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RESUMO 

 

O trabalho desenvolvido buscou analisar a problemática contemporânea do acesso à 

justiça, principalmente no que tange à falta de efetividade nas prestações jurisdicionais, 

tendo por base as ondas do acesso à justiça de Mauro Cappelleti e Bryant Garth. Nesse 

sentido, a finalidade do presente trabalho reside na análise de possíveis mecanismos que 

modifiquem á falta de efetividade e conduzam à pacificação social. Por isso adotou-se a 

metodologia de pesquisa bibliográfica qualitativa tendo por referência autores 

especialistas no tema. Como resultados destaca-se que os enfoques do acesso à justiça, 

foram significativos para o processo inicial da ressignificação do acesso à justiça, mas 

não suficientes, principalmente para superar a falta de efetividade ou garantir um grau 

de pacificação social condizente com a realidade brasileira atual. Com isso é necessária 

à adoção de um novo enfoque do acesso á justiça que pudesse suprir essas duas 

ausências. A partir do desenvolvimento do trabalho concluiu-se que era necessário 

romper conceitos tradicionais do direito processual civil em destaque para o conceito de 

jurisdição que impacta diretamente no grau de intervenção e exclusividade conferido ao 

Estado-juiz nas relações jurisdicionais. Isso requer um processo que deve ser 

progressivamente modificado, inicialmente pelo reconhecimento da importância de 

utilizar-se dos métodos consensuais de solução de conflitos nas prestações 

jurisdicionais. Além disso, é necessário que tais métodos sejam equiparados a via 

judicial para que forneçam as mesmas respostas e possibilitem diminuir a crise de 

abarrotamento enfrentada pelo Judiciário. Esse processo de equiparação ganha destaque 

a partir da adoção da justiça multiportas que busca fazer um processo de adequação 

entre a demanda e o possível mecanismo de resolução da lide, e ainda, abriu espaço para 

o desenvolvimento do fenômeno da desjudicialização dos conflitos como novo enfoque 

do acesso à justiça, pois se utiliza da figura do Estado-juiz em último caso, quando a 

demanda for extremamente complexa ou envolver matérias que exijam o poder de 

coerção do juiz, assim como permite que demandas mais simples sejam acessadas pelas 

vias da Mediação, Conciliação, ou ainda pela Arbitragem, nesse último caso, quando 

envolver direitos materiais disponíveis e as partes assim convencionarem. Portanto, a 

desjudicialização ao promover esta adequação possibilitará alcançar o acesso à justiça 

efetivo, além de alcançar seu objetivo principal: a pacificação social dos conflitos 

 

Palavras-chave: Acesso à justiça; Justiça Multiportas; Métodos Alternativos de 

Solução de Conflitos; Desjudicialização. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The paper developed sought to analyze the contemporary problem of access to justice, 

mainly with regard to the lack of effectiveness in jurisdictional services, based on the 

waves of access to justice by Mauro Cappelleti and Bryant Garth. In this sense, the 

purpose of the present paper lies in the analysis of possible mechanisms that modify the 

lack of effectiveness and lead to social pacification. For this reason, the methodology of 

qualitative bibliographic research was adopted, having as reference authors who are 

specialists in the theme. As a result, it is noteworthy that the approaches to access to 

justice were significant for the initial process of redefining access to justice, but they 

were not sufficient, mainly to overcome the lack of effectiveness or guarantee a degree 

of social pacification consistent with the current Brazilian reality. Thus, it is necessary 

to adopt a new approach to access to justice that could supply these two absences. From 

the development of the paper, it was concluded that it was necessary to break traditional 

concepts of civil procedural law, highlighted by the concept of jurisdiction that directly 

impacts the degree of intervention and exclusivity conferred on the judge-state in 

jurisdictional relations. This requires a process that must be progressively modified, 

initially by recognizing the importance of using consensual methods for resolving 

conflicts in jurisdictional services. In addition, it is necessary that these methods be 

assimilated to the judicial system so that they provide the same answers and make it 

possible to reduce the overcrowding crisis faced by the Judiciary. This process of 

assimilation gains prominence from the adoption of multiport justice that seeks to make 

a process of matching the demand and the possible mechanism for resolving the dispute, 

and also opened space for the development of the phenomenon of de-judicialization of 

conflicts as a new focus of the dispute. access to justice, since it uses the figure of the 

judge-state as a last resort, when the demand is extremely complex or involves matters 

that require the judge's power of coercion, as well as allowing simpler demands to be 

accessed through Mediation, Conciliation , or even by Arbitration, in the latter case, 

when it involves available material rights and the parties so agree. Therefore, 

dejudicialization in promoting this adaptation will make it possible to achieve effective 

access to justice, in addition to achieving its main objective: the social pacification of 

conflicts. 

 

Keywords: Access to justice; Multiport Justice; Alternative Conflict Resolution 

Methods; Judicialization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O acesso à justiça é um conceito essencial no estudo do direito processual 

atual. Tem como ponto de partida a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, que consagra o Estado Democrático de Direito no Brasil e inúmeros direitos 

fundamentais, entre eles, a impossibilidade de excluir da apreciação jurisdicional, lesão 

ou ameaça de lesão a direito. A partir desse postulado, o acesso à justiça ganha 

relevância e a necessidade de ser analisado criticamente na processualística civil 

contemporânea. 

No entanto, para uma compreensão de seus reais objetivos e um delimitação 

teórica mais adequada à realidade brasileira, o presente trabalhou realizou uma análise 

da problemática contemporânea do acesso à justiça, visto que na prática, não consegue 

atingir seus postulados teóricos e é notória a crise no sistema jurisdicional como um 

todo, além de não se adequar às perspectivas contemporâneas que anseiam por respostas 

céleres e efetivas aos indivíduos.  

Nesse sentido, com o objetivo de entender o acesso à justiça, no capítulo 1 

foram analisadas suas perspectivas teóricas. Inicialmente, buscou-se uma tentativa 

conceitual associada aos anseios da sociedade atual, principalmente porque o direito é 

produto da transformação social. Para se chegar a real compreensão do acesso à justiça, 

realizou-se uma análise histórica a partir do seu momento de destaque que ocorreu entre 

os séculos XVIII e XIX, que limitava o acesso à justiça à busca pelo Judiciário e de que 

os aspectos processuais tutelariam apenas direitos formais.  

Outro marco temporal trabalhado foi entre o século XIX e início do século XX 

e da superação do Estado Liberal para o Estado de Bem-Estar Social e das modificações 

significativas no direito processual civil, em que o processo adquire função social, tendo 

em vista a valorização dos direitos humanos.  

Outra questão trabalhada no capítulo em questão foi acerca das contribuições 

trazidas pelo projeto Florença, desenvolvido por Mauro Cappelletti e Bryant Garth, a 

partir dos marcos históricos incialmente apresentados.  Após uma apresentação inicial 

dos objetivos do projeto, foi feita uma análise crítica das três ondas do acesso à justiça e 

das suas contribuições para o direito brasileiro.  

A primeira onda tratou da assistência judiciária para os pobres e dos principais 

entraves para seu acesso. Além disso, buscou-se analisar de que formas tais obstáculos 

poderiam ser superados, e por fim, a influência da primeira onda na realidade brasileira.  
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A segunda onda também interferiu no direito brasileiro, pois tratou da 

Representação dos Interesses Difusos, que também foram direitos deixados à margem 

da sociedade pelo Estado e operadores do direito. Nesse sentido, partiu-se do 

pressuposto de que noções tradicionais do direito processual deveriam ser superadas 

para um conhecimento de tais direitos e que possibilitassem sua real legitimação. Por 

esse motivo, destacou-se também o papel primário do Estado nesses direitos e de que 

forma poderia ser analisada essa a falta de representatividade.  

O último enfoque trazido foi à terceira onda que tratou do acesso à 

representação em juízo até uma concepção mais ampla de acesso à justiça- um novo 

enfoque de acesso à justiça. Com isso, nesse tópico abordou-se o processo de 

ressignificação que somente seria possível a partir de uma reestruturação dos 

mecanismos anteriores, com uma espécie de filtro dos pontos positivos e negativos para 

se chegar a um sistema eficiente e que conduzisse á pacificação social. Por isso, a partir 

das contribuições de Mauro Cappelleti e Bryant Garth foram extraídos alguns objetivos 

e formas para alcançar essa ressignificação do acesso à justiça na realidade prática.  

Após uma abordagem das ondas do acesso à justiça foram enfatizadas as 

barreiras geográficas e burocráticas/institucionais que não foram trazidas pelo projeto 

Florença, mas que igualmente, impossibilitam o acesso à justiça efetivo.  

O capítulo 2 trata das premissas teóricas do acesso à justiça que surgem a partir 

dos marcos históricos e também dos anseios de mudança dos aspectos tradicionais do 

processo civil. Por esse motivo, foi realizada uma tentativa conceitual do que seriam as 

premissas teóricas do acesso à justiça, suas modalidades e de que forma poderiam 

contribuir para o processo de ressignificação do acesso à justiça.  

Além disso, foi abordado o acesso à justiça e o processo de transição para a 

contemporaneidade, com base no entendimento de que o acesso à justiça é considerado 

como um instrumento de condução à pacificação social; é visto como um mecanismo 

que viabiliza uma ordem jurídica justa, e ainda, é responsável por promover um 

alargamento e aprofundamento da ciência jurídica.  

Assim, a partir da influência da Constituição de 1988 na era contemporânea 

foram analisados algum marcos anteriores e posteriores à Constituição.  

O capítulo 3 tratou do fenômeno da desjudicialização como aspecto chave para 

o acesso à justiça efetivo. Nesse sentido, inicialmente foi abordada a jurisdição a partir 

da superação do conceito tradicional que concentrava seu exercício na figura do Estado, 

para adoção do conceito atual de jurisdição que retira a exclusividade da resolução de 
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conflitos da figura estatal. Além disso, demonstrou-se que o conceito de jurisdição deve 

ser entendido como um conceito em evolução e de que os métodos alternativos de 

solução de conflitos devem ser progressivamente utilizados, caso seja possível sua 

utilização. Em complemento, foi discutido também a resistência que existe na aceitação 

de um novo conceito de jurisdição, principalmente pelos princípios inerentes à 

jurisdição como o poder de decisão, poder de coerção e o poder de documentação do 

juiz e que nem sempre poderiam ser alargados para os equivalentes jurisdicionais.  

A partir do entendimento de que o conceito de jurisdição deve ser entendido 

como um conceito em evolução analisou-se que a adoção de forma progressiva da 

Justiça Multiportas nas resoluções de conflitos e de que forma sua utilização tende a 

proporcionar efetividade e um grau de pacificação social às demandas.  

Tendo por base a adoção da Justiça Multiportas como forma de se alcançar um 

acesso à justiça, percebeu-se a necessidade de analisar um novo enfoque ao acesso á 

justiça efetivo que seria possível através do fenômeno da desjudicialização das 

demandas e de que forma contribuiria para atingir o acesso à justiça efetivo.  

Nesse sentido, a desjudicialização deve ser entendida como um meio de 

racionalizar a demanda ao instrumento processual mais adequado, que produzisse 

efetividade e pacificação social aos conflitos, e ainda, que respondesse aos principais 

anseios sociais. Por isso, não deve significar a retirada do Poder Judiciário da resolução 

das demandas ou abolição da figura do juiz, mas utilizá-los em ultima ratio, em 

demandas que fossem indispensáveis o seu poder de coerção.  

Por sua vez, em demandas mais simples, em que a construção da solução pode 

ser alcançada pelo diálogo, ponderações e participação ativa das partes, o conflito 

poderia ser resolvido, por exemplo, por um dos métodos não adjudicatórios de solução 

de conflitos.  

Dessa forma, a proposta do novo enfoque é sistematizar as vias de acesso à 

prestação jurisdicional, com o intuito de que o acesso à justiça efetivo, um direito 

fundamental consagrado pela Constituição Federal assegure outros direitos 

fundamentais como a duração razoável do processo, a igualdade material entre as partes 

e a possibilidade de se alcançar a pacificação social com a resolução do conflito.   
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2. A PROBLEMÁTICA DO ACESSO À JUSTIÇA 

 

O acesso à justiça, embora de difícil conceituação, “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”.
1

 Nessa 

perspectiva, surge como um mecanismo relevante para se efetivar direitos assegurados 

constitucionalmente. Daí porque “primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a 

todos; segundo, ele deve produzir resultados que sejam individual e socialmente 

justos”.
2
 

A problemática do acesso à justiça na era contemporânea reside na busca em 

romper com os aspectos tradicionais formulados pelas instituições jurídicas clássicas a 

fim de tornar o acesso efetivo, e não apenas simbólico, realidade ainda recorrente na 

prática processual.
3
 Atingir uma prestação jurisdicional em tempo razoável que resulte 

numa tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva. 

Noutra perspectiva, acresce-se que as sociedades modernas almejam respostas 

eficientes às suas demandas a fim de alcançar almejada justiça social.
4
 Nesse sentido, é 

importante perceber que assim como o direito acompanha e se modifica conforme a 

sociedade, os conceitos jurídicos e sua aplicabilidade devem passar pelo mesmo 

processo a fim de que haja um sistema efetivo e harmônico com a realidade vigente.  

Inicialmente, a fim de compreender o surgimento, desenvolvimento e 

aplicabilidade do acesso à justiça e a relevância da prestação jurisdicional, é necessária 

uma análise histórica para compreender sua importância na sistemática processual e os 

obstáculos à sua efetividade.  

O acesso à justiça ganha relevância de discussão entre os séculos XVIII e XIX, 

período marcado pela filosofia individualista que consolidou os estados liberais. Nesse 

período, consolidou-se a compreensão teórica de que o acesso à justiça deveria tutelar 

direitos formais. Nas palavras de Cappelletti e Garth:
 
 

 

A teoria era a de que, embora o acesso à justiça pudesse ser um “direito 

natural”, os direitos naturais não necessitavam de uma ação do Estado para 

sua proteção. Esses direitos eram considerados anteriores ao Estado; sua 

                                                 
1
 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça, Tradução: Ellen Gracie Northfleet. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988, p. 8 
2
 Ibid., idem. 

3
 Ibid., idem. 

4
 Ibid., idem.  
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preservação exigia apenas que o Estado não permitisse que eles fossem 

infringidos por outros.
5
 

. 
 

A percepção era de que o Estado deveria permanecer passivo, em uma espécie 

de verdadeira abstenção uma espécie de zona de não-intervenção.
6
 Não era preocupação 

a incapacidade das pessoas em utilizar a justiça e suas instituições, aqueles que não 

pudessem enfrentar os seus custos seriam os únicos responsáveis por si. Dessa maneira, 

a justiça era acessível apenas para quem pudesse suportar os seus custos. Portanto, a 

compreensão era meramente formalista, dogmática e indiferente aos reais problemas da 

sociedade. A preocupação frequente era de mera exegese ou construção abstrata do 

sistema, afastava-se da realidade e das preocupações reais da maioria da população.
7
  

Diante da supremacia normativa,
8
 o período também é marcado por 

condicionar a atividade executiva à coisa julgada, uma separação entre direito 

processual e direito material, uma supervalorização da coisa julgada, um tecnicismo 

processual excessivo e distanciamento das tutelas de Conhecimento, Execução e 

Cautelar.
9
 Trata-se de um método que “consistia em julgar as normas de procedimento à 

base de sua validade histórica e de sua operacionalidade em situações hipotéticas”.
10

 

Essa mentalidade refletia na atuação do juiz e na sua aplicação do direito. 

Compreendia-se tratar-se de uma função mecânica e não criativa. Havia uma 

preocupação em enquadrar a função julgadora em uma atividade essencialmente 

intelectual e cognitiva de identificar corretamente o direito que deveria ser aplicado ao 

caso concreto (juiz boca da lei), não sendo nela possível admitir interpretações 

tendentes a produzir resultados além da literalidade da norma.
11

 Era “quase escandaloso 

sugerir que os juízes criassem o direito
”
.
12

 Essa era a principal característica do período. 

Consequentemente, o Poder Judiciário encontrava-se distante tanto da realidade como 

                                                 
5
 Idem, p. 9. 

6
 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. Porto Alegre: Editora do Advogado. 10. ed., 2009, p. 46. 
7
 CAPPELLETTI, GARTH, op. cit., pp. 8-10. 

8
 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; Mitidiero, Daniel. Curso de Direito 

Constitucional. São Pualo: Saraiva, 6. ed., 2017, p. 338. 
9
 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. I, Rio de Janeiro: Forense, 

56. ed., 2015, p. 220. 
10

 CAPPELLETTI, GARTH, op. cit., p. 10. 
11

 MARINONI, Luiz Guilherme, Precedentes obrigatórios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, 

pp.49-57 
12

 CAPPELLETTI, GARTH, op. cit., p. 31. 
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dos anseios da população, na medida em que o seu papel era de meramente declarar o 

direito estabelecido.
13

 

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero sobre a compreensão da época: 

 

Desejava-se uma lei abstrata, que pudesse albergar quaisquer situações 

concretas futuras, e assim eliminasse a necessidade da edição de novas leis e 

especialmente a possibilidade de o juiz, ao aplicá-la, ser levado a tomar em 

conta especificidades próprias e características de determinada situação
14

. 

 

Com a mudança do século XIX para o século XX, inicia-se um processo de 

superação do Estado Liberal para o Estado de Bem-Estar Social (laissez-faire).
15

  

Com a industrialização, graves problemas sociais e econômicos da sociedade 

proporcionaram movimentos reivindicatórios de reconhecimento de direitos. Fez-se 

necessário um novo modelo jurídico-político para a nova realidade que se apresentava. 

Ao invés da não-intervenção estatal e uma preocupação meramente formalista, houve 

um crescimento de demandas que necessitavam de uma postura ativa e intervencionista 

do Estado, no campo econômico e social como forma de propiciar uma igualdade 

material entre as camadas da sociedade
16

. “Não se cuida mais, portanto, de liberdade do 

e perante o Estado, e sim de liberdade por intermédio do Estado”.
17

 Verifica-se uma 

transição: das liberdades formais abstratas para as liberdades materiais concretas.
18-19 

A jurisdição, por sua vez, assumiu dimensões muito mais amplas, e a tarefa que 

lhe foi confiada, de manter a paz social sob o império da ordem jurídica passou a 

compreender, também, os fenômenos coletivos, em que os interesses transcendem a 

esfera do indivíduo e, de maneira difusa, alcançam toda a comunidade ou grandes 

porções dela. Despertou-se o direito para interessantes relevantíssimos, como meio 

ambiente, valores históricos culturais, saúde pública, segurança coletiva, relações de 

                                                 
13

 Idem, pp. 31-32. 
14

 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de 

Processo Civil, vol.1, São Paulo: Revista dos Tribunais, 3. ed., 2017, p. 18 (versão eletrônica). 
15

 Ibid., idem. 
16

 THEODORO JÚNIOR, op. cit., p.215 
17

 SARLET, op. cit., p. 47. 
18

 SARLET; MARIONI, MITIDIERO, op. cit., p. 342. 
19

 “A atuação da vontade da lei revela a preocupação em salientar que a jurisdição exerce um poder 

voltado à afirmação do direito objetivo ou do ordenamento jurídico. O objetivo da jurisdição, nessa linha, 

passa a ter, antes de tudo, uma conotação publicista, e não apenas um compromisso com a proteção dos 

particulares, isto é, um compromisso privatista” (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, op. cit., 

p.21). Cabe lembrar que Giuseppe Chiovenda considera que o papel da jurisdição é a realização da 

vontade concreta da lei (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. 3.ed. São 

Paulo: Saraiva, 1969, p. 3). Nesse pensamento, o julgador teria a tarefa de criar a norma jurídica que rege 

o caso concreto a partir da norma abstrata do ordenamento jurídico. 
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consumo, que, embora dizendo respeito a todos os indivíduos, não são suscetíveis de 

fracionamento para que cada um possa defende-los particularmente.
20

 

O juiz ganha postura ativa, com poder de iniciativa na condução do processo e 

na fase probatória. Além disso, adquire papel interventor para assegurar igualdade real 

entre as partes, como reflexo do princípio do devido processo legal.
21

  

Nessa perspectiva, o Estado de Bem-Estar Social caracteriza-se por uma 

valorização das técnicas de efetividade; o formalismo ganha relevância apenas na 

incidência da segurança jurídica; a coisa julgada passa a ser relativizada; 

reconhecimento da instrumentalidade dos atos processuais; ressignificação entre os 

processos de Conhecimento, Execução e Cautelar, proporcionando sua concentração, 

sempre que cabível.
22

 

O século XX traz uma mudança de perspectiva com a valorização dos direitos 

humanos e consequentemente, da vida humana, aspectos não relevantes para o primeiro 

momento histórico.  

Principalmente com o pós-segunda guerra mundial, houve um aperfeiçoamento 

do sistema com o estabelecimento de novos desideratos. A ciência processual, 

influenciada pelos influxos das garantias fundamentais proporcionadas pela 

constitucionalização do direito, assumiu declaradamente o seu comprometimento com o 

processo justo. Uma atividade não apenas preocupada com a observância das normas 

procedimentais, mas também com o resultado substancial dos seus pronunciamentos. A 

técnica adjudicada de resolução de litígios não é mais o cerne dos estudos processuais, 

alcança-se a efetividade. Pensa-se em um processo de resultados, a tutela jurisdicional 

adequada, efetiva e tempestiva.
23

 

Essa (nova) perspectiva assumida pelo Estado possibilita compreender o acesso 

à justiça como um “requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um 

sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os 

direitos de todos”.
24

 Torna-se um princípio fundamental de um Estado de Democrático 

de Direito, na medida em que visa “garantir, na sua atuação como um todo, isonomia 

substancial aos cidadãos”.
25

 Com isso, o indivíduo, passa a ter a efetiva possibilidade de 

                                                 
20

 THEODORO JÚNIOR, op. cit., p.215 
21

 Idem, pp. 220-221. 
22

 Ibid., idem. 
23

 Ibid., idem. 
24

 CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p.12 
25

 PINHO, Humberto Dalla Bernadina de. A releitura do princípio de acesso á justiça e o necessário 

redimensionamento da intervenção judicial na resolução dos conflitos na contemporaneidade, Lisboa: 
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reivindicar seus direitos, “(...) o acesso à justiça é direito social básico dos indivíduos. 

Contudo, esse direito não está restrito ao mero acesso aos órgãos judiciais e ao aparelho 

judiciário estatal”.
26

 Portanto, as técnicas processuais ganham uma relevância social.
27

 

No entanto, em termos práticos, o acesso à justiça carece de efetividade. Por 

um lado, há uma sociedade massifica em sua produção, consumo e ocorrência de 

conflitos, cujos problemas estão em exponencial expansão. De outro lado, o Poder 

Judiciário revela-se como uma estrutura com recursos estruturais e humanos limitados 

para atender as mais variadas demandas deduzidas. A respeito da noção de efetividade, 

são as palavras de Cappelletti e Garth: 

 

O conceito de efetividade é, por si só, algo vago. A efetividade perfeita, no 

contexto de um dado direito substantivo, poderia ser expressa como a 

completa igualdade de armas – a garantia de que a conclusão final depende 

apenas dos méritos jurídicos relativos das partes antagônicas, sem relação 

com diferenças que sejam estranhas ao Direito e que, no entanto, afetam a 

afirmação e reivindicação dos direitos.
28

 

 

Esclarecem que a questão é identificar o objetivo almejado e os sacrifícios 

necessários para alcançá-lo, e não apenas uma análise de efetividade do sistema. É 

necessário um estudo mais profundo. A problemática do acesso à justiça, portanto, 

envolve a definição dos fatores que repercutem na sua efetividade e como lidar com 

eles.
29

 

 

2.1. CIRCUNSTÂNCIAS PARA O ACESSO À JUSTIÇA 

 

Inicialmente, Cappelletti e Garth identificaram alguns obstáculos ao acesso à 

justiça. Apontaram circunstâncias, como custas judiciais que por terem valor elevado 

impelem os litigantes na propositura de uma demanda
30

; o tempo de duração de um 

processo que pode causar prejuízos, principalmente às partes economicamente 

hipossuficientes.  

Há ainda problemas anexos: aspectos financeiros que se relaciona com a 

possibilidade da parte suportar tanto os custos do processo, quanto os honorários 

                                                                                                                                               
Revista Jurídica Luso-Brasileiro, Ano 5, nº 3, 2019, p.792. 
26

 Idem, p. 795. 
27

 CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., pp.11-12 
28

 Idem, p. 15. 
29

 Ibid., idem. 
30

 “Qualquer tentativa realística de enfrentar os problemas de acesso deve começar por reconhecer esta 

situação: os advogados e seus serviços são muito caros” (CAPPELLETTI; op. cit., 1988, p.18). 
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advocatícios. Além disso, destaca-se a capacidade pessoal que dizem respeito “as 

vantagens de recursos financeiros e diferenças de educação, meio e status social”.
31

 Por 

fim, outro problema anexo analisado consistiu na existência de diferenciação entre os 

litigantes eventuais e os habituais que diz respeito a frequência. 

 

2.1.1. Os custos da demanda 

 

Os custos da demanda referem-se a todos os gastos com a tramitação de uma 

pretensão deduzida para a prestação jurisdicional. Todos que optarem por exercer o 

direito de provocar o regular exercício da jurisdição, como regra geral, estão submetidos 

ao dever de pagar as despesas da demanda.
32- 33

.  

Além disso, no sistema jurídico brasileiro é adotado o princípio da causalidade 

ou da sucumbência. Aquele que der causa a demanda, sucumbir, deve arcar com os ônus 

financeiros decorrente da prestação jurisdicional.
34-35 

Cappelletti e Garth, por sua vez, 

criticam a adoção desse sistema por gerar uma dupla penalidade ao litigante derrotado, 

eis a explicação: “A penalidade para os países que adotam o princípio da sucumbência é 

aproximadamente duas vezes maior, ele pagará os custos de ambas às partes”.
36

 

Não obstante, pontua-se que os rigores do regime brasileiro são atenuados pela 

garantia fundamental que assegura a gratuidade de justiça àqueles que sejam 

reconhecidos hipossuficientes financeiramente. 

Nessa perspectiva, a gratuidade de justiça tem a relevante função de evitar a 

exclusão do sistema jurisdicional daqueles que não teriam condições de custear sua 

demanda. Cuida-se de opção do constituinte brasileiro para viabilizar a prestação 

jurisdicional a essas pessoas.
 37

 

                                                 
31

 CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p. 22. Os autores ainda destacam que a capacidade jurídica pessoal 

é determinante para possibilidade ou não de se alcançar uma acessibilidade jurídica, pois é necessário que 

as partes saibam reconhecer que determinado direito possui relevância jurídica, que sejam capazes de ter 

conhecimentos básicos de como ajuizar uma demanda e ainda, que haja uma certa disposição psicológica 

em recorrer a um aconselhamento jurídico efetivo para a resolução de sua demanda (Idem, pp. 22-23). 
32

 PINHO, Humberto Dalla Bernadina de. Direito processual civil contemporâneo, vol. 1, São Paulo: 

Saraiva, 8. ed., 2018, p.361 (versão eletrônica). 
33

 “As custas judiciais possuem natureza jurídica de taxa, sendo devidas no momento da propositura da 

ação e calculadas de acordo com o valor da causa” (Ibid., idem.).  
34

 Ibid., idem. 
35

 Encontra-se positivado nos arts. 82, §2º, e 85, ambos do CPC. 
36

 CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p.17 
37

 “Todos que desejam exercer seu direito de ação, a princípio, estão sujeitos ao pagamento das custas 

processuais, com exceção dos hipossuficientes, aos quais é assegurado o direito à gratuidade de Justiça, 

por força da garantia constitucional de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF)” (PINHO, op. cit., 2018, 

p. 361.  
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No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil estabelece que 

qualquer pessoa, natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira pode ser beneficiária, 

desde que comprove insuficiência de recursos.
38

 A comprovação deverá ser feita por 

meio da declaração de insuficiência, no caso de pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).
39

  

Destaca-se, porém, que a concessão de gratuidade de justiça não afasta a 

responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes da 

sucumbência (art. 98, §2º, do CPC). Caso a parte beneficiária seja vencida, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva e só 

poderão ser executadas, nos 5 anos após o trânsito em julgado da decisão, se ficar 

comprovado que a situação de insuficiência de recursos deixou de existir. Outrossim, a 

gratuidade de justiça não exime o beneficiário de pagar, ao final, as multas processuais 

impostas.
40

  

 

2.1.2 A duração da demanda 

 

Em relação à duração, quanto maior o tempo, maior a probabilidade de o 

acesso à justiça não ser efetivo. A prestação jurisdicional necessita preocupar-se com o 

seu andamento. Uma longa e demorada demanda pode sofrer os influxos de diversos 

fatores, como aumento da inflação do país, modificação na capacidade financeira das 

partes e a perda do real objetivo da demanda.  

Sobre a inflação Cappelleti e Garth expressamente se manifestam sobre os 

efeitos nefastos que pode proporcionar: “Ela aumenta os custos para as partes e 

pressiona os economicamente fracos a abandonar suas características, ou a aceitar 

acordos por valores muito inferiores àqueles a que teriam direito”.
 41

 

A realidade brasileira revela uma verdadeira crise no Poder Judiciário.
42

 Há 

uma sobrecarga de atividade em razão do expressivo quantitativo de demandas em 

                                                 
38

 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar 

à custa, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei (BRASIL. Lei nº 13.105 de 2015,16 mar. de 2015). 
39

 “O Código de 2015, embora revogando o artigo 4º da Lei n. 1.060/50, exige apenas (art. 99, §1º) 

“alegação de insuficiência” de recursos no pedido de gratuidade, de que extrai a presunção de existência 

desse requisito, desde que feita em benefício de pessoa natural, do que se conclui que, se o pedido de 

gratuidade tiver como beneficiária pessoa jurídica, deverá oferecer provas concretas da sua necessidade, 

não bastando a simples alegação. (...)A lei cria, portanto, uma presunção de pobreza em favor daquele que 

a afirmar ou a alegar” (GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil, vol. 1, Rio de Janeiro: Forense, 

5 ed, 2015).  
40

 PINHO, op. cit., 2018, p. 361. 
41

 CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p.20. 
42

 O Relatório Justiça em Números 2020 traz informações circunstanciadas a respeito do fluxo processual 
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curso. Esse abarrotamento gera uma justiça morosa e que não consegue trazer a resposta 

no momento devido. A demora na entrega da tutela jurisdicional costuma ser associada 

a uma ineficiência do Estado, o que, por sua vez, acarreta o sentimento social de 

inutilidade do acesso à justiça pela descrença na capacidade do Estado em solucionar as 

situações jurídicas deduzidas.
43

 Nesse sentido, “é mister amadurecer, diante da realidade 

brasileira, formas eficazes de fazer essa filtragem de modo a obter uma solução que se 

mostre equilibrada entre os Princípios do Acesso à Justiça e da Duração Razoável do 

Processo”
44

.  

 

2.1.3. As possibilidades das partes 

 

Primeiramente, cabe analisar a questão da disponibilidade de recursos 

financeiros das partes.  

Numa demanda aquele que tiver melhores condições de arcar com os ônus 

financeiros naturalmente terá vantagens em relação ao que não tiver a mesma 

possibilidade. Além da contratação de melhores profissionais, será viável suportar 

melhor os efeitos deletérios do tempo. Desse modo, mais do que argumentos mais bem 

formulados e estruturados, aquele que tiver melhores condições financeiras não 

necessita de transações acerca do direito em razão da necessidade que a via 

eventualmente lhe acometa. Dessa maneira, atenta Cappelletti e Garth: 

 

Cada uma dessas capacidades, em mãos de uma única das partes, pode ser 

uma arma poderosa; a ameaça de litígio torna-se tanto plausível quanto 

efetiva. De modo similar, uma das partes pode ser capaz de fazer gastos 

maiores que a outra, e, como resultado, apresentar seus argumentos de 

maneira mais eficiente.
45

 

 

Outrossim, a capacidade pessoal das partes também pode ser compreendida 

como um problema anexo, pois envolve o desconhecimento de boa parte da população, 

de conhecimentos jurídicos básicos. Também deve ser ponderada a questão psicológica 

das pessoas em recorrer de um processo judicial. 

                                                                                                                                               
no sistema de justiça brasileiro coletados em 2019 (...) O Poder Judiciário finalizou o ano de 2019 com 

77,1 milhões de processos em tramitação, que aguardavam alguma solução definitiva. Além disso, houve 

taxa de congestionamento de 68,5% (BRASIL, Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2020: 

ano-base 2019. Brasília: CNJ, 2020). 
43

 PINHO, op. cit., 2018, p.95. 
44

 Idem, p.809. Este tema será retomado mais adiante.  
45

 CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p.21. 
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A dificuldade em se reconhecer um direito exigível juridicamente que é 

consequência de um desconhecimento básico de questões jurídicas, leva a 

uma barreira entre o que de fato é direito seu e de como exercê-lo ou da 

maneira que uma demanda deve ser ajuizada com. Além disso, existe outra 

barreira que consiste na disposição psicológica que impede indivíduos de 

buscar solução para seus litígios, ainda que saibam a quem recorrer.
46

 

  

 Por fim, é necessário diferenciar os litigantes habituais dos eventuais. Esse 

conceito foi desenvolvido pelo professor Galanter e se baseia na frequência em que um 

indivíduo acessa o sistema judicial. Ele explica que os primeiros têm maior experiência 

e, por essa razão, podem planejar melhor a sua atuação na demanda; costumam ter uma 

economia de escalas, até mesmo por estarem envolvidos em mais processos. Eles, em 

razão da frequência, têm a possibilidade desenvolver comunicação informal com os 

julgadores. Há também uma maior chance de minimizar os riscos do litígio. Conseguem 

ainda estudar e aplicar diferentes estratégias e que podem ser aplicadas a casos futuros. 

Em contrapartida, os litigantes eventuais, na maioria das vezes, são dotados de uma 

inexpressiva estratégia para vencer o litígio. Costumam estar em desigualdade 

econômica. Estão mais distante do julgador. A inexperiência também potencializa os 

riscos de ser perder a demanda.
47

  

A partir dos principais obstáculos trazidos nos estudos de Mauro Cappelleti e 

Bryant Garth, a problemática do acesso à justiça foi subdividida em três ondas, cuja 

análise será desenvolvida a seguir. 

 

2.2. AS ONDAS DO ACESSO À JUSTIÇA: 

 

 A primeira ficou conhecida como assistência judicial para os pobres e busca 

analisar entraves como custas judiciais, honorários advocatícios e possiblidade de 

constituir um advogado. A segunda onda cuida da representação dos direitos difusos, o 

que modificou o Processo Civil e o papel dos tribunais. Por fim, a terceira onda trata da 

necessidade de ressignificação do conceito de acesso à justiça por meio de uma 

reestruturação de mecanismos que outrora ofereciam prestações jurisdicionais.  

 

                                                 
46

 Idem, pp. 22-23.  
47

 GALANTER, Why the ‘haves’ Come out ahead: Speculations on th limits of legal change, in Law and 

Society Review, apud CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p.26 
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2.2.1. A primeira onda: Assistência judiciária para os pobres 

 

A primeira tentativa de fomentar o acesso à justiça nos países ocidentais 

consistiu em prestar assistência judiciária aos hipossuficientes economicamente. O 

suporte majoritário era o custeio de advogados particulares, que possibilitou prestação 

jurisdicional a muitos. No entanto, o Estado além de não ter criado outras formas de 

prestar a assistência, adotou postura passiva, o que levou a uma ineficiência ao 

sistema.
48

 Dessa forma, as contradições entre o projeto teórico e a realidade prática 

distanciavam-se assim como no período liberal, tornando a assistência judiciária mais 

uma vez, inacessível.
49

 Os fatores expostos constituíam grandes entraves para pessoas 

carentes, o que levou o Estado a buscar uma resposta para reverter à desigualdade 

evidente entre as partes de um litígio.  

Inicialmente, surge o Sistema Judicare que consiste na assistência judiciária 

estabelecida como um direito assegurado para aqueles que estivessem de acordo com as 

conformidades legais. A partir disso, advogados particulares seriam custeados pelo 

Estado
50

. Outro modelo adotado no Sistema Judicare foi o britânico, que por meio de 

uma lista de advogados, o beneficiário da assistência poderia, a partir da condição 

financeira e do mérito da demanda, escolher o mais adequado ao caso.
51

 No entanto, o 

Sistema Judicare não alcançou os resultados esperados, porque não incentiva o 

advogado a auxiliar os pobres acerca de seus direitos e das áreas abrangidas por 

remédios jurídicos.
52

 

A segunda tentativa consistiu na figura do advogado remunerado pelos cofres 

públicos. Tal sistema visa conscientizar a população de seus direitos por meio de 

advogados que estariam localizados em escritórios pequenos nas comunidades pobres a 

fim de facilitar o acesso e uma prestação condizente com a realidade local.
53

 Como 

                                                 
48

 “Em economias de mercado, os advogados, particularmente os mais experientes e altamente 

competentes, tendem mais a devotar seu tempo a trabalho remunerado que à assistência judiciária 

gratuita. Ademais, para evitar incorrer em excessos de caridade, os adeptos do programa geralmente 

fixaram escritos os limites de habilitação para que desejassem gozar do benefício” (CAPPELLETTI; 

GARTH, op. cit., p.32) 
49

CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p. 33. 
50

 Tal modelo foi implementado na Áustria, Inglaterra, Holanda, França e Alemanha (idem., p.35).  
51

 Ibidem, idem. 
52

 Ibidem, p.39. Outrossim, ainda que “reconheçam sua pretensão, as pessoas pobres podem sentir-se 

intimidados em reivindica-la pela perspectiva de comparecerem a um escritório de advocacia e discuti-la 

com um advogado particular. Sem dúvida, em sociedades em que os ricos e pobres vivem separados, pode 

haver barreiras tanto geográficas quanto culturais entre os pobres e o advogado” (idem, p.38). 
53

 “Os advogados deveriam ser instruídos diretamente no conhecimento dessas barreiras, de modo a 

enfrenta-las com maior eficiência” (idem, p. 40). 
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vantagens, o modelo proporciona modificações com problemas de conhecimentos 

jurídicos básicos, além disso, os advogados localizados nesses locais proporcionam 

auxílio direto para que possam reivindicar seus direitos enquanto classe social.
54

 

Entretanto, assim como no Sistema Judicare, o segundo modelo também possui 

desvantagens como dificuldade de o advogado conciliar interesses de seus clientes 

particulares com os casos em que é remunerado pelos cofres públicos; alguns entendem 

que o advogado ao tornar-se advogado dos pobres acaba por adotar uma postura 

paternalista em que o beneficiário não seria capaz de buscar seus próprios interesses, 

mas seria apenas um indivíduo de poucos recursos econômicos.
55

 

O terceiro modelo de assistência judiciária aos pobres foi denominado de 

modelos combinados que buscou fundar os dois primeiros, permitindo que o 

beneficiário, escolha entre o serviço personalizado de um advogado particular e um 

grupo de advogados treinados com os problemas da classe hipossuficiente.
56

 Tal modelo 

ganhou destaque em países europeus que modificaram os sistemas de assistência 

judiciária, a partir dessa combinação.  

Ainda que medidas importantes tenham sido adotadas ao longo dos anos para 

proporcionar um sistema de assistência jurisdicional efetivo, talvez o grande problema 

evidenciado com a 1ª onda foi simplesmente focar em prestar assistência jurídica aos 

pobres, sem, contudo, analisar outros fatores que de certa forma podem ser obstáculos 

para um acesso á justiça efetivo. Trazendo a questão para a realidade brasileira, de um 

lado devem ser consideradas as grandes contribuições trazidas, por exemplo, à 

Defensoria Pública,
57

 considerada função essencial à justiça, conforme a Constituição 

Federal de 1988
58

 e que se assemelha ao modelo de advogados custeados pelos cofres 

                                                 
54

 Ibidem, idem. 
55

 Ibidem. Vale destacar ainda que “a solução de manter equipes de advogados assalariados, se não for 

combinada com outras soluções, é também limitada em sua utilidade pelo fato de que- ao contrário do 

sistema judicare, o qual utiliza a advocacia privada- ela não pode garantir o auxílio jurídico como um 

direito” (idem, p.43).     
56

 “Dessa forma, tanto as pessoas menos favorecidas, quanto os pobres como grupo, podem ser 

beneficiados” (idem, p.44).  
57

 Inicialmente, a criação da Defensoria Pública restringia-se a prestar um acesso á justiça formal, o que 

não gerava um acesso efetivo. No entanto, ao longo do tempo sofreu inúmeras modificações, entre elas 

destaca-se a alteração na redação do art. 4º da Lei Complementar nº 80/94 que reforçou sua atuação na 

defesa dos hipossuficientes econômicos, e também “na tutela coletiva e na democratização interna, a 

ampliação dos destinatários dos seus serviços e até mesmo a sua definição legal, como expressão e 

instrumento do regime democrático e com a função de promoção dos direitos humanos” (GONZÁLEZ, 

Pedro. O conceito atualizado de acesso à justiça e as funções da Defensoria Pública, p.10).  
58

 Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação 

jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos 
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públicos.
59

 Contudo, o acesso à justiça, como já dito, não se relaciona apenas como uma 

prestação jurídica, mas deve haver uma análise de questões sociais, políticas, 

econômicas, além das diversidades entre regiões que causam variabilidade entre índices 

de escolaridade, de renda e ocupação.
60

 A prestação jurisdicional integral e gratuita deve 

ser incentivada e melhorada, mas não deve ser a única preocupação do Estado. Nesse 

sentido, surgem outras questões importantes que não foram tratadas pelos reformadores 

na primeira onda do acesso à justiça, o que gerou uma segunda onda, preocupada com 

direitos que não focam apenas em um indivíduo e na sua possibilidade ou 

impossibilidade de custear um advogado ou suportar um processo. Trata-se de 

demandas que envolvem interesses transindividuais, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato.
61

 

 

2.2.2. A segunda onda: Representação dos interesses difusos 

 

A segunda, na tentativa de analisar a falta de efetividade do acesso à justiça 

concentrou os esforços em criar uma identidade representativa aos titulares de direitos 

difusos
62

 que pela dificuldade em determinar os sujeitos ou pela natureza da matéria 

envolvida, estavam à margem da sociedade. Tal abandono era explicado, principalmente 

pelas visões tradicionais do Processo Civil
63

 que entendia a relação jurídica apenas 

como interesse de duas partes com seus interesses individuais.
64

 No entanto, havia 

                                                                                                                                               
direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV 

do art. 5º desta Constituição Federal . 
59

 O surgimento da Defensoria Pública foi de suma importância na prestação de assistência jurídica aos 

hipossuficientes. Entretanto, a instituição não consegue alcançar todas as regiões do Brasil, além de não 

remediar outros problemas enfrentados por seus assistidos.  
60

 GRINOVER, Ada Pellegrini. Ensaio sobre a processualidade: fundamentos para uma nova teoria geral 

do processo, Brasília, DF: Gazeta Jurídica, 2016.  
61

 Art. 81 (...) Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:  I - 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. Código de Defesa do 

Consumidor.  
62

 Os direitos difusos consistem em uma das espécies do gênero direitos coletivos lato sensu. O 

ordenamento jurídico brasileiro conceitua-os como interesses transindividuais, de natureza indivisível, de 

que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato (art. 81, I, CDC) 

(ÂMBITO JURÍDICO. Direitos difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos: conceito 

e diferenciação, 2014, Disponível em: https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-

civil/direitos-difusos-coletivos-em-sentido-estrito-e-individuais-homogeneos-conceito-e-diferenciacao/. 

Acesso em: 28 de fev., 2021). 
63

 “A concepção tradicional do processo civil não deixava espaço para a proteção dos direitos difusos” 

(CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p.50). A grande resistência dos processualistas civis em analisar uma 

causa de interesse difuso. 
64

 Além disso, a grande resistência dos processualistas civis ema analisar uma causa de interesse difuso 

também explica-se pelo fato de os indivíduos indeterminados que se relacionam por questões meramente 

de fato, o que gerava certo bloqueio aos juízes que estavam acostumados a julgar uma demanda a partir 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art5lxxiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art5lxxiv
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outras demandas que necessitavam da atenção do Estado-juiz, pois envolviam direitos 

que atingiriam uma coletividade, concretizando assim um dos fundamentos do Estado 

que deve prezar pelo bem comum. 

Nessa perspectiva era necessária uma modificação das noções tradicionais do 

Processo Civil
65

 para que tais direitos ganhassem maior visibilidade, além de a 

possibilidade da concretização de direitos públicos em relação aos direitos difusos. Com 

isso foram criados alguns métodos para frear essa desvalorização dos direitos difusos 

frente à prestação jurisdicional.  

A primeira delas foi conhecida como a ação governamental
66

 e que se baseia 

em um órgão público que atua na defesa de tais interesses. Grande parte dos países 

continentais possui o Ministério Público como essa instituição. No Brasil, o órgão pode 

ser titular da ação civil pública, quando envolver: danos causados: I- ao meio ambiente; 

II- ao consumidor; III- a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico; IV- qualquer outro interesse difuso ou coletivo.
67

 Todavia, tal instituição 

nem sempre consegue assumir completamente a defesa desses interesses, isso porque há 

fatores limitantes: são frequentemente expostos à pressão política, vez que muitas 

demandas que envolvem direitos difusos são intentadas contra entidades do governo. 

Além disso, tais direitos exigem capacitação técnica em áreas não consideradas 

jurídicas,
68

 o que gera inexperiência e consequentemente, uma defesa pouco efetiva. 

Embora significativo para defesa dos direitos difusos, tal modelo necessita ser alterado, 

principalmente na constante desvinculação de tais órgãos a interesses políticos do 

governo, muitas vezes, em detrimento dos reais interesses que deveria tutelar. O 

Ministério Público, instituição permanente, incumbe à defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, funções que não 

podem ser negociadas diante do Estado Democrático de Direito vivenciado pelo Brasil e 

outros países ocidentais. 

Em busca de melhorar as falhas do primeiro modelo, principalmente na 

interferência indevida do Estado nas instituições de defesa dos direitos difusos, surge a 

                                                                                                                                               
de uma violação de direito material a um indivíduo certo e que receberá uma resposta individualizada. 

Com isso, os direitos difusos não eram tidos como prioridade diante da extrema valorização do individual 

em detrimento do coletivo.  
65

 “A visão individualista do devido processo judicial está cedendo lugar rapidamente, ou melhor, está se 

fundindo com uma concepção social, coletiva. Apenas tal transformação pode assegurar a realização dos 

direitos públicos relativos a interesses difusos” (Idem, p.51). 
66

 Idem, p. 51. 
67

 Art. 1º da Lei nº 7347/85 (BRASIL, Lei nº 7347 de 1985, 24 jul. de 1985). 
68

 “Como contabilidade mercadologia, medicina e urbanismo” (CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p. 52). 
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técnica do Procurador-Geral Privado que poderia ser custeado, por exemplo, por um 

indivíduo para fazer frente às arbitrariedades do governo em relação a um cuidado de 

fato com os direitos difusos. Conjuntamente surge a técnica do advogado particular do 

interesse público que encontrou fatores que deveriam ser levados em consideração na 

modificação para uma efetividade aos direitos difusos.
69

 O primeiro fator consiste em 

grupos organizados para realizar essa defesa,
70

 porque a partir do momento em que a 

coletividade adquire consciência de que pertence a uma coletividade e de que possui 

legitimidade para resguardar interesses seus, a crise de efetividade pode ser superada em 

longo prazo. Como exemplo, na legislação brasileira, é possível que qualquer cidadão 

seja parte legítima para propor ação popular.
71

 Além disso, surge uma segunda proposta 

para “organizar e fortalecer grupos privados para a defesa de interesses difusos”,
72

 

porque embora possa ser possível identificar tais grupos, a tutela de tais interesses 

requer respostas coordenadas e eficientes para frear as arbitrariedades e abandonos do 

Estado, conforme enfatizado no primeiro modelo. Entretanto, assim como na primeira 

hipótese, tal proposta também apresentou falhas,
73

 pois os grupos não eram fortalecidos 

e organizados na defesa desses interesses, fatores fundamentais para que os direitos 

difusos sejam aplicáveis na prática. Diante dos problemas trazidos nas primeiras 

tentativas de assegurar um acesso efetivo aos direitos difusos, apresentou-se uma 

solução pluralística que buscou reunir as melhores ideias de cada modelo.
74

  

Os estudos acerca da necessidade de considerar os direitos difusos como fator 

essencial da reforma do acesso à justiça, possibilitando que instituições como o 

Ministério Público ganhassem força na fiscalização e tutela de tais direitos, diante de 

seu status constitucional de função essencial à justiça. Além disso, houve mudanças 

                                                 
69

 Idem, p.56.  
70

 “É pacífico, atualmente, que os grupos representativos podem demandar direitos coletivos que o 

Ministério Público não tenha vindicado eficientemente” (idem, p.57). 
71

 A ação popular (prevista na Lei nº 4.717 de 1965) busca a anulação ou invalidade de atos lesivos aos 

patrimônios dos entes federativos e que podem prejudicar a coletividade que necessita de serviços básicos 

para sobreviver.  
72

 CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p. 59.  
73

 Além disso, os grupos privados demandam de vultuosos investimentos para sua manutenção, além da 

especialização em áreas não jurídicas, problema que perdura desde o primeiro momento de tentativa de 

reforma dos interesses difusos. 
74

 Casos envolvendo grupos organizados de forma eficiente cabe ao Estado custear o desenvolvimento de 

tais grupos, principalmente com cursos de capacitação em áreas como: economia, política, direitos do 

consumidor, meio ambiente para que tais grupos adquiram postura ativa frente à violação dos direitos 

difusos. Mauro Cappelletti e Bryan Garth, por sua vez, demonstram que demandas envolvendo interesses 

sem representatividade deveriam ser destinados a defensores particulares. Por fim, salientam que alguns 

direitos, por serem “excessivamente difusos” podem não ser alcançados por nenhum dos casos. Com isso, 

a melhor defesa seria realizada pela advocacia pública (idem, p.66). 
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legislativas significativas,
75

 no sentido de reconhecer e proteger tais direitos. Todavia, 

tais direitos ainda necessitam ser reconhecidos como passíveis de prestação 

jurisdicional, pois atinge a coletividade e o bem comum, sendo, portanto, 

indispensáveis, para proteger direitos de todo indivíduo.  

As ondas de acesso à justiça trazidas acima, concentraram-se em questões 

específicas em relação à falta de efetividade na prestação jurisdicional. A primeira onda 

deu enfoque á hipossuficiência socioeconômica e até que ponto a desigualdade 

econômica pode impactar as partes em uma demanda. A segunda onda, por sua vez, 

direcionou a temática nos direitos difusos, com sua abrangência e de qual ator seria o 

recomendado para representar esses direitos: intervenção mais acentuada do governo ou 

de grupos privados que fizessem força em relação às arbitrariedades do Estado face 

esses direitos. Após uma abordagem específica, o terceiro momento do estudo dedicou-

se a uma abordagem ampliada do acesso à justiça, principalmente no sentido de 

apresentar uma ressignificação do instituto e a possibilidade de um novo enfoque a ser 

aplicado nas sociedades que se pautam em um Estado Democrático de Direito.
76

 

 

2.2.3. A terceira onda: Do acesso à representação em juízo a uma concepção mais 

ampla de acesso à justiça - Um novo enfoque de acesso à justiça 

 

A terceira onda representa um novo enfoque, uma ressignificação do acesso à 

justiça. Uma questão inicial é perceber uma reestruturação nos mecanismos que outrora 

ofereciam o acesso à justiça
77

. Posteriormente filtrar os pontos positivos e negativos de 

cada mecanismo e da sua aplicabilidade em relação às demandas existentes. Nessa 

perspectiva, ressignificar o acesso à justiça consiste em analisar as contribuições dos 

movimentos anteriores como: papel das instituições na proteção de direitos, as 

                                                 
75

 Exemplificativamente, destaca-se o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078/1990) que faz a 

defesa dos interesses dos consumidores e vítimas, exercida em juízo, individualmente ou a título coletivo, 

uma vez que a Constituição Federal assegura a proteção dos consumidores (arts. 5º, XXXII e 170, V, 

ambos da CF).  
76

 A ideia de analisar os aspectos gerais do acesso à justiça parte do pressuposto de que é necessário aliar 

seu conceito aos direitos fundamentais, lógica predominante na sociedade pós-moderna que consiste na 

atribuição de eficácia horizontal destes à prestação jurisdicional que deve ser: “acessível, instrumenta, 

efetiva, adequada e pacificadora” (PINHO, op. cit., p.823). 
77

 “Os programas de assistência judiciária estão finalmente tornando disponíveis advogados para muitos 

dos que não podem custear seus serviços e estão cada vez mais tornando as pessoas conscientes de seus 

direitos” (CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p. 67). 
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ferramentas que podem ser utilizadas no caso concreto e as pessoas envolvidas na 

relação jurídica.
78

  

Nessa perspectiva, o novo enfoque de acesso à justiça, seria muito mais do que 

uma simples mudança nos sistemas de acesso ao Judiciário, pois busca adequar o direito 

processual civil a cada tipo de demanda
79

 na tentativa de encontrar a solução mais 

benéfica às partes, adequando os modelos anteriores a esse novo enfoque que busca 

olhar além dos aspectos judiciais e da figura do Estado juiz como único agente capaz de 

trazer uma resposta ao conflito.   

Para entender a magnitude e a importância da terceira onda, inclusive nas 

relações jurídicas atuais, é necessário ponderar alguns aspectos trazidos na obra de 

Mauro Cappelleti e Bryant Garth.  

Inicialmente, aponta-se a importância de uma reforma dos procedimentos 

judiciais em geral. Como dito acima, a intenção da terceira onda não é de abandonar as 

conquistas das ondas anteriores
80

. Também não significa abolir a figura do Estado-juiz 

das prestações jurisdicionais. Reformar
81

 os procedimentos tradicionais do processo 

civil,
82

 significa alcançar um dos objetivos do novo enfoque: adequar o processo ao 

caso concreto, adotando o procedimento mais favorável.
83

  

                                                 
78

 “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” (CAPPELLETTI; 

GARTH, idem, p.68/69).  
79

 Isso envolve fatores como: complexidade de uma causa; quantia e tempo necessários para resolver o 

conflito; as partes envolvidas e se existe (ou existia) relação de afinidade que será determinante nas suas 

reais intenções ao propor a demanda. Lembrando que o acesso à justiça também envolve uma análise do 

que pode ou não, ser apreciável em uma prestação jurisdicional. Caso contrário, não atingiria uma de suas 

funções que consiste em proporcionar uma solução efetiva à direitos violados e que são tutelados 

juridicamente. Por fim, deve ser levado em consideração, a abrangência da demanda e se terá impactos 

individuais ou coletivos.  
80

 Isso é importante na compreensão de que haverá demandas muitos complexas, com advogados 

altamente capacitados, em que será imprescindível a presença do juiz com aplicação dos procedimentos 

tradicionais. No entanto, o processo civil moderno deve ser capaz de solucionar litígios simples, que nem 

sempre necessitarão da intervenção judicial a fim de alcançar o acesso à justiça efetivo, um dos principais 

fundamentos de países inseridos em um Estado Democrático.  
81

 “No continente europeu, por exemplo, podemos apontar os bens conhecidos movimentos de reforma 

que foram agrupados sob a designação de oralidade e ocuparam-se essencialmente com a livre apreciação 

da prova, a concentração do procedimento e o contato imediato entre juízes, partes e testemunhas, bem 

como a utilização dos juízos de instrução para investigar a verdade e auxiliar a colocar as partes em pé de 

igualdade” (CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p.76).  
82

 Concepções tradicionais como: apego ao formalismo, juiz que deveria apenas aplicar o direito em uma 

postura passiva e partes que pela ausência de conhecimentos jurídicos básicos foram gradativamente 

ressignificados com incentivo à oralidade, o juiz torna-se ativo na relação jurídica processual e as partes 

não precisam mais limitar-se apenas a figura do juiz, podendo recorrer a outras formas de ter sua 

pretensão resolvida, muitas vezes, em curto período de tempo e de forma efetiva, o que nem sempre é 

possível no Judiciário.  
83

 “É necessário, em suma, verificar o papel e importância dos diversos fatores e barreiras envolvidos, de 

modo a desenvolver instituições efetivas para enfrenta-los.  O enfoque de acesso à Justiça pretende levar 

em conta todos esses fatores. Há um crescente reconhecimento da utilidade e mesmo da necessidade de 



31 

 

Com a reforma dos procedimentos, surge outra questão: a partir de uma 

adequação de quais instrumentos a serem utilizados em uma demanda, seriam 

necessários outros métodos ao Poder Judiciário que alcançariam o mesmo resultado. 

Dessa forma, o segundo enfoque trazido pela terceira onda se trata dos métodos 

alternativos para decidir causas judiciais.
84

 O assunto será abordado com maior 

amplitude em momento posterior, mas em linhas gerais, os métodos alternativos de 

solução de litígios consistem na forma de atingir a prestação jurisdicional, que antes se 

limitava apenas a figura judicial.
85

 Tendo sido apresentado um conceito geral, é 

necessário apresentar os métodos alternativos a partir de suas especificidades, como 

forma de entender a proposta da terceira onda que seria recorrer à figura do ente estatal 

(juiz), em último caso, tendo em vista as alternativas que o próprio ordenamento 

jurídico oferece a fim de criar uma celeridade e efetividade às relações jurídicas.
86

 

O primeiro método consiste no juízo arbitral
87

 que é considerado um método de 

heterocomposição de conflitos, pois se utiliza da figura do árbitro, terceiro imparcial, de 

confiança das partes para resolver o conflito. A arbitragem é considerada um processo 

célere, que proporciona redução nas custas judiciais, uma vez que o árbitro se utiliza de 

técnicas informais para resolver a demanda. No entanto, o estudo do acesso à justiça 

destaca como principais obstáculos: embora seja um processo célere, caracterizar-se por 

ser um procedimento extremamente caro para as partes, principalmente no que tange à 

manutenção dos honorários do juiz arbitral; impossibilidade de interposição de recurso, 

                                                                                                                                               
tal enfoque no mundo atual” (CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p.73). 
84

 Com isso, surgem os métodos alternativos de solução de conflitos como forma de evitar a sobrecarga 

da via judicial, pois “não é compatível com as modernas teorias sobre o Estado Democrático de Direito, a 

ideia de que o processo em juízo seja a forma preferencial de solução de controvérsias. Nada obstante 

essa visão quer seja pela tradição, ou mesmo pelo receio da perda de uma parcela de poder, mantenha-se 

em alguns seguimentos” (PINHO, op. cit., p.803). 
85

 O Código de Processo Civil, em seu art. 3º, §3º ratifica a utilização dos métodos de solução de 

conflitos, além da recomendação de que estes devem ser estimulados por juízes, advogados, defensores 

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Os métodos 

consensuais são conhecidos como “atividades essenciais do juiz, que em certos momentos do processo 

judicial, deve exercê-la pessoalmente, como nas audiências, contando, se possível, com a colaboração de 

mediadores e conciliadores” (GRECO, op. cit., p.114). 
86

 A proposta da terceira onda “centra sua atenção no conjunto central de instituições e mecanismos, 

pessoas e procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir disputas nas sociedades modernas” 

(CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., pp. 67-68). 
87

 “O juízo arbitral é uma instituição antiga caracterizada por procedimentos relativamente informais, 

julgadores com formação técnica ou jurídica e decisões vinculatórias sujeitas à limitadíssima 

possibilidade de recurso”. Ibidem, p. 82. A arbitragem no direito brasileiro (regulamentada pela Lei nº 

9.307/96) é instituída por meio de um negócio jurídico conhecido como convenção de arbitragem. A 

partir da convenção, as partes devem instituir a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. O 

primeiro diz respeito ao compromisso estabelecido entre as partes de que se houver litígio em relação ao 

negócio jurídico envolvido, este será resolvido pela arbitragem. O compromisso arbitral, por sua vez, 

seria um acordo convencionado em que a função jurisdicional será renunciada nesse caso (DIDIER JR., 

Fredie. Curso de direito processual civil, vol. 1, Salvador: JusPodivm, 21. ed. ,2019).  
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o que pode gerar um sentimento de desconfiança nas partes em utilizar-se novamente da 

arbitragem, pois teriam que suportar uma nova demanda, com novos custos e 

audiências
88

. Com isso, a arbitragem tem valor inegável para a proposta de ressignificar 

o acesso à justiça, principalmente pela celeridade e por não prescindir de homologação 

judicial, mas estimular a superação das barreiras, a longo prazo, permitirá que seja 

utilizado, principalmente por indivíduos que tenham condições econômicas de suportar 

as custas com os honorários do árbitro.  Outro método trazido no estudo do acesso à 

justiça foi à conciliação que consiste em método de autocomposição de solução de 

conflitos, uma vez que o conciliador auxilia as partes a encontrarem a resposta para o 

litígio.
89

 A conciliação incentiva uma participação ativa não só do conciliador, mas  

também das partes “na elaboração da norma jurídica que regulará o seu caso e o respeito 

a sua liberdade, concretizada no direito ao autorregramento”.
90

 Nesse sentido, a 

conciliação não se restringe apenas a um método de resolução de conflitos que desafoga 

o Judiciário, mas potencializa o sentimento de autonomia e empoderamento às partes
91

 

ao serem incentivadas a resolver suas demandas, sem necessariamente prescindir da 

figura do Estado-juiz.  

As contribuições trazidas pela terceira onda do acesso à justiça são de suma 

importância, principalmente para o entendimento do instituto na contemporaneidade. 

No entanto, faz necessário analisar outros elementos que também são identificados 

como barreiras do acesso à justiça, uma vez que o direito se modifica conforme o 

comportamento da sociedade, o que implica no surgimento de outras barreiras.
92
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 CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., passim. 
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 A conciliação, geralmente é aplicada em casos em que não houve vínculo anterior entre as partes. Além 

disso, o conciliador apresenta postura ativa na resolução de um conflito, pois tem a possibilidade de 

apresentar inúmeras soluções, para que as partes, de forma conjunta, encontrem a solução mais efetiva ao 

seu caso.  
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 DIDIER, op. cit., p..  
91

 Conforme o art. 1º, Anexo III da Resolução nº 125 do CNJ, a conciliação e a mediação são regidas por 

princípios e garantias fundamentais, a saber: “confidencialidade, decisão informada, competência, 

imparcialidade, independência e autonomia, respeito à ordem pública e às leis vigentes, empoderamento e 

validação” (BRASIL. Resolução nº 125, de 2010. Brasília, 29 nov. 2010. Disponível em: 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2014/04/resolucao_125_29112010_23042014190818.pdf. 

Acesso em: 05 mar. 2021). O Conselho Nacional de Justiça, órgão de fiscalização do Poder Judiciário, ao 

instituir esses princípios estimula os tribunais na utilização desses meios de resolução de conflitos, 

desvinculando a obrigatoriedade de o Poder Judiciário ser o (único) capaz de solucionar litígios. 
92

 Humberto Dalla aponta algumas barreiras que levam à insuficiência d acesso à justiça. Tratam-se das 

barreiras econômicas, geográficas e burocráticas (PINHO, op. cit., p. 53, EPUB) que devem ser 

conhecidas e debatidas para que o agente estatal em conjunto com o Legislativo, operadores do direito e a 

sociedade possam encontrar soluções para vencê-las. Sendo assim, “o estudo sobre a remoção de tais 

barreiras precisa levar em conta, assim, todo o contexto sociopolítico, a situação da sociedade civil, das 

organizações de interesse, dos movimentos sociais, da cultura jurídica e política e da mobilização e 

participação dos cidadãos em diferentes níveis de intervenção as sociedade” (SALLES, Bruno 
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As barreiras econômicas já eram conhecidas no período inicial do estudo do 

acesso à justiça trazido por Mauro Cappelletti e Bryant Garth, que englobam os custos 

processuais e o tempo de duração de uma demanda,
93

 o que na maioria das vezes leva as 

partes a abandonar o processo ou aceitar um acordo nem sempre favorável. Além disso, 

tais barreiras tendem a estimular um aumento no conflito entre as partes
94

 que ao 

ingressarem com uma demanda buscam soluções ágeis, em menor tempo possível, mas 

que pode ser frustrado ao lidar com demandas longas e que nem sempre promovem uma 

prestação jurisidicional efetiva são fatores que colocam as partes em relação de 

desigualdade, principalmente quando possuem condições econômicas distintas.   

Outra espécie de barreira consiste nos aspectos geográficos que podem 

significar: à impossibilidade, por exemplo, de um indivíduo postular uma demanda em 

defesa dos direitos da coletividade, a depender de sua localização geográfica; 

impossibilidade de assegurar prestação jurisdicional em todos os lugares.
95

 Outro fator a 

ser levado em consideração reside na informatização do processo, isso porque não há 

acesso universal à rede mundial de computadores ou à conexão de internet de 

qualidade.
96

 Com isso, essa modalidade de barreira consiste em um obstáculo tanto ao 

aplicador do direito quanto ao jurisdicionado.
97

 

                                                                                                                                               
Makowiecky, Acesso à Justiça na Era da Judicialização. Revista do CEJUR/TJSC: Prestação 

Jurisdicional, v. IV, n.01, p.277-305, dez. 2016).  
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 “Os gastos com advogados e taxas judiciárias, por vezes, podem ser significativos frente ao bem da 

vida discutido, especial nas causas de menor monta” (PINHO, Humberto Dalla Bernadina de; 

STANCATI, Maria Maria Martins Silva. A ressignificação do princípio do acesso à justiça à luz do art. 

3º do CPC/2015. Revista de Processo, vol. 254/2016, p.17-44, abr. 2016).  
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 Idem, 2018, p. 53. 
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 O Brasil é considerado um país de dimensão continental. Por esse motivo, há impossibilidade em 

colocar um juiz ou um mediador, conciliador ou um árbitro à disponibilidade de qualquer indivíduo. 

Outrossim, ainda foge da realidade brasileira um alcance em todas as regiões da Defensoria Pública na 

prestação jurídica. Conforme destaca Leonardo Greco: “justiça distante significa, em muitos casos, 

ausência da lei, porque violações de direitos são cometidas e é muito custoso e demorado acionar o 

aparelho Judiciário” (GRECO, op. cit., p.24). 
96

 Nessa perspectiva, embora o processo de informatização do Judiciário tenha reduzido 

significativamente as barreiras geográficas, os tribunais não podem utilizar tal argumento para não 

resolver o problema da falta da prestação jurisdicional, principalmente em localidades do interior do país 

(FILHO, Itamar da Silva Santos; PEREIRA, Antonio de Pádua Carvalho Pereira; Oliveira, Maxwell 

Brito. O Processo Judicial Eletrônico e o Acesso à Justiça, 2017).  
97

 Para superar as barreiras geográficas é necessário observar alguns fatores. Áreas em que o número de 

habitantes não seja suficiente para a manutenção de um juiz togado, poderiam ser utilizadas a figura do 

juiz de paz em questões decisórias ou órgão com poder de julgar demandas simples ou na concessão da 

tutela de urgência, por exemplo. Uma ressalva: quanto à utilização do juiz de paz, existe um empecilho 

em atos de cunho decisório, diante da vedação prevista no art. 98, II, CF, além disso, em tais localidades 

devem ser criados centros judiciários de solução consensual de conflitos, tendo em vista seu custo 

benefício. Vale destacar ainda que a presença do juiz de forma permanente em todas as regiões do Brasil 

deve ser respeitada, já que encontra previsão na Constituição Federal (art. 93, VII, CF) que fixa à moradia 

do juiz titular na respectiva comarca (GRECO, op. cit.). 
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Vale destacar ainda, as barreiras burocráticas que dizem respeito às 

dificuldades do cidadão comum em acessar o Judiciário, diante da complexidade do 

sistema em que são exigidas inúmeras formalidades, em casos, também para questões 

menos complexas. As questões burocráticas
98

 também incidem na relação envolvendo 

um litigante inexperiente e um litigante habitual, questão já debatida no início do 

presente capítulo. A partir das barreiras burocráticas surgem as barreiras institucionais 

que diz respeito em centrar a solução de um litígio em uma figura de autoridade, no 

caso, no Estado-juiz. Isso pode ser explicado pelo sentimento de confiança da população 

em geral na imagem do juiz como “o salvador da pátria”, como o “único indivíduo 

capaz de solucionar qualquer espécie de demanda” ou a idealização “do juiz herói”. Tais 

fatores, associados ao déficit de juízes titulares nas comarcas gera como resultado um 

sistema lento, ineficiente e muitas vezes sem respostas satisfatórias.
99

 

Como tentativa de superação das barreiras burocráticas e institucionais, é 

necessária a utilização de técnicas mais simplificadas,
100

 como: oralidade, maior 

incentivo quanto à utilização dos métodos consensuais de solução de conflitos como 

forma de reduzir a sobrecarga do Judiciário; melhorias nos cursos de capacitação 

profissional dos servidores judiciários. Quanto à quantidade de magistrados nas 

comarcas, para que o déficit seja diminuído, antes são necessárias melhorias urgentes na 

qualidade tanto do ensino básico, quanto do ensino jurídico.
101

 A partir disso, as 

chances de maiores aprovações nos concursos públicos tende a ser potencialmente 

elevadas, permitindo que mais juízes exerçam sua função de promover a prestação 

jurisdicional. Além disso, uma formação de qualidade tende a formar profissionais que 

conseguem lidar com uma demanda associada à realidade brasileira,
102

 não apenas 

aplicando a letra fria da lei.  
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 A burocracia do Judiciário explica-se também pela ineficiência do sistema em decorrência da baixa 

remuneração associada a falta de capacitação de qualidade dos servidores; estrutura deficitária para lidar 

com o intenso volume de demandas, o que gera um sistema lento e ineficaz. 
99

 A sobrecarga que incide na figura do juiz gera também atos e/ou decisões automáticas e distantes da 

realidade do caso concreto. Nessa perspectiva: “o processo escrito e o excesso de trabalho conduziram a 

um progressivo distanciamento entre o juiz e as partes, à criação de resistências e de dificuldades ao 

contato das partes com o julgador e de desvalorização da palavra oral, que é o meio de comunicação mais 

completo” (GRECO, idem, p. 25).  
100

 “Nosso Direito é frequentemente complicado, e se não em todas, pelo menos na maior parte das áreas, 

ainda permanecerá assim. Precisamos reconhecer, porém, que ainda subsistem amplos setores nos quais a 

simplificação é tanto desejável quanto possível. Se a lei é mais compreensível, ela se torna mais acessível 

ás pessoas comuns. No contexto do movimento de acesso á justiça, a simplificação também diz respeito à 

tentativa de tornar mais fácil que as pessoas satisfaçam as exigências para a utilização de determinado 

remédio jurídico” (CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p.156). 
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 GRECO, op. cit., passim.  
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 Tal questão é de suma importância, visto que uma demanda por envolver pessoas que trazem consigo 
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O entendimento conceitual e histórico do acesso à justiça é indispensável para 

entender a ruptura entre os aspectos tradicionais formulados pelas instituições jurídicas. 

Dessa maneira, a mudança inicial é analisar criticamente a noção de um acesso 

à justiça meramente simbólico para que possam produzir soluções efetivas, condizentes 

com o Estado Democrático de Direito vivido pelo Brasil. Tendo por base tal 

entendimento e a fim de fundamentar a aplicação do acesso à justiça, faz-se necessário 

uma análise crítica de premissas teóricas desenvolvidas a partir das contribuições 

trazidas pelas três ondas do acesso à justiça, porque as insuficiências das primeiras 

foram fundamentais para o seu movimento de ressignificação/ reestruturação discutidos 

no terceiro enfoque para reformular o direito processual civil como um todo. Com isso, 

as asserções trazidas a seguir devem ser levadas em consideração quando se busca uma 

prestação jurisdicional efetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
suas perspectivas econômicas, sociais, culturais, questões determinantes para entender com profundidade 

o caso concreto e com isso, utilizar-se do instrumento processual mais adequado. Como já salientado, um 

acesso à justiça efetivo pressupõe uma análise além dos aspectos meramente jurídicos, já que este é um 

reflexo do comportamento da sociedade.  
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3. PREMISSAS TEÓRICAS DO ACESSO À ORDEM JURÍDICA JUSTA 

 

As premissas teóricas do acesso à ordem jurídica justa funcionam como 

princípios que devem ser observados para que se alcance um acesso à justiça prático e 

efetivo. Assim como os princípios, as premissas teóricas são postulados que devem ser 

observados pelo mundo jurídico atual, ponderando as questões mais adequadas em cada 

caso. 

A primeira premissa considera o acesso à justiça como um instrumento de 

condução à pacificação social, uma vez que um dos fundamentos do acesso à justiça é a 

busca por uma solução justa. Além disso, o grau de pacificação influenciará no 

instrumento a ser utilizado.
103

 Nesse sentido, uma demanda que se utiliza, por exemplo, 

da figura do Estado-juiz obtém um resultado social, mas nem sempre pacífico, porque a 

decisão proferida é por um terceiro imparcial, que nem sempre consegue analisar o caso 

concreto de forma a entender as reais motivações que levaram ao litígio,
104

 porque o 

Judiciário ainda enfrenta um grave processo de abarrotamento das causas judiciais.
105

 

Com isso, um litígio ao crivo do juízo resolve o conflito, apenas nas esferas fática e 

jurídica, mas não a relação de conflito entre as partes que tende a perdurar após a 

decisão judicial. Entretanto, uma demanda na qual as partes tem a liberdade/confiança 

na escolha de um terceiro para resolução do conflito tende a gerar uma solução, que 

além de ser eficaz, alcança a pacificação social.
106

 No entanto, ao utilizar-se de tal 

premissa, deve ser feito uma ponderação do caso concreto de qual instrumento 

processual é o mais efetivo, ainda que o grau de pacificação seja baixo. Além disso, 

como já, salientado, não se deve excluir a prestação jurisdicional por completo, pois 

haverá casos em que o mais aconselhável são poucas intervenções das partes, casos em 

que as emoções, podem contaminar negativamente a demanda. Nesses casos, uma 
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 GRINOVER, Ada Pellegrini. Ensaio sobre a processualidade: fundamentos para uma nova teoria geral 

do processo. Brasília, DF: Gazeta Jurídica, 2016.  
104

 A resposta estatal não alcança a pacificação social, porque “só parte do conflito - aquele levado ao 

processo - é solucionado, permanecendo à sua base as verdadeiras raízes do conflito, que não são 

desvendadas e que podem gerar novas demandas; segundo, porque na aplicação do critério perde-ganha, o 
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 Remeto à leitura dos comentários acerca da crise de abarrotamento do Poder Judiciário, supra.  
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 Os métodos de solução de conflito, como já afirmado anteriormente, ao delegar o poder de escolha às 

partes na escolha do melhor método a ser utilizado, valoriza sua autonomia de vontade, confiança 

recíproca e um empoderamento na buscar da resolução de seus conflitos, pois o terceiro funciona como 

um canal facilitador em que as partes, de forma conjunta encontrarão a resposta mais benéfica para 

ambas. Além disso, nesses casos é possível atingir um nível mais profundo em problemas externos e que 

poderiam de alguma forma influenciar negativamente a resolução do conflito. Dessa forma, os métodos 

de solução de conflito são considerados a forma mais eficiente de se atingir à pacificação social 

(GRINOVER, op.cit.).  
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intervenção judicial pode ser mais efetiva, ainda que não se alcance um grau elevado de 

pacificação social. Por sua vez, em demandas simples, nas quais as partes podem chegar 

a uma solução consensual, pode se valer de métodos como a mediação, a conciliação ou 

o juízo arbitral, que consequentemente geram um nível mais elevado de pacificação 

social.  

A partir do entendimento de que o acesso á justiça leva à pacificação social, 

surge outra proposição ao acesso à justiça que consiste em considera-lo como um 

mecanismo que viabiliza uma ordem jurídica justa, “por intermédio de uma tutela 

adequada que solucione os conflitos e leve à pacificação social”.
107

 Como dito 

anteriormente, a ferramenta escolhida para resolver o conflito incide no grau de 

pacificação social de uma demanda, fator determinante para consolidação de uma ordem 

jurídica justa. No entanto, para atingir tal ordem, é necessário observar outros fatores 

como: uma organização do sistema judiciário, conforme o comportamento da sociedade 

brasileira, além do constante estudo acerca de suas mutações para que o direito esteja 

apto a resolver os novos conflitos decorrentes de tais mudanças; necessidade de adequar 

os mecanismos processuais aos direitos individuais e coletivos como forma de atingir 

uma prestação jurisdicional efetiva, mas que também esteja apta a fornecer informações 

e orientações jurídicas; capacitação dos profissionais que resolvem o conflito (ente 

estatal ou não); aceitação de barreiras exteriores ao direito, como questões políticas, 

socioculturais, econômicas e formas de superar tais barreiras, por meio da constante 

pesquisa interdisciplinar entre economia, sociologia, política para constante 

aperfeiçoamento das técnicas processuais aptas a tutelar o direito material,
108

 criando 

assim uma política pública apta a encontrar a solução mais adequada a cada caso, por 

meio de um “filtro de litigiosidade”
109

 que atuará no número de demandas a serem 

ajuizadas, e também em conflitos judiciais ou que venham a se tornar judiciais e /ou da 

sua possibilidade em serem resolvidos pelos métodos alternativos de solução de 

conflitos. Com isso, desenvolve-se um processo de “racionalização da prestação 

jurisdicional pelo Poder Judiciário”
110

 por meio de um processo que funcione como 
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 GRINOVER, op. cit., p.75 
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 Idem, pp. 75-76. 
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 WATANABE, Kazuo. Cognição no processo Civil,. São Paulo: Saraiva, 2012, 4. ed., p. 24 (versão 

eletrônica). Nesse sentido, o acesso à justiça serve como uma técnica processual que serve à função 

social, uma vez o direito processual atual exigem prestações jurisdicionais rápidas, surgem novos 

mecanismos como alternativa para atingir a prestação jurisdicional em menor tempo possível, além de 

proporcionar uma “isonomia substancial aos cidadãos. No campo da jurisdição, esse dever de igualdade 

se demonstra, exatamente, pela garantia de acesso à justiça” (PINHO; STANCATI, op. cit., p.2).  
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 PINHO, Humberto Dalla Bernadina de. JURISDIÇÃO E PACIFICAÇÃO: limites e possibilidades do 
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ferramenta útil e apta para lidar com a “sociedade multifacetária dinâmica e complexa 

em suas relações interpessoais”.  

Além disso, um acesso à justiça efetivo assegura o alargamento e profundidade 

da moderna ciência jurídica, já que o acesso à justiça deixa de ser “apenas um direito 

social fundamental”
111

 para ser a ponte entre a processualística moderna e áreas externas 

como política, sociologia, economia, a fim de propiciar respostas condizentes com as 

modificações sociais, uma vez que já foi demonstrado que o direito por acompanhar às 

modificações trazidas pela sociedade, dependerá sempre do diálogo com ramos externos 

à ciência jurídica. Todavia, o alargamento e aprofundamento da ciência jurídica não 

devem abandonar garantias fundamentais mínimas como o contraditório, ampla defesa 

ou decisões proferidas por um julgador imparcial.
112

 

 

3.1. O ACESSO À ORDEM JURÍDICA JUSTA E A CONTEMPORANEIDADE 

 

A partir de um entendimento de que o acesso à justiça promove um 

alargamento e aprofundamento da ciência jurídica, é possível duas subespécies. A 

primeira considera o acesso à justiça como um dos requisitos fundamentais dos direitos 

humanos, pois assim como estes busca promover um acesso igualitário a qualquer 

indivíduo. Nesse sentido, o acesso à justiça não se restringe apenas a declarar direitos, 

mas também, fornecer os instrumentos para que funcione na prática,
113

 uma vez que o 

processo atual deve ser pensado em função de seus usuários.  

A segunda subespécie entende o acesso à justiça como um princípio 

constitucional, porque um dos direitos e garantias fundamentais consiste na 

inafastabilidade da jurisdição
114

 que além de significar a garantia do exercício do direito 
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individuais. Curitiba: CRV. 2017, p. 200-282. 
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 CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p. 13. Outrossim, a ciência jurídica moderna pressupõe um 
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modo de ser desse princípio” (DINAMARCO, Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. 

Teoria geral do novo processo civil, São Paulo: Malheiros, 2017, 2 ed. ,p. 54).  
112

 CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., passim.  
113

 Com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) que foi 

ratificada pelo Brasil, ganhou status de norma supralegal (GRINOVER, op. cit., passim). Nessa 

perspectiva, o direito processual civil moderno deve estabelecer contínua entre o direito positivo, direitos 

humanos e o realismo jurídico para atingir uma decisão (THEODORO JÚNIOR, Humberto, op. cit., 

passim) justa e consequentemente, efetiva.  
114

 Art. 5º (...)XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A 

Constituição, ao consagrar o princípio da inafastabilidade busca desenvolver mecanismos “coercitivos” 

ao direito processual atual que deve ser interpretação à luz da Constituição e dos direitos fundamentais e 

que por isso não pode recursar-se a analisar determinada demanda, sob pena, de frustrar o verdadeiro 
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de ação, assegura um acesso à justiça efetivo
115

, seja pela via judicial ou pela via 

consensual. Ainda, é considerado um princípio constitucional, pois é regida “pelos 

subprincípios da universalidade e da adequação” 
116

 que incidem diretamente no 

instrumento processual a ser utilizado. Por fim, a inafastabilidade da jurisdição 

compreende também o acesso “amplo e irrestrito” 
117

 da prestação jurisdicional, desde a 

propositura da demanda até o resultado definitivo. Com isso, é possível atingir a ordem 

jurídica justa. 

Após uma análise das premissas básicas do acesso à justiça, é necessário 

destacar marcos legais significativos que foram promovidos antes e depois da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 com o intuito de entender o 

acesso à justiça e sua transição para a contemporaneidade
118

.  

Antes do texto constitucional de 1988, alguns diplomas normativos surgem 

como mecanismos importantes de promoção do acesso à justiça, ainda que a realidade 

brasileira estivesse inserida em um regime militar marcado por ausência de direitos. 

Inicialmente, destaca-se a Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717/1965) que possui como 

fundamento principal, a tutela de direitos fundamentais, o que confere a qualquer 

cidadão legitimidade para sua proposição, como forma de proteger qualquer lesão ou 

ameaça de lesão ao patrimônio público
119

, sendo considerada a primeira tentativa 

instituída pelo ordenamento jurídico brasileiro na proteção dos direitos difusos
120

, pois a 

Ação Popular busca proteger o bem público que atinge a coletividade composta por 

sujeitos indeterminados, que passam a atuar ativamente na sua gestão
121

.  

                                                                                                                                               
conceito de acesso à justiça que busca fornecer uma solução efetiva aos jurisdicionados.  
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 PINHO, op. cit., passim. 
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 GRINOVER, op. cit., p. 83.  
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 PINHO, op. cit., p. 772.  
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120

 Theodoro JÚNIOR, Humberto, op. cit., passim. Vale destacar que a promulgação da Lei nº 4717/65 

surge como tentativa de modificar a crise de legitimidade recorrente antes de tais ordenamentos; seja pela 

presença de sujeitos indeterminados; seja pela dificuldade da reunião de tais indivíduos; porque à época 

ninguém era considerado legitimado para corrigir lesão ou ameaça de lesão a um direito coletivo ou ainda 

que fosse, a recompensa para lutar por tais direito, era irrisório para intentar uma demanda 

(CAPPELLETTI; GARTH, op. cit.). 
121

 GRINOVER, op. cit., passim  
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Vale destacar também a Lei dos Juizados de Pequenas Causas (Lei nº 

7.244/1984), alterada posteriormente, pela Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95). 

O acesso à justiça é verificado em tal diploma, já que se orienta pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual (art. 2º da Lei 9.099/95).  

Além disso, a lei prioriza a utilização de métodos alternativos de solução de conflitos, 

sempre que possível, já que lida na maioria das vezes com pequenas causas individuais. 

Por fim, vale destacar que a efetividade do diploma também reside na celeridade 

processual (art. 2º), pois os Juizados Especiais limitam o valor da causa em até quarenta 

vezes o valor do salário mínimo, o que evita uma crise de abarrotamento já vivenciada 

pelo Judiciário brasileiro, além de respostas em curto período de tempo, sem que haja 

perda do real objetivo da demanda.  

A Constituição da República Federativa do Brasil inaugura um novo período 

para o Brasil que viveu aproximadamente 21 anos sob um regime militar-ditatorial em 

que houve cerceamento de grande parte dos diretos individuais, políticos e sociais. Com 

isso há uma substituição na ausência de direitos mínimos, para a instauração de um 

regime democrático que possui como pilares indispensáveis: a dignidade da pessoa 

humana, valorização dos direitos humanos e a igualdade entre os indivíduos. O intuito 

era aplicar as contribuições do Projeto de Florença de Mauro Cappelletti e Bryant Garth 

da década de 70, que revolucionou inclusive os países que não foram objeto do estudo. 

Nesse sentido, destaca-se, a importância da Defensoria Pública
122

, que inicialmente 

limitava-se a fornecer um acesso à justiça em sentido formal, já que era responsável 

pela prestação de orientação jurídica e gratuita aos hipossuficientes economicamente. 

Todavia, ao longo dos constantes avanços proporcionados pelo texto constitucional, a 

Defensoria torna-se função essencial à justiça
123

 e  de assegurar a promoção dos direitos 

humanos. Além disso, ampliou sua área de atuação além do Poder Judiciário com 

atuação mais incisiva na tutela coletiva e nos privilégios dos métodos extrajudiciais de 

                                                 
122

 “A Defensoria Pública, por sua vez, é a instituição constitucionalmente idealizada para garantir o 

acesso à justiça. Isso porque a mesma presta o serviço de assistência jurídica gratuita, verdadeira garantia 

da garantia do acesso à justiça. Por isso, é, em si, uma dupla garantia, ou seja, uma metagarantia” 

(GONZÁLEZ, Pedro. O Conceito Atualizado de Acesso à Justiça e as Funções da Defensoria Pública. 

Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: 

<https://www.anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/42531/O_Conceito_ 

atualizado_de_acesso___Justi_a_(RJ).pdf>. Acesso em 27 de jan. 2021).  
123

 A partir da Emenda Constitucional nº 80/2014, a Defensoria Pública torna-se instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime 

democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em 

todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, 

aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. 
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solução de conflitos. O órgão da Defensoria Pública surge embasado na primeira onda 

do acesso à justiça que apontou como uma das barreiras à dificuldade de uma pessoa 

carente em custear um advogado particular e que para solucionar inicialmente tal 

barreira, seria necessário o custeio de advogados remunerados pelos cofres públicos, a 

fim de aproximar minimamente o indivíduo da possibilidade de ajuizar uma demanda 

com defesa técnica.  

Em continuidade aos avanços trazidos pela Lei dos Juizados de Pequenas 

Causas (atual Lei dos Juizados Especiais), os direitos difusos ganham maior destaque 

com o processo de institucionalização da tutela dos direitos metaindividuais. Como já 

destacado, o principal entrave nos ordenamentos jurídicos em relação à temática 

consistia nos aspectos tradicionais do Processo Civil que foram indispensáveis para que 

os interesses difusos adquirissem tutela jurídica, contudo faltava uma especificação 

legal de sua incidência, dos seus legitimados
124

 e das matérias a serem disciplinadas. 

Dessa maneira, a Constituição democrática, com o propósito de assegurar a eficácia de 

tais direitos, disciplina de forma geral: a defesa do consumidor
125

; a possibilidade de 

qualquer cidadão em propor ação popular
126

; estabeleceu como uma das funções 

institucionais do Ministério Público, a promoção do inquérito civil e da ação civil 

pública para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos
127

, além da competência comum da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios
128

 à proteção do meio ambiente, com o propósito de 

assegurar que as presentes e futuras gerações tenham acesso aos seus recursos. 

                                                 
124

 Vale destacar que embora os direitos difusos alcancem a coletividade em seu sentido geral, a 

delimitação legal dos legitimados na propositura de demandas assegura a segurança jurídica e maior 

efetividade às relações jurídicas.  
125

 Art. 5º (...): XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Os direitos do 

consumidor estão previstos de forma específica no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 

1990) que considera o consumidor (individual, coletivo, determinável ou indeterminado) como parte 

vulnerável da relação de consumo, o que assegura um cuidado especial aos seus interesses.  
126

 Art. 5º (...)LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato 

lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao 

meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 

custas judiciais e do ônus da sucumbência. A Constituição ao definir tal garantia fundamental, assegura 

real observância ao disposto na Lei nº 4.717/65.  
127

 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: III - promover o inquérito civil e a ação 

civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos. Tal disposição reafirma um dos objetivos do Ministério Público que reside na defesa 

dos direitos sociais e individuais indisponíveis (art. 176, CPC).  
128

 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: VI - 

proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.  
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Por fim, no que tange à terceira onda, quanto à ressignificação do acesso à 

justiça, o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15)
129

 trouxe como ponto de 

destaque a inserção dos métodos consensuais de solução de conflitos como Normas 

Fundamentais do Processo Civil
130

 e que terão preferência de aplicação em relação à 

prestação judicial, principalmente para assegurar uma duração razoável dos processos. 

Nesse sentido, ao privilegiar os métodos alternativos, o direito processual civil 

contemporâneo adquire celeridade, maior incentivo à oralidade, uso da 

instrumentalidade das formas como forma de aproveitamento de atos que embora 

viciados, atingiram sua finalidade. 

O entendimento do surgimento do acesso à justiça ao longo dos momentos 

históricos é importante, no sentido de reafirmar o acesso à justiça como um direito 

social básico dos indivíduos
131

 e que a discussão de suas barreiras e as alternativas 

encontradas foram de essenciais para desvincular a ideia de que apenas o Judiciário 

seria figura legítima para resolver os conflitos existentes. A partir disso, surgem no 

momento de transição para a contemporaneidade, meios alternativos de solução de 

litígios que também adquirem legitimidade para trazer uma resposta, muitas vezes em 

menor tempo e com participação mais ativa das partes.  Nesse sentido, resta evidente 

que um dos propósitos do direito processual civil contemporâneo é estabelecer um 

sistema de prestação jurisdicional multiportas
132

 que seja qualificado a responder os 

anseios da sociedade que anseia por uma tutela viabilizada pelo acesso à justiça que 

busca concretizar princípios constitucionais fundamentais e também, a pacificação 

social. 
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 GRINOVER, op. cit., p. 
130

 Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1º É permitida a 

arbitragem, na forma da lei. § 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos 

conflitos. § 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 

estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no 

curso do processo judicial. 
131

 PINHO; STANCATI, op.cit.  
132

 PINHO, op. cit.  
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4. O FENÔMENO DA DESJUDICIALIZAÇÃO E O EFETIVO ACESSO Á 

ORDEM JURÍDICA JUSTA   

 

4.1. A RESSIGNIFICAÇÃO DA JURISDIÇÃO 

 

O estudo da jurisdição é essencial para o entendimento do fenômeno da 

desjudicialização a ser abordado posteriormente, isso porque a jurisdição constitui um 

dos pilares do processo civil ao lado da Ação e do Processo, pois se refere à 

possibilidade de fornecer a prestação jurisdicional aos que necessitam.  

A jurisdição assim como outros conceitos jurídicos sofreu modificações 

conforme a sociedade foi-se modificando. Do período Iluminista, em que as ideias sobre 

jurisdição são formuladas até a Idade Moderna, o exercício da jurisdição concentrava-se 

na figura do Estado,
133

 uma vez que o exercício da jurisdição se relaciona com a 

soberania do poder estatal frente aos problemas decorrentes na sociedade. Além disso, 

apenas o Estado possuía legitimidade e confiabilidade para proferir decisões vinculantes 

e “indiscutíveis”, ainda que a pacificação social não fosse alcançada. No entanto, 

principalmente, baseado no projeto de Florença desenvolvido por Mauro Cappelletti e 

Bryant Garth o conceito de jurisdição também se modificou, após as insuficiências de o 

Poder Judiciário em resolver todos os litígios existentes.
134

  

Nessa perspectiva, a Idade Contemporânea traz um novo conceito de 

jurisdição, com alguma influência da teoria de Carnellutti, pois parte do entendimento 

de que a jurisdição é resultante da lide entre as partes. Além disso, deveria ser exercida 

por órgãos independentes e imparciais
135

 para proteção de interesses particulares 

                                                 
133

 A partir da crise da Idade Média, o Estado foi ganhando mais força, em decorrência da perda do poder 

controlador da Igreja. Com o período dos Estados Absolutistas e confiança que a figura estatal passa a 

conferir à sociedade, a resolução dos litígios que surgiam monopolizou-se no Estado. Quanto á evolução 

do conceito de Jurisdição destaca-se Chiovenda no Séxulo XX entende a Jurisdição como atuação do juiz 

subordinada à lei e a vontade concreta da lei, limitando o conceito apenas à subordinação legal. Por isso, 

foi caracterizada como uma visão publicista, porque restringe à atuação do juiz ao Poder Legislativo 

(responsável por criar as normas). Em contrapartida a teoria Chiovendiada, surge o estudo de Carnelutti 

que entende a Jurisdição a partir da perspectiva da lide, entre dois indivíduos em que um teria uma 

pretensão pretendida e o outro uma pretensão resistida a essa pretensão. E a partir dessa análise e 

julgamento da lide, o juiz estaria exercendo a jurisdição (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, 

Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil., vol. 1, 2. ed. em e-book baseada na 2. 

ed. impressa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).   
134

 Como já explicado no tópico 2.3, as crises de abarrotamento enfrentadas pelo Judiciário de grande 

parte do mundo levaram a um processo de modificar a forma de promoção da prestação jurisdicional, 

antes exclusivamente da figura do juiz para formas alternativas, que além de resolver o litígio em curto 

período de tempo, alcançariam a pacificação social, critérios que materializavam o acesso à justiça.  
135

 Leonardo Greco entende que a imparcialidade do juiz é expressão do acesso à justiça, porque o juiz 

deve julgar de forma objetiva, baseado na lei, na equidade, nos princípios gerais do direito para proferir 
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juridicamente relevantes. O ponto chave do período Contemporâneo consiste na retirada 

de exclusividade da resolução do conflito pela figura estatal. A partir disso, o conceito 

de jurisdição deve ser entendido como um conceito em evolução
136

 e que não decorre de 

um exercício apenas pelo Estado-juiz, principalmente pela nova sistemática trazida pelo 

processo civil no artigo 3º que incentiva sempre que possível à utilização dos métodos 

não adjudicatórios de resolução de conflitos, inclusive no curso do processo judicial. 

Nesse sentido, a jurisdição é analisada a partir da lide entre as partes com intervenção 

judicial parcial (mediação e conciliação, que necessitam de homologação para ter 

validade judicial) ou ausência de intervenção do Judiciário (sentença arbitral que não 

necessita de homologação judicial e possui a mesma eficácia).  

Entretanto, deve-se ressaltar que o movimento de aceitação da ressignificação 

da jurisdição encontra resistência, principalmente pelo entendimento tradicional de que 

a jurisdição diz respeito apenas ao exercício da função estatal
137

 ou pela incidência de 

alguns princípios
138

 inerentes à jurisdição e que não se aplicam aos equivalentes 

jurisdicionais tendem a limitar a ressignificação ou amplitude do conceito da jurisdição.  

O primeiro princípio faz menção ao poder de decisão que o relaciona com o 

poder conferido ao órgão julgador de analisar e julgar o conflito como forma de tutelar 

os direitos materiais violados. No direito brasileiro, o poder de decidir se relaciona com 

a sentença, que consiste em pronunciamento pelo qual o juiz põe fim à fase cognitiva do 

procedimento comum
139

 ou pelas decisões interlocutórias que são pronunciamentos de 

                                                                                                                                               
decisões condizentes com o que se espera de uma prestação jurisdicional (GRECO, op. cit.). 
136

 Ibidem.  Com entendimento parcialmente semelhante ao de Leonardo Greco, Fredie Didier considera a 

jurisdição como função exercida por terceiro imparcial, seja ente estatal (juiz) ou ente privado (árbitro) 

para realização do direito (DIDIER Jr., Fredie, op. cit., p.189). Mas de forma contrária entende que a 

mediação e conciliação não funcionam como exercício da jurisdição, mas como equivalentes 

jurisdicionais.  
137

 Nesse sentido, a) Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitiero entendem que a jurisdição é 

um método heterocompositivo exercido por um terceiro imparcial, o juiz, investido nessa condição pela 

Constituição Federal (art. 93 da CF) como manifestação do exercício estatal pela aplicação da lei em 

consonância com a Constituição, os direitos fundamentais, a realidade social, assim como a satisfação do 

direito material (MARINONI; ARENHART, MITIERO, op. cit., p.187) b) Humberto Dalla também 

restringe à Jurisdição a figura estatal que é considerada “como método estatal de resolução de litígios” 

(PINHO, op. cit., p. 49); c) Humberto Theodoro Júnior, que entende a jurisdição é reconhecida como uma 

das funções do Estado (THEODORO JUNIOR, Humberto, op. cit.,p. 193), enquanto os métodos 

alternativos seriam considerados apenas “substitutivos da jurisdição” (idem, p.213).  
138

 “Os poderes são prerrogativas inerentes ao exercício de uma vontade em nome do Estado, a que devem 

se sujeitar, obrigatoriamente, todos os cidadãos” (GRECO, op. cit., p. 109). 
139

 É o que estabelece o art. 203, §1º, CPC: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em 

sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1º Ressalvadas as disposições expressas dos 

procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 

485 e 487 põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. 
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caráter decisório, mas que não se enquadre como sentença
140

. O poder decisório é 

reflexo da doutrina Iluminista que subordinava a atividade jurisdicional apenas a lei e 

que somente o juiz seria legitimado para decidir os conflitos existentes.  

O segundo princípio consiste no poder de coerção que o juiz possui de impor 

obediência às suas decisões e determinações. O poder de coerção também se materializa 

no uso da força física ou policial, e também pelo emprego de sanções ou mesmo da 

restrição da liberdade às partes como forma de impor o cumprimento da decisão 

judicial.  

Por fim, destaca-se o poder de documentação do juiz que estabelece o registro 

de seus pronunciamentos inalterável e permanentemente. Tal poder é compreendido da 

petição inicial até a prolação da decisão.
141

  

Fazendo um comparativo com os métodos não adjudicatórios de solução de 

conflitos e que surgem também como meios alternativos do exercício da jurisdição, o 

poder de decidir antes do Código de Processo de 2015 era conferido apenas ao juiz,
142

 o 

que limitava o poder decisório à sua figura. Todavia, o Novo CPC á luz da influência da 

Constituinte de 1988, confere o poder de decidir, por exemplo, na Arbitragem, em que o 

árbitro tem o atributo de decidir, por meio da sentença arbitral que põe fim ao 

procedimento, que será indiscutível no Poder Judiciário, mas que constitui título 

executivo judicial que poderá ser utilizado na fase de cumprimento de sentença para 

satisfazer a obrigação de direito do exequente.  

Quanto ao poder coercitivo, este talvez seja o principal empecilho para 

desvencilhar a jurisdição da atuação exclusiva do Estado, uma vez que o sistema 

jurídico brasileiro não confere tal poder a nenhum método alternativo de solução de 

conflitos. Na Mediação e Conciliação, há dependência do juiz, caso haja acordo para 

efeitos de homologação. Nem mesmo há que se falar em poder de coerção na 

Arbitragem, pois é considerado um órgão privado “contratualmente instituído pelos 

litigantes”.
143

 

O poder de documentação também foi ampliado aos equivalentes 

jurisdicionais, porque todo o procedimento de mediação e conciliação deverá ser 

registrado, inclusive para homologação do juiz e também o procedimento arbitral será 
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 É a redação do art. 203, §2º, CPC.  
141

 GRECO, op. cit.  
142

 No CPC de 1973 não havia menção aos métodos alternativos de solução de conflitos como aptos à 

prestação jurisdicional. Nesse sentido: Art. 2º Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a 

parte ou o interessado a requerer, nos casos e forma legais (Lei nº 5.869 de 11 de janeiro de 1973). 
143

 GRECO, op.cit., p.111, EPUB.  
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documentado para formação de uma sentença indiscutível no âmbito do Judiciário ou 

para impor cumprimento da obrigação em possível Cumprimento de Sentença.
144

 

Ainda que o novo conceito de jurisdição se encontre em fase de 

evolução/reconstrução, é necessário analisar suas contribuições, isso porque o exercício 

da jurisdição pelos métodos alternativos de resolução de conflitos não deve ser 

desprezado, principalmente, porque o ordenamento jurídico atual possibilita como 

função primária: a prestação jurisdicional de um direito violado, sem que 

necessariamente seja atribuição exclusiva do Estado-juiz.  

Permanecer delimitando a jurisdição ao exercício do poder-dever do Estado é 

limitar o próprio ordenamento e consequentemente, a aplicação do direito. Isso fica 

evidenciado quando a própria redação do art. 3º do Código de Processo Civil não trata 

da apreciação judicial e sim da prestação jurisdicional, o que permite considerar os 

métodos alternativos como exercício da jurisdição, já que um dos principais objetivos 

da processualística atual é promover não só a satisfação de um direito material violado, 

mas também, fazê-lo no menor tempo possível, como método menos oneroso às partes e 

que alcance algum grau de pacificação social por meio da ordem jurídica justa, como 

forma de proporcionar um acesso à justiça efetivo.  

A partir do novo conceito de jurisdição também pela utilização dos métodos 

alternativos de solução de conflitos, instaura-se no direito processual brasileiro, o início 

de um fenômeno que ao longo do tempo tende a ser cada vez mais utilizado. Trata-se da 

justiça multiportas. 

 

4.2. O CAMINHO DA JUSTIÇA MULTIPORTAS 

 

Retomando mais uma vez a ideia de que o direito é resultado das modificações 

ocorridas na sociedade, a justiça multiportas surge da necessidade de oferecer respostas 

efetivas às prestações jurisdicionais dos indivíduos. O implemento da justiça 

multiportas ganha destaque, inicialmente da influência Constitucional que passa a 

assegurar direitos fundamentais aos indivíduos, com ênfase para a dignidade da pessoa 

humana que diz respeito a atributos indispensáveis de qualquer ser humano, condição 

que não pode ser violada. Do referido princípio também decorre a importância de 
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 Como já salientado, a sentença arbitral é enquadrada como título executivo judicial.  
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prestações jurisdicionais que frustrem o menos possível, o direito da parte de ter 

resolvida sua violação de direito material.  

Além da dignidade da pessoa humana, a sociedade contemporânea que se 

caracteriza pela instantaneidade de informações, busca sempre que possível, a resolução 

rápida de seus problemas. Por esse motivo, a Constituição de 1988 também assegura a 

duração razoável do processo, como forma de evitar demandas protelatórias ou que de 

alguma forma possam impossibilitar a tutela de seu direito.   

No entanto, a sociedade atual não busca apenas decisões em curtos períodos de 

tempo, mas que sejam efetivas e que de alguma forma impeçam novos conflitos. A 

materialização desses fatores: importância de entender a dignidade humana como fator 

inicial para análise de um conflito, visto que os indivíduos possuem seus desejos e 

esperam que suas demandas sejam resolvidas; propiciar essa resposta em período de 

tempo minimante aceitável, sem que prejudique a satisfação do direito material dos 

indivíduos; e que a decisão seja efetiva e que gere algum grau de pacificação social. 

Esses fatores foram os preponderantes para potencializar o sistema multiportas no 

ordenamento jurídico brasileiro.  

Tendo como plano de fundo a Constituição, o Código de Processo Civil de 

2015 proporcionou as ferramentas para o estabelecimento do sistema multiportas no 

direito brasileiro que tem como objetivo, a aceitação de outras formas de acessar e obter 

uma resposta de sua prestação jurisdicional sem necessariamente e/ou exclusivamente 

recorrer à figura do juiz.  

A mudança trazida pelo diploma processual é importante, principalmente em 

países como o Brasil, ainda marcados pela preferência da via judicial, seja pela 

“confiabilidade” do sistema ou pela “segurança” que a figura do juiz perpassa
145

. Além 

disso, como já salientado, antes existia certa resistência em aderir aos métodos 

alternativos, principalmente pelo desconhecimento ou pela falta da “real percepção da 

adequação das ferramentas para a efetividade do processo” 
146

. A questão passa a ser 

modificada, principalmente com a edição da Resolução nº 125 do CNJ
147

 em que passou 

a incentivar progressivamente a adoção dos métodos não adjudicatórios de resolução de 
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 Ibid, idem. 
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 Idem p. 811.  
147

 Como explicitado no tópico 2.3, a Resolução nº 125 do CNJ instaura um novo período na aplicação do 

direito, principalmente pelo constante incentivo que deverá ser empreendido nos métodos consensuais de 

solução de conflitos.  
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conflitos, tendo por base: a informação, o incentivo e disponibilidade destes aos 

jurisdicionados.  

Nessa perspectiva, o sistema da justiça multiportas torna-se um mecanismo que 

possibilita inúmeros caminhos para alcançar a prestação jurisdicional, seja pela via 

judicial ou pela via alternativa
148

. Isso seria possível através do estabelecimento de um 

sistema de filtros entre a lide existente e o mecanismo adequado
149

 para solucioná-la, 

porque como já explicado há casos em que a mediação ou a conciliação podem gerar 

um acordo benéfico para as partes e também haverá hipóteses em que poderão 

convencionar sobre a utilização da arbitragem em casos envolvendo direitos 

patrimoniais disponíveis em que o mais vantajoso é a escolha de um árbitro com 

qualificação técnica no litígio. Todavia, em situações que envolvam matérias sensíveis 

como direito de família, por exemplo, a via judicial será a mais segura, principalmente 

pelo poder de coerção para impor o cumprimento das medidas e decisões judiciais.   

Dessa forma, o CPC/2015 criou as ferramentas para o desenvolvimento de um 

sistema com potencial para ser cada vez mais utilizado, desde que pautado pelas 

orientações do Conselho Nacional de Justiça que servem como orientações basilares 

para o sistema multiportas e que não podem ser deixadas de lado, quando a intenção da 

processualística moderna é fornecer um acesso à justiça condizente com a realidade 

social e com os anseios dos jurisdicionados.  

Com isso, foi instituída uma Política Nacional de Tratamento Adequado dos 

Conflitos de Interesses
150

 em que será assegurado a todos o direito à solução dos 

conflitos. Por isso é um direito que deve ser disponibilizado e não tido como segunda 

opção. Isso fica claro quando a Resolução menciona que serão válidas parcerias com 

entidades públicas e privadas, seja no credenciamento e capacitação de mediadores e 
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 “Aos olhos do CPC não há superioridade da justiça estatal em relação aos demais meios de solução de 

controvérsias” (DIDIER JR, Fredie; ZANETI JR, Hermes. Justiça multiportas e tutela constitucional 

adequada: autocomposição em direitos coletivos. Revista da Procuradoria Geral do Espírito Santo. 

Vitória, v.15, n.15, p.1-454, 1º/2º sem. 2017, p.113).  
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 O princípio da adequação busca “adaptar (princípio da adaptabilidade) o procedimento, adequando-o 

(princípio da adequação) à melhor tutela pela qual clamam às especificidades do caso sob judice. 

Flexibilizando-se o procedimento, torna-se mais fácil garantir uma prestação jurisdicional efetiva e 

concretamente justa, apta, pois, a conferir aos jurisdicionados a proteção de seus direitos, objetivando 

primeiro quando de seu acesso ao Poder Judiciário” (PINHO, op. cit, 2018, pp.441-442).   
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 Art. 1º Fica instituída a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de 

Interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua 

natureza e peculiaridades (Redação dada pela Resolução nº 326, de 26. 6.2020). É considerada uma 

política pública, pois estimula, inclusive, os órgãos judiciários, a recorrerem aos métodos consensuais 

antes de tentar uma solução adjudicada. É a redação do art. 1º, par. Único da Resolução nº 125 do CNJ. 
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conciliadores, seja na criação dos centros de realização das sessões de Mediação e 

Conciliação, como forma de evitar atuação protelatória do poder público. 

 Outro fator que demonstra a preocupação do CNJ com a adoção crescente do 

sistema multiportas, consiste no incentivo de implementar a política pública como 

forma de proporcionar um serviço de qualidade, além de disseminar a cultura da 

pacificação social, sendo observados: a) centralização das estruturas judiciárias; b) 

adequada formação e treinamento de servidores, conciliadores e mediadores; c) 

acompanhamento estatístico específico
151

. No entanto, para que seja efetiva, é 

necessário que haja participação de todas as esferas da sociedade.  

Inicialmente, o poder público deve preferencialmente, fornecer os centros 

especializados de resolução de conflitos ou facilitar as parcerias público-privadas para a 

criação desses centros, se apenas pelo financiamento público não for possível. 

Outrossim, a atuação do poder público deve promover além de um aumento na 

capacitação dos profissionais para que possam ampliar a área de prestação de 

informações como, por exemplo, em escolas, associações de moradores ou pequenos 

bairros, com palestras, distribuição de panfletos informativos, canais de central de 

dúvidas, com o intuito de difundir o conhecimento sobre a importância de utilizar-se 

dos métodos alternativos, sempre que for possível e mais benéfico às partes. 

 Todavia, uma atuação do poder público não é suficiente, é necessária uma 

mudança de mentalidade do Poder Legislativo, o poder responsável pela criação das 

normas, para que haja equiparação entre via judicial e a via consensual em termos de 

nomenclatura, além da superação da relação verticalizada ainda existente entre ambos. 

Isso porque, embora haja leis que asseguram os métodos alternativos como a Lei nº 

9.307/96 (Lei da Arbitragem), a Lei nº 13.140/15 (Mediação no âmbito extrajudicial) e 

disposições no CPC, são necessários diplomas que explicitem legislativamente a 

isonomia entre a via judicial e a via consensual, além de normas, que progressivamente, 

desvinculem a excessiva intervenção judicial (ainda que para fins fiscalizatórios ou 

homologatórios), principalmente na Mediação e Conciliação. Por fim, a própria 

terminologia “métodos alternativos” mantém essa relação verticalizada, porque passa a 

ideia de que a via judicial seria a via única e correta a ser buscada e que apenas se não 

fosse possível seu acesso, o indivíduo poderia recorrer à via alternativa. Por esse 

motivo, mudanças legislativas deveriam adequar a terminologia para vias do sistema 
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 Redação do art. 2º, incisos I a III da Resolução nº 125 do CNJ.  
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multiportas, como forma de incluir todas as formas de acessar a prestação jurisdicional 

em um mesmo patamar. 

A efetividade do sistema multiportas pressupõe também atuação dos 

operadores do direito que devem ser progressivamente estimulados a adotarem na 

atuação dos casos concretos, os métodos alternativos como mecanismos do sistema 

multiportas. Tal modificação deve ser iniciada a partir dos bancos universitários, com 

maior adoção de disciplinas teórico-práticas voltadas aos métodos consensuais, adoção 

da mediação e conciliação nos Núcleos de Práticas Jurídicas das instituições, além de 

uma urgente readequação da disciplina de Teoria Geral do Processo que não pode 

permanecer negligenciando o ensino dos métodos de solução de conflitos
152

 de sua 

matriz curricular, porque o próprio Código de Processo Civil traz como uma de suas 

Normas Fundamentais, a utilização dos métodos não adjudicatórios de solução de 

conflitos, na tentativa de igualar as formas de resolução de demandas e de demonstrar 

sua confiabilidade e validade assim como o Poder Judiciário detém. Isso é essencial 

para que os futuros advogados e defensores públicos possam filtrar a solução mais 

adequada do conflito, pois sua função precípua é velar pelo melhor interesse de seu 

cliente/assistido, assim como os juízes saibam reconhecer e se valer da mediação e 

conciliação, sempre que for possível e não como uma mera formalidade, visto que o 

CPC tornou a audiência de conciliação e mediação etapa obrigatória do processo 

judicial
153

 e que deve ser utilizada, sempre que o caso permitir. Vale destacar que a 

mudança também deve ocorrer para os operadores já formados e inseridos na atuação 

jurídica há bastante tempo, a partir de mecanismos de atualização e (re)educação
154

  

com o oferecimento de cursos de capacitação sobre aplicação prática dos métodos 

consensuais para que sejam capazes de realizar uma análise prévia do conflito e do 

instrumento adequado para solucionar a questão. 

 Ainda, vale destacar a participação da sociedade em geral, que tendo as 

informações e o acesso adequados, possam acessar a via mais condizente com sua 

questão, inclusive as alternativas, sem desconfianças ou receio de que seu direito não 

será atendido ou respondido, porque sabe o que cada porta do sistema poderá lhe 
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 NETO, João Luiz Lessa. O Novo CPC Adotou o Modelo Multiportas!!! E Agora?!Revista de 

Processo, vol. 244/2015, p. 427-441, 2015. 
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 Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 
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(grifos nosso). 
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  “É preciso habilitar e preparar todos os profissionais jurídicos”.  (NETO, p. 6).  
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proporcionar. Além disso, uma sociedade informada ganha entendimento de que são 

capazes de negociar e resolver seus conflitos, quando auxiliadas nesse sentido. Por isso, 

a importância da disponibilização dos centros de mediação e conciliação, com espaços 

para informação, coleta de dúvida e com servidores capacitados para atendimento nos 

centros e fora deles.  

Somente com a confluência de todos esses agentes e da supervisão do CNJ
155

, é 

que o sistema da justiça multiportas tende a ser cada vez mais utilizado na realidade 

brasileira, com chances satisfatórias a longo e médio prazo. 

Dessa forma, é inegável que a adoção do sistema multiportas, inicialmente 

tenha se dado para frear a crise do Poder Judiciário,
156

 mas hoje é vista como verdadeiro 

mecanismo do acesso à justiça, porque transforma o Judiciário em um local de 

tratamento adequado dos conflitos que surgirem,
157

 podendo, inclusive, valer-se da 

mediação e conciliação judiciais, sempre que possível. Além disso, possibilitam as 

partes, o acesso à mediação e conciliação extrajudiciais e ainda, convencionar sobre a 

arbitragem, quando a causa envolver direito patrimonial disponível e elas puderem 

custear todo o procedimento.  

Nesse sentido, o sistema multiportas não deve ser visto apenas como uma 

política pública criada para desafogar a via judicial ou satisfazer a pretensão das partes. 

Isso apenas revela uma visão limitada e reducionista da nova proposta trazida pelo 

ordenamento jurídico. Um dos principais objetivos do sistema é concretizar o fenômeno 

já iniciado no princípio da Idade Contemporânea: valorização da autonomia das partes 

como forma de proporcionar uma participação ativa do indivíduo na resolução do seu 

conflito,
158

 que deve utilizar-se dessa autonomia para escolher a melhor via para 

solucionar seu conflito, de poder negociar com a parte contrária, uma solução que 

beneficie ambos, sem que seja necessariamente a intervenção da via adjudicatória.   
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 O compromisso com a utilização cada vez mais forte da justiça multiportas no direito brasileiro 

materializa-se com o artigo 6º da Resolução nº 125, que confere ao CNJ o exercício de contribuir para 

que a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses seja desenvolvida 

no país.  
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 A justiça multiportas ganha destaque a partir do século XX com a crise de efetividade e lentidão do 

Poder Judiciário (PINHO, op. cit., p.807). 
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 Nas palavras de João Lessa, “o Poder Judiciário não é mais um local apenas para o julgamento, mas 

para o tratamento adequado de conflitos. Tratamento adequado significa perceber as particularidades de 

cada caso e as potencialidades de cada técnica e meio. Não se trata de uma mera questão semântica, mas 

do próprio paradigma organizacional da justiça civil” (NETO, op. cit., p.2). 
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“A condução adequada de um processo de solução consensual pode levar a uma solução muito mais 

satisfatória para as partes, por envolver consenso e aceitação e por trabalhar sobre a disputa e o conflito e 

não sobre a lide” (Ibidem, p.8).  
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Deve-se apontar ainda que o sistema da justiça multiportas busca romper as 

noções tradicionais do Processo e do acesso à prestação jurisdicional para propiciar um 

mecanismo coordenado que seja capaz de analisar os casos de forma adequada, aponte a 

“porta” mais efetiva (via judicial ou não) e que proporcione um resultado capaz de 

promover a justiça social, o que reitera o poder de cooperação
159

 não só entre as figuras 

julgadoras, o Estado e demais operadores do direito, mas também insere as partes no 

ciclo de promover um sistema que se aproxima cada vez mais do acesso à justiça 

(grande vertente a ser alcançada pelo direito brasileiro). Por fim, além de criar um 

sistema qualificado, o sistema multiportas consagra a ideia de eficácia horizontal do 

direito fundamental a uma tutela pacificadora
160

, uma vez que o sistema desenvolvido 

deve ser capaz de analisar; tratar o problema, no sentido de buscar a via adequada, 

trabalhar a atuação das partes, informa-las acerca das principais consequências jurídicas 

e sociais da via escolhida; conferir às partes isonomia material, além de potencializar 

sua autonomia e atuação ativa no conflito; resolver a lide da forma mais adequada 

possível.  

O fenômeno do sistema multiportas, inspirado no propósito de retirar o caráter 

exclusivo do Poder Judiciário da resolução dos conflitos, estabelece no Brasil o início 

de um processo que ao longo do tempo poderá ser totalmente implementado no direito 

brasileiro e com isso racionalziar a busca pelo acesso à justiça efetivo. Trata-se da 

desjudicialização dos conflitos. 

 

4.3. O NOVO ENFOQUE DO ACESSO À JUSTIÇA: A DESJUDICIALIZAÇÃO 

 

Em decorrência das novas concepções do direito processual, influenciado pela 

Constituição Federal que consagra a tutela e valorização do ser humano e das condições 

razoáveis para se buscar uma prestação jurisdicional que esteja alinhada ao Estado 

Democrático Brasileiro instaurado no país, houve a necessidade de materializar essas 

condições razoáveis, o que só foi possível com uma análise crítica dos institutos e 

conceitos tradicionais do direito processual civil.  

Um processo iniciado a partir das contribuições de Mauro Cappelletti e Bryant 

Garth com o Projeto Florença em que evidenciaram algumas questões deixadas à 

margem pelo Estado, como os indivíduos hipossuficientes economicamente, porque 
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além de não possuírem condições de custear os serviços de um advogado e suportar o 

curso do processo, o Estado não facilitava esse acesso, diante de sua omissão em 

fornecer assistência jurídica gratuita ou mesmo isenta-los das custas processuais; assim 

como a questão da representatividade e tutela dos direitos difusos, principalmente pela 

dificuldade em identificar o(s) indivíduo(s), pois havia a mentalidade de que a reparação 

do direito seria apenas à parte afetada diretamente pelo litígio. Além disso, havia uma 

visão errônea de que o acesso à justiça restringia-se a buscar o Poder Judiciário. Isso 

gerou uma crise de abarrotamento e de lentidão na resposta do Estado-Juiz aos 

problemas postos, porque por caracterizar-se como um sistema extremamente 

burocrático e com inúmeras fases procedimentais, e ainda, com a grande demanda não 

era capaz de proporcionar respostas efetivas aos jurisdicionados, o que gerou 

subsidiariamente, um processo de desconfiança das pessoas à instituição judiciária.  

Com isso, era urgente uma mudança de postura como forma de assegurar o 

acesso à justiça a qualquer indivíduo, ainda que recorresse às vias alternativas. Nesse 

sentido, houve um processo de ressignificação
161

 do acesso à justiça que influenciou 

inúmeros países Ocidentais como o Brasil, com o intuito de aproximar cada vez mais a 

materialização do direito ao comportamento da sociedade. No Brasil, o primeiro marco 

de influência ocorre com a promulgação da Constituição Federal de 1988 que consagrou 

inúmeros direitos fundamentais, com a intenção de proteger em primeiro lugar, a 

condição da pessoa humana, e de forma secundária, direitos como à apreciação judicial 

pela lesão ou ameaça de direitos.
162

 

A partir da Constituição de 1988, inúmeros diplomas normativos são 

reformulados com base nesses novos direitos, entre eles destaca-se o Código de 

Processo Civil de 16 de março de 2015 que também estabelece inúmeras garantias para 

um processo cada vez mais próximo da valorização da dignidade humana, da duração 

razoável do processo e que não busque apenas assegurar uma reparação ao direito 

violado, mas também, alcançar a pacificação das relações sociais.  
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 Entender o problema do acesso à justiça na era contemporânea é buscar romper com os aspectos 

tradicionais formulados pelas instituições jurídicas. A fim de tornar o acesso efetivo e não apenas 

simbólico como ocorre ainda hoje. Com isso, “recusa-se a aceitar como imutáveis quaisquer 

procedimentos e instituições que caracterizavam nossa engrenagem de justiça” (CAPPELLETTI; 

GARTH, op. cit, p.8). 
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 A partir do CPC/2015 o termo Poder Judiciário deve ser ampliado para adoção dos métodos 

consensuais de solução de conflitos como aptos também a fornecer a prestação jurisdicional, apreciando 

lesão ou ameaça de lesão a direitos.   
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Diante dessa conjuntura surge a desjudicialização como forma de proporcionar 

demandas céleres, eficazes, autênticas, públicas e oponíveis erga omnes
163

 e por esse 

motivo, não deve ser interpretada como retirada do Poder Judiciário da resolução dos 

conflitos ou mesmo de abolição da via judicial e da figura do juiz, isso porque como já 

demonstrado, haverá causas em que apenas a atuação judicial pode resolver o conflito. 

A proposta é estabelecer inúmeras possibilidades de resolução de conflitos em que cada 

uma delas terá como objetivo tratar a causa da forma mais benéfica para as partes, para 

a satisfação do direito violado e a busca da pacificação social. Por exemplo, existem 

demandas que tratam de matérias sensíveis como casos envolvendo Infância e 

Juventude ou mesmo de causas da esfera penal, em que o uso das emoções é 

potencializado, o que inviabilizaria uma negociação. Nessas hipóteses, o uso do poder 

de coerção do juiz será mais eficiente ao invés de recorrer a um procedimento de 

mediação ou conciliação.
164

 Em tais casos é extremamente improvável o 

estabelecimento de um diálogo saudável, ou mesmo ouvir de forma efetiva os interesses 

da parte contrária, ou ainda, saber ceder em situações que ambos seriam beneficiados. 

Nesse último caso, nem sempre haveria tal possibilidade, porque na esfera penal, uma 

das partes processuais consiste na vítima que acabou de sofrer danos físicos e/ou 

psicológicos ou no caso de vir a óbito, seus familiares, que marcados pelo trauma da 

perda recente, seriam capazes de ouvir o autor do delito sem alterar os ânimos ou abrir 

mão da condenação do indivíduo e eventual reparação de dano moral, para de alguma 

forma “beneficiar a parte contrária”?
165

  

Já no exemplo de uma causa da Infância e Juventude, há casos em que se 

discute a perda de guarda, suspensão e/ou destituição do poder familiar de um ou ambos 

os genitores, em decorrência da exposição da criança ou adolescente a situação de risco. 

Nessas situações, quando há comprovação de risco à criança ou adolescente, até que se 

atinja o último estágio: destituição do poder familiar, o(s) genitor (a) (es) têm a chance 

de modificar a condição de risco e abandono (negligência) por meio de 

acompanhamento e tratamento pela Assistência Social em conjunto com o CREAS 
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 PINHO; STANCATI, op. cit., p.6. 
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 Inclusive, na esfera penal, por exemplo, até o presente momento não há norma que permita o uso dos 

métodos negociais (mediação e conciliação) em suas demandas.  
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 A intervenção judicial nesses tipos de demandas é importante, porque são matérias que tutelam a vida, 

a família, o patrimônio e na maioria das situações, o sentimento de perda, de raiva, de abandono não 

facilitariam à condução de um procedimento de Mediação, Conciliação ou mesmo de Arbitragem, pois 

nos dois primeiros casos o juiz não possui poder decisório e no último, o árbitro não possui poder de 

coerção e que pode ser determinantes para uma resposta menos traumática possível para a parte 

prejudicada.  
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(Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e CRAS (Centro de 

Referência de Assistência Social)
166

 locais. Como seria possível extrair uma negociação 

ou manifestação de autonomia das partes, quando uma medida coercitiva do juiz foi à 

única possível para que modificassem a situação (por exemplo: determinar o tratamento 

para reaver a condição de suspensão do poder familiar) e mesmo assim esta não se 

altera (os genitores se recusam a realizar o tratamento ou não fazem de forma 

completa). Como esperar uma via mais efetiva do que a judicial? Se não fosse uma 

determinação judicial, estariam dispostos a reconhecer por conta própria que 

precisariam modificar a situação de negligência para não perder o direito sobre seus 

filhos? 

Nesse sentido, o Estado por ser defensor primário da vida, da família, da 

proteção das crianças e dos idosos não poderia deixar de exercer tal tutela com o 

argumento de que o Judiciário enfrenta uma crise de abarrotamento nas prestações 

jurisdicionais ou de que o sistema da justiça multiportas possibilitou outras formas de 

satisfação da prestação jurisdicional e que por isso sua atuação não seria mais 

necessária. Isso só demonstra que o Estado não pode mais permanecer na velha postura 

passiva de simplesmente aplicar o direito positivo ao caso concreto. É necessário 

utiliza-se de técnicas que possam aprofundar o conhecimento do juiz pela causa e de 

que forma o conflito poderá ser resolvido sem que isso ocasione frustrações pela 

demora ou ainda, perda de confiança das partes na instituição.  

Isso seria possível, exemplificativamente com maior utilização dos servidores 

sociais dos tribunais como psicólogos e assistentes sociais, que podem atender e ouvir 

as partes afetadas, no sentido de filtrar o problema a partir de suas emoções, de como se 

sentem em relação a ele e de que forma enxergariam uma solução sem que isso 

prejudicassem os direitos indispensáveis da parte contrária. Além disso, o juiz como 

condutor da instrução deve esclarecer e reforçar
167

 às partes, os reais objetivos do 

processo e que este não se limita apenas a um jogo de quem ganha e quem perde, mas 
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 Fazem parte do Sistema Único de Assistência Social como forma de oferecer mecanismos de auxílio e 
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intenções.  
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que o processo é regido por consequências jurídicas para ambas as partes, pois demanda 

tempo para que haja uma análise adequada da lide (requer um conjunto probatório e 

uma série de diligências realizadas no curso processual) e de que a solução encontrada 

não pode comprometer o direito de nenhuma das partes.
168

 

As situações narradas acima exemplificam que, o fenômeno da 

desjudicialização não significa ausência ou abolição da participação judicial, mas 

utilizar-se do Estado-juiz em ultima ratio, apenas em causas complexas ou naquelas em 

que a intervenção do juiz (principalmente na utilização do poder de coerção) seja 

indispensável para uma resposta efetiva da lide.  

Portanto, deve ser entendida como continuidade da política implementada a 

partir da justiça multiportas e não como um fenômeno autônomo e sem qualquer 

relação. Na verdade, o real objetivo de desjudicializar as prestações jurisdicionais 

consistem em criar uma espécie de filtros para as lides, como forma de que cada um 

desses filtros possa tratar as demandas de forma mais aprofundada, sem sobrecarregar 

qualquer uma delas e nos quais os jurisdicionados possam escolher aquele que forneça a 

resposta mais efetiva e menos onerosa ao seu direito material.   

Nessa perspectiva, os métodos consensuais de solução de conflitos na 

concepção de “outras portas” de acesso não devem ser encarados no conceito tradicional 

de alternativas a resolução de conflitos, ou apenas como uma via secundária, e sim 

como uma via primária, caso assim desejarem as partes e a demanda for resolvida de 

forma mais vantajosa por essa escolha. Logo, são considerados como meios de 

promover uma verdadeira reforma de acesso à justiça que atinge a efetividade e a 

pacificação social
169

. A mentalidade do legislador tem se modificado no sentido de 

abarcar progressivamente a desjudicialização tanto no ordenamento jurídico, quanto nas 

relações jurisdicionais.  

                                                 
168

 Ainda que uma das partes seja considerada “perdedora” alguns direitos como: contraditório, ampla 

defesa, dignidade da pessoa humana, duração razoável do processo não deve ser privada a nenhuma das 

partes processuais.  
169

 “A efetividade e a celeridade da pacificação social são, atualmente, princípios fundamentais. Vejamos 

o que determina o art. 5º, LXXVIII, ex vi da Emenda Constitucional nº 45, de 2004: A todos, no âmbito 

judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitação” (SANTOS, César Augusto dos Santos. Breve Abordagem Sobre o Tema da 

Desjudicialização em Busca de Alternativas ao Descongestionamento do Poder Judiciário. 2011, 

Disponível em: https://docplayer.com.br/13348848-Breve-abordagem-sobre-o-tema-da-desjudicializacao-

em-busca-de-alternativas-ao-descongestionamento-do-poder-judiciario.html. Acesso em: 05 de abril. 

2021, p. 12 
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Uma das primeiras manifestações da intenção de desjudicialização do direito 

processual civil ocorre com a edição da Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/96)
170

, porque 

como já explicado, possui como vantagens, a possibilidade de as partes utilizarem de 

sua autonomia para convencionar sobre a convenção de arbitragem, de escolher o 

árbitro e o rito a ser seguido. Embora na arbitragem não haja poder de coerção, o 

procedimento já possui igualdade à sentença judicial, visto que não há obrigatoriedade 

de homologação da sentença arbitral pelo juiz, já que possui o mesmo valor que aquela, 

conferindo função decisória também ao árbitro que tem a liberdade de fazer 

intervenções aos apontamentos das partes, expressar seu ponto de vista em relação ao 

conflito, além de proferir uma sentença que produza coisa julgada jurídica material, o 

que não ocorre na mediação e conciliação. Com isso, com o intuito de desconcentrar 

demandas que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, em que figure partes capazes 

de contratar poderão se valer da arbitragem que deve ser encarada como uma nova porta 

de acesso à prestação jurisdicional.
171

  

Ainda, a título de exemplificação da utilização da desjudicialização no direito 

brasileiro, destaca-se o instituto da usucapião extrajudicial previsto no art. 216-A da Lei 

de Registros Públicos (LRP) - Lei nº 6.015/73, incluído pelo Código de Processo Civil 

de 2015. A novidade trazida é que o procedimento será realizado em cartório de registro 

de imóveis da comarca onde está situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do 

advogado que deverá estar representado por advogado.
172

  

Os requisitos estão previstos nos incisos do art. 216-A da LRP
173

 e devem ser 

observados pelo interessado sob pena de não reconhecimento da usucapião. Questão 

interessante a ser observada no caso da usucapião extrajudicial e que o aproxima da 

verdadeira intenção de desjudicalizar as demandas ocorre na função de conciliador
174

 

                                                 
170

 Ibid., idem. 
171

 Para melhor aprofundamento do procedimento da Arbitragem remeta-se o leitor ao tópico: 3.2.1. 

Arbitragem. 
172

 Redação do art. 216-A, caput, da Lei nº 6.015/73.  
173

 Art. 216-A. [...] instruído com: I - ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do 

requerente e de seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias, aplicando-se o disposto no art. 

384 da Lei n
o
 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil); II - planta e memorial 

descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade 

técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional, e pelos titulares de direitos registrados ou 

averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes; III - certidões 

negativas dos distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente; IV - justo 

título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da 

posse, tais como o pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel.  
174

 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; PORTO, José Roberto Sotero de Mello. A Desjudicialização 

Enquanto Ferramenta de Acesso à Justiça no CPC/2015: A Nova Figura da Usucapião por Escritura 

Pública. Revista EMERJ, Rio de Janeiro, v.20, n.78, p.39-71, Jan./Abril 2017.  
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que é conferida ao tabelião de notas e que pode ser determinante para o sucesso ou 

insucesso do procedimento. Por ser mais uma nova possibilidade de acesso ao direito, é 

comum o desconhecimento das partes acerca de sua utilização, assim como já ocorre em 

grande parte dos institutos jurídicos.  

Além disso, por envolver situações, em que uma das partes (o proprietário de 

fato) não queira ceder ao bem, por não entender os direitos assegurados à parte                                                                                                                                                                                                                         

contrária ou pela cultura litigante
175

 que predomina na realidade brasileira é esperado 

que durante a realização do procedimento os ânimos entre ambos estejam exaltados, por 

isso, o tabelião deve constantemente fazer intervenções em falas ofensivas e/ou 

agressivas, além de constantemente explica-las acerca do procedimento de usucapião, 

que não se limita a uma situação em que necessariamente uma das partes perde e a outra 

ganha, e sim, visa assegurar o direito fundamental à moradia previsto no art. 6º da 

Constituição Federal
176

 como forma de assegurar celeridade à aquisição, visto que a via 

judicial é marcada por ser lenta e burocrática. Dessa forma, preenchido os requisitos, 

sem discordância das partes e com o registro do tabelião, o procedimento da usucapião 

extrajudicial é efetivado. Assim, como forma de demonstrar que a intenção da 

usucapião extrajudicial é facilitar o acesso à aquisição da propriedade, o próprio texto 

legal, no art. 216-A, caput, da Lei nº 6.015/73, o legislador permite o uso da via 

extrajudicial, “sem prejuízo da via jurisdicional”,
177

 o que demonstra que a real intenção 

de desjudicilizar é facilitar o acesso e a prestação jurisdicional, e não abolir a função do 

Estado-juiz.  

Com isso, os dois exemplos elucidados acima, demonstram que o legislador, de 

forma primária procurou trazer normas que expressem as propostas contemporâneas de 

acesso à justiça, com a criação no direito processual civil brasileiro de um sistema 

coordenado, que possibilite inúmeros caminhos para se atingir a mesma prestação 

jurisdicional e que deve ser uma escolha conferida aos jurisdicionados, da forma que 

entendam que sua lide será melhor resolvida.  

Nessa perspectiva, o sistema multiportas que abriu espaço para o fenômeno da 

desjudicialização permite facilitar essa escolha dos jurisdicionados, visto que seu 

objetivo principal seria tornar cada uma das vias de acesso da justiça especializadas ao 

tipo de conflito, como forma de acelerar tanto o processo, quanto o curso e a resolução 

                                                 
175

 Ibidem.  
176

 Art. 6º São direitos sociais [...] a moradia [...], na forma desta Constituição. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 90, de 2015) (grifei).  
177

 Nesse caso, o legislador considerou via jurisdicional como sinônimo de via judicial. 
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do conflito. Além disso, consagra a ideia de adquirir direitos de forma mais 

simplificada, a depender da porta escolhida, porque como já foi visto, o tempo 

dispendido para resolver uma demanda, causam impactos significativos na condição 

econômica de ambas as partes e mesmo no valor do direito violado.  

Até porque, já restou demonstrado que o Judiciário por ter que lidar com 

demandas mais sensíveis (como via quase exclusiva de acesso) nem sempre poderá 

adotar um regime célere ou flexível ou lidar de forma proveitosa em demandas mais 

simplificadas, que seriam resolvidas com o estímulo do diálogo entre as partes. Nesses 

casos, o mais vantajoso seria buscar a mediação, caso exista vínculo anterior entre as 

partes, ou a conciliação, se inexistir tal vínculo. 

A partir das contribuições trazidas, o fenômeno da desjudicialização deve ser 

considerado como um novo enfoque do acesso à justiça, que tem como base a adoção do 

sistema multiportas no processo brasileiro, estabelecendo inúmeras “portas” de acesso 

para resolver suas lides, como forma de aprimorar a via judicial a ser adotada em ultima 

ratio, em casos de natureza complexa, que lidam com emoções potencializadas das 

partes, ou ainda, quando a via negocial ou arbitral tenha sido totalmente ineficiente. Por 

esse motivo, mais uma vez reitera-se que a intenção não é abolir a função do Estado-

juiz, mas apenas filtrar os casos em que sua utilização seja extremamente indispensável.   

 Outrossim, busca equiparar os métodos alternativos de resolução de conflitos a 

via judicial, por isso a ideia do sistema multiportas que trará as mesmas respostas, 

qualquer que seja a porta escolhida. Nesse caso, vislumbraria maior autonomia 

conferida tanto à mediação, quanto à conciliação, principalmente, no sentido de 

promover um processo de desvinculação da intervenção do juiz nos procedimentos, o 

que seria possível apenas se for conferido poder decisório aos mediadores e 

conciliadores que poderiam proferir sentenças sem que houvesse a necessidade de 

homologação judicial.    

O direito é produto das transformações sociais. Nesse sentido, é necessário que 

este saiba acompanhar essas transformações, com o intuito de assegurar segurança e 

tutela dos principais direitos que todo ser humano deve ter. Com isso, surge o acesso à 

justiça para permitir que tais direitos sejam resguardados. No entanto, com a evolução 

da sociedade e dos conceitos jurídicos, o instituto não se vincula mais a ideia restritiva 

de acessar o Poder Judiciário. O conceito é amplo, porque não busca apenas assegurar 

uma tutela de direitos, mas sim, fazer isso de forma efetiva, o que implica em prestações 

céleres, razoáveis, que não onerem as partes e nem o direito material que foi violado. E 
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indo um pouco mais além, o acesso à justiça só é de fato alcançado, quando promove 

algum grau, ainda que mínimo, de pacificação social, porque não busca apenas resolver 

o conflito, por meio da aquisição do direito material que foi violado aos seus 

legitimados, mas também se espera que a relação entre as partes seja instaurada ou 

restaurada. Na sistemática processual atual, tal estágio só poderia ser alcançado através 

de um novo enfoque do acesso à justiça que após uma análise crítica, materializa-se na 

figura da desjudicialização das prestações jurisdicionais.  
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5. CONCLUSÃO 

 

O acesso à justiça é um conceito de grande relevância para o cenário do direito 

processual civil atual, principalmente porque busca proporcionar prestações 

jurisdicionais efetivas e que conduzam a pacificação social. Nesse contexto, a partir do 

trabalho desenvolvido, constataram-se algumas questões que direcionam o problema 

contemporâneo do instituto e das formas traçadas para reduzir esses problemas.  

Inicialmente, uma análise histórica possibilitou o conhecimento dos obstáculos 

para obter-se um acesso à justiça efetivo e que tentaram ser superadas com as ondas do 

acesso à justiça de Mauro Cappelleti e Bryant Garth, na tentativa de aproximar o 

indivíduo da possibilidade de propor uma demanda e obter uma resposta à violação de 

seu direito. Quanto à primeira onda, o grande problema evidenciado foi apenas uma 

análise quanto à falta de acesso das pessoas economicamente hipossuficientes, 

proporcionando advogados remunerados pelos cofres públicos, possibilidade de 

requerer a gratuidade de justiça, no entanto, não houve aprofundamento de questões 

sociais, econômicas, diversidades entre regiões que também podem tornar inacessível à 

prestação do direito.  

Em relação à segunda onda que tratou da representação dos interesses difusos, 

a principal questão extraída envolveu a necessidade de analisar criticamente os 

conceitos tradicionais do processo civil como forma de modificar a falta de 

representatividade dos titulares desses direitos. Considerando a realidade brasileira, a 

Constituição de 1988 passa a disciplinar os direitos do consumidor, a possibilidade de 

qualquer cidadão em propor ação popular, além de ter instituído a função institucional 

do Ministério Público em promover a ação civil pública e o inquérito civil para tutelar 

os principais interesses difusos e coletivos reconhecidos pelo ordenamento jurídico, e 

ainda, a atribuição de competência comum dos entes da federação à proteção do meio 

ambiente.   

No entanto, as duas primeiras ondas focaram apenas em situações específicas, 

deixando de lado aspectos gerais e basilares do acesso à justiça e que deveriam ser 

modificados da mesma forma. É nesse sentido que houve a terceira onda, com o intuito 

de promover a ressignificação do acesso à justiça, e com isso, permitir uma utilização 

prática do instituto nos conflitos existentes. Com isso, surgem alguns caminhos que 

devem ser percorridos como: repensar algumas ideias tradicionais do processo civil que 
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não se adequam mais aos anseios sociais. Isso seria possível através de um processo de 

adequação do processo ao caso concreto, com adoção do procedimento mais favorável.  

Além disso, apontou-se a necessidade de buscar novos métodos de resposta ao 

litígio, que outrora era conferido com exclusividade ao Poder Judiciário. Daí surgem os 

métodos alternativos de solução de conflitos, verdadeiros mecanismos em potencial 

para promoção do verdadeiro acesso à justiça e que ganham destaque na Era 

Contemporânea.  

Ademais, não bastava modificar os procedimentos ou facilitar o acesso, era 

necessário enfrentar outros obstáculos como, por exemplo, as barreiras geográficas que 

não se restringem aos aspectos físicos, mas também à acessibilidade digital que é um 

problema acentuado em algumas regiões do Brasil. E ainda, existem barreiras 

institucionais/burocráticas que prejudicam o acesso à justiça, mesmo com as grandes 

modificações trazidas pelo texto constitucional e com o Código de Processo Civil, ainda 

permanecem resquícios dos velhos hábitos como o sentimento de confiança de parte da 

população em manter a imagem do “juiz herói”, do “juiz salvador da pátria” ou do 

déficit de juízes titulares, principalmente em comarcas do interior, e também pela 

mentalidade de alguns operadores do direito em utilizar-se de regras extremamente 

formais e de certa forma protelatórias, sendo que o ordenamento jurídico já instituiu 

técnicas mais simplificadas como a oralidade, tentativa prévia e obrigatória de utilizar-

se da audiência de conciliação e mediação, caso a petição inicial tenha preenchido os 

requisitos essenciais e não seja caso de improcedência liminar do pedido, entre outros.  

O reconhecimento dessas barreiras e da necessidade de mudanças foram os 

pontos chaves para que a Era Contemporânea adotasse uma perspectiva diferente de 

como propiciar o acesso à justiça, direito fundamental trazido com a Constituição 

Cidadã. Isso se materializou com o reconhecimento dos Métodos Consensuais de 

Solução de Conflitos, principalmente após a edição da Resolução nº 125 do CNJ que os 

consagra como mecanismos de promover a mesma prestação jurisdicional que antes era 

conferida exclusivamente ao Poder Judiciário e que levou a um processo de 

superlotação e sucateamento da instituição, porque os magistrados, na maioria das vezes 

não conseguem trabalhar o caso de forma aprofundada e de proporcionar uma resposta 

efetiva e pacífica, porque pelo número de demandas e pelo prazo processual, geram 

como resultados uma aplicação mecânica e fria da letra da lei, apenas para trazer uma 

resposta, ainda que superficial às partes.  
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Nessa perspectiva, o entendimento de cada método alternativo e da forma que 

podem resolver o conflito é essencial para iniciar o verdadeiro processo de 

ressignificação do acesso à justiça. Vale lembrar que esse entendimento deve ser 

proporcionado não apenas aos operadores do direito, mas também, e principalmente, aos 

indivíduos que tendo um conhecimento correto podem escolher a via mais satisfatória 

para obtenção da resolução de sua demanda. Isso é efetivado com a potencialização dos 

Centros de Solução de Conflitos que devem funcionar como principal canal de 

informação e orientação, além da mudança de mentalidade dos operadores do direito na 

cultura da litigiosidade para adoção da cultura consensual e pacífica nos casos em que 

for possível, uma questão que deve ser modificada desde a graduação, que deve 

fornecer um maior número de disciplinadas voltadas a essa temática. Com isso, será 

possível uma utilização progressiva desses métodos como forma de proporcionar 

efetividade às prestações jurisdicionais.   

O reconhecimento dos métodos consensuais como principais instrumentos para 

promoção dos principais objetivos do acesso à justiça, para ser de fato concretizado, 

necessita da aceitação de que o conceito de jurisdição é um conceito em evolução e que 

a partir dos anseios da sociedade atual não podem limitar-se apenas à atuação judicial 

em uma lide entre partes, e sim, das formas de se propiciar a prestação jurisdicional, 

seja pela via judicial ou não. O que deve ser extraído como premissas gerais na 

resolução de um conflito são demandas que sejam fornecidas no menor tempo possível 

e que produza um grau considerável de pacificação das relações sociais, o que conduz 

ao acesso à justiça.  

A partir do entendimento de que o conceito de jurisdição deve ser visto como 

um conceito em evolução, principalmente porque as relações sociais demandam 

respostas mais efetivas, foi abordado o fenômeno do sistema multiportas, que possui 

como principais influências a Constituição de 1988 e a Resolução nº 125 do Conselho 

Nacional de Justiça e surge como mecanismo que tem como principal objetivo, 

possibilitar inúmeros caminhos para acessar a prestação jurisdicional que seria 

concretizada por meio de um sistema de filtros para adequar a lide a melhor resolução 

do conflito. Para que isso seja concretizado, é necessária uma atuação conjunta entre o 

poder público, operadores do direito, da sociedade em geral e da constante supervisão 

do CNJ. Com isso, seria possível romper as noções tradicionais do Processo e do acesso 

à prestação jurisdicional, criando um sistema que esteja apto a analisar os casos de 

forma profunda e adequada para direciona-lo a porta mais efetiva. Além disso, deve ser 
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modificado o termo métodos alternativos de solução de conflitos, para um termo que 

consiga expressar o sentido do sistema da justiça multiportas que seria a obtenção da 

prestação jurisdicional pela porta escolhida pelo indivíduo. 

Com a justiça multiportas, surge um novo fenômeno ao direito processual civil 

e que deve ser encarado como novo enfoque do acesso à justiça, como forma de resolver 

resquícios dos problemas das ondas desenvolvidas pelo projeto Florença. Trata-se da 

desjudicilização dos conflitos, que tem como objetivo, proporcionar demandas céleres, 

eficazes, autênticas e oponíveis erga omnes. Além disso, enfatizou-se que a proposta da 

desjudicialização não é abolir a via judicial ou a atuação do juiz, e sim, possibilitar as 

inúmeras formas de fornecer a mesma prestação jurisdicional a partir do filtro mais 

adequado para resolver o conflito, e com isso alcançar a efetividade e a pacificação 

pretendidas pelo acesso à justiça. 
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