a superação das ondas de acesso à justiça, citados no 

capítulo anterior, mas sim um reflexo das desigualdades na sociedade.  
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Neste contexto, os processos na justiça não indicam um amplo acesso, mas 

constitui evidências das dificuldades de democratização do direito de acesso à justiça. 

Verifica-se deste modo que o volume de processos dos demandes frequentes (setores 

privilegiados da sociedade) contribuem para uma imagem negativa da Justiça junto à 

população, impedindo o Poder Judiciário de cumprir suas atribuições constitucionais, 

como garantia dos direitos e à composição dos conflitos de interesses.  

O artigo defende que o acúmulo de processos e a consequente lentidão devido 

ao número insuficiente de juízes, de servidores que inviabilizaria respostas em um 

intervalo de tempo razoável.  

Outro fator que contribui para a lentidão é o tratamento dado as demandas 

idênticas também é considerada uma das causas da lentidão da Justiça, pois são 

apreciadas como ações individuais e não como litígio de natureza coletiva. Esse 

procedimento leva ao aumento no número de demandas repetitivas, além de contribuir 

para a insegurança jurídica, com a distribuição dessas ações em diferentes varas, 

possibilitando distintos entendimentos na apreciação do mérito. Acrescente-se, a 

estas causas, o excesso de formalismo somado à linguagem prolixa, provocando o 

retardamento das decisões e, muitas vezes, a incompreensão por parte dos 

jurisdicionados.  
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5 CONCLUSÃO 

Este estudo teve como objetivo abordar o direito de acesso à justiça em âmbito 

recursal considerando o atual contexto de litigância excessiva que se observa no 

Judiciário brasileiro. O acesso não se resume ao ingresso em juízo, consiste na 

eliminação de óbices e simplificações processuais e que impedem a atuação das 

partes, ou desequilibre a relação processual. Nessa perspectiva, decorrem normas 

constituidoras de direitos e garantias fundamentais, para prestação jurisdicional 

efetiva, à ordem jurídica justa.  

Para que um processo seja justo, é necessário que seja um processo acessível 

e para tanto pressupõe a sua efetividade. De modo que qualquer litigante ao ingressar 

em juízo para obter uma tutela jurisdicional adequada do Estado, seja para demandar 

ou para se defender, tenha o ingresso e o cumprimento de garantias fundamentais 

relacionadas ao andamento e encerramento do processo na relação processual 

justos.  

A Justiça brasileira vive um momento crítico causado principalmente pelo 

acúmulo de processos (excesso de litigiosidade) e morosidade processual. Os dados 

publicados na 14ª edição do Relatório Justiça em Números, revelam que existiam 

aproximadamente 80,1 milhões de processos tramitando no Poder Judiciário nacional.  

Desta forma, a maioria das controvérsias existentes na sociedade geram um 

número excessivo de processos judiciais, cujas estatísticas aumentam a cada ano. O 

excesso de judicialização das demandas sociais é um fenômeno atual e cotidiano que 

não pode ser ignorado.  

O amplo reconhecimento dos direitos e suas garantias no âmbito constitucional 

e infraconstitucional é significativo para a democratização do acesso à 

justiça.  Entretanto, devido à enorme litigiosidade por alguns setores da sociedade e 

a morosidade na solução de conflitos prejudicam a credibilidade do Poder Judiciário e 

da ordem democrática. É necessário, a inclusão de parcelas da população de baixa 

renda propiciando condições para o conhecimento de seus direitos.  

O quadro da Justiça atual favorece procedimentos opostos à solução pacífica 

dos conflitos, sendo necessário criação de políticas para conferir maior efetividade ao 

acesso à justiça. No que se refere efetividade do acesso em âmbito recursal, é 
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necessário maior rigidez na verificação dos recursos que tem o intuito apenas de 

postergar a decisão final. 

 A efetividade do processo traduz um significado que se resume na ideia de que 

o processo deve ser apto a cumprir de forma integral as suas funções, impondo o 

cumprimento da justiça. É inegável que a efetividade é prejudicada pela crise 

estrutural vivida pelo Poder Judiciário.  

Sendo assim, é necessário e imprescindível que o Judiciário tenha meios para 

atender a estas demandas já que a ineficiência gera custos implicações na sociedade. 

Desta forma, deve-se adotar outras medidas de solução dos conflitos, satisfazendo as 

partes e reduzindo o litígio de se protrair no tempo.  

Em sede recursal, o índice de conciliação é ínfimo frente a quantidade de 

processos que tramitam neste âmbito. Mesmo nos juizados especiais, onde tal prática 

deveria ser mais costumeiramente utilizada, o índice de conciliação na fase de 

conhecimento é baixo, no ano base de 2017. 

Consta-se que várias são as causas que acarretam a falta de efetividade no 

direito ao acesso, para tanto, medidas devem ser incorporadas para mudança no 

cenário atual, recomenda-se maior adoção às justiças itinerantes, bem como aumento 

da quantidade dos juizados especiais, modernização das leis processuais, maior 

informatização do judiciário. Além de maior incentivo às implementações de meios 

alternativos de resolução de conflitos, que constituem instrumentos que contribuem 

para diminuir o acúmulo de processos, compondo, mais uma frente de trabalho para 

alcançar efetividade em tempo razoável.  

Por fim, após o estudo do tema, há ainda muito o que se avançar na realização 

concreta do acesso à Justiça, de modo que as soluções propostas pela doutrina ou 

mesmo aquelas contidas nas legislações, nem sempre são alcançadas. Neste 

contexto, o Relatório Justiça em Números fornece parâmetros para a observância aos 

princípios do acesso à Justiça e da razoável duração do processo, dentre outros 

princípios, bem como para garantir a elaboração de ações que visem a efetividade na 

prestação dos serviços judiciais. Pode-se observar que ao longo dos anos, houve 

avanços para proporcionar maior acesso à Justiça de forma plena, entretanto não é o 

suficiente para contribuir para um acesso amplo e efetivo.  
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