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RESUMO 

A elaboração deste trabalho tem como objetivo principal demonstrar os meios de acesso à justiça e 
descesso à justiça e os meios extrajudiciais de resolução de litígios presentes de natureza civil, bem 
como os obstáculos jurídicos existentes, em especial a morosidade. Esta pesquisa se justifica pelo 
fato de o atual sistema de acesso à justiça não ser eficiente a toda sociedade brasileira, bem como a 
não efetivação do direito fundamental de acesso à justiça, acarreta na não concretização de outros 
direitos ditos com fundamentais. Para tanto será analisado o atual sistema de acesso à justiça no 
ordenamento jurídico pátrio, as suas características positivas e negativas e evidenciando os 
instrumentos de decesso à justiça e os meios alternativos. Este trabalho tem por objeto analisar as 
possíveis soluções aos problemas decorrentes da morosidade processual e a falta de acesso à 
justiça, bem como analisar os meios alternativos de resolução de conflitos. Por fim, conclui-se que o 
acesso à justiça é um direito fundamental, porém os obstáculos jurisdicionais existentes estão longe 
de serem solucionados, bem como as políticas públicas de acesso à justiça. Os métodos alternativos 
de resolução de conflitos,são instrumentos hábeis a combater a morosidade do Poder Judiciário, e 
colaboram com construção de uma cultura da pacificação judicial e garante um acesso à justiça. Para 
a consecução da presente pesquisa, utilizar-se-á o método dedutivo e, para tanto, será aplicada a 
revisão bibliográfica, constituída de material já publicado. 

Palavras – Chave: Acesso à justiça. Descesso à justiça. Métodos alternativos de resolução de 
conflitos. Obstáculos jurisdicionais.  



 

 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to demonstrate the ways of access to justice and non-access to justice and 
the out-of-court means of solving existing civil litigation, as well as legal obstacles, especially the 
slowness. This research is justified by the fact of the current system of access to justice is not efficient 
to all Brazilian society, as well as the non-accomplish of the fundamental right of access to justice 
which leads to the non implement of others fundamental rights. For this purpose, will be analyzed the 
current system of access to justice in the Brazilian juridical order its negatives and positives 
characteristics, highlighting the instruments of non-access to justice and the alternatives ways. The 
hypothesis of this paper has as object to solve the arising problem of bureaucracy slowness and the 
lack of access to justice, as well as analyze the alternatives ways of conflict resolutions. The 
achievement of the present paper will use the deductive method. For this purpose, will be use 
basically the literature research composed of material already published. The data collection was 
conducted based on annotations withdraw from literature research, in face of the exposed above. 
Finally, it is conclude that the access of justice is a fundamental right, however, the jurisdictional 
barriers existing are far from be solving, as well as the public policies of access to justice as 
alternatives methods of conflict resolution are tools to discourage the slowness of Judiciary Branch 
and cooperate with the construction of a culture of judicial pacification and guarantees one access to 
justice. 

Keywords: Access to justice. Alternative methods of conflict resolution. Going to justice. Obstacles to 
jurisdiction. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O acesso à justiça encontra seu fundamento de validade na Constituição 

Federal, enquanto um direito fundamental, além dissode tal forma que o legislador, 

no decorrer da última década, vem criando instrumentos com vista à sua efetivação. 

Porém, como se demonstrará no decorrer no trabalho, o acesso é mais que o 

simples direito de ingresso ao Poder Judiciário: é a efetivação de um processo justo, 
eficaz e célere. 

A presente pesquisa  justifica-se  pelo fato de que o atual sistema de acesso 

à justiça não ser eficiente a toda sociedade brasileira, bem como a não efetivação do 
direito fundamental de acesso à justiça acarreta na não concretização de outros 

direitos fundamentais, de maneira que a morosidade do Poder Judiciário na 

prestação da tutela jurisdicional e sua hipertrofia causam inúmeros prejuízos às 

partes e, também, a toda sociedade. Para tanto, será analisado o atual sistema de 

acesso à justiça no ordenamento jurídico pátrio, as suas características positivas e 

negativas e evidenciando os instrumentos de decesso à justiça e os meios 
alternativos. 

A questão aqui levantada corresponde à análise dos obstáculos 

jurisdicionais existentes e os meios que possivelmente possam minimizar os 
impedimentos presentes. Vale lembrar, que o Brasil apresenta uma significável 

desigualdade social, de tal forma, que os embaraços jurisdicionais colaboram com o 

crescimento desta e, por intermédio do acesso à justiça, referidas desigualdades 

podem ser reduzidas, como se demonstrará no decorrer do trabalho, bem como a 

minimizar a morosidade que afeta o ordenamento jurídico brasileiro, na medida que 
uma tutela jurisdicional extemporânea acaba por colaborar com não efetividades dos 

direitos fundamentais. 

O acesso à justiça não significa tão somente poder ingressar na via judicial, 
como a única e exclusiva finalidade de buscar a solução de um conflito, e sim com 

um caráter constitucional do reconhecimento dos direitos e deveres existentes, 

sendo que a cultura da sentença não deve prevalecer na sociedade brasileira. 

[P1] Comentário:  de  forma que, de 
maneira que,  ainda por cima, além disso,  
bem como, acresce que, (continuação)/ a 
fim de que, de modo que, de sworte que, 
porque,(finalidade) 

[P2] Comentário: impedimento, 
empecilho, embaraço,, resistência 
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A elaboração deste trabalho tem como objetivo principal demonstrar os 
meios de acesso à justiça e descesso à justiça e os meios alternativos de resolução 

de litígios existentes de natureza civil, assim como bem como os obstáculos jurídicos 

existentes, em especial a morosidade. 

O presente trabalho tem por objeto analisar possíveis soluções para os 

problemas decorrentes da morosidade processual e a falta de acesso à justiça, do 

mesmo modo analisar os meios alternativos de resolução de conflitos. 

A pesquisa tem por objetivo demonstrar não só o acesso à justiça como a 

concretização de um direito fundamental essencial, no qual trata-se mais de que o 

simples ingresso no Poder Judiciário e ainda tornar evidente os meios alternativos 
de resolução de conflitos como uma possível solução aos obstáculos jurisdicionais, 

sendo que para discutir sobre toda essa problemática, a pesquisa será dividida em 

três fases: 1) O direito de acesso à justiça como um direito fundamental; 2) Os 

obstáculos jurisdicionais existentes e seus reflexos; 3) a eficácia dos métodos 

alternativos de resoluções de conflitos e sua necessidade de efetivação. 

O primeiro capítulo do trabalho traz o acesso à justiça como um direito 

fundamental, tal como a problemática existente para sua efetividade, uma vez que é 

de extrema necessidade que haja a concretização do direito de acesso à justiça, 
pois ele é um mecanismo de proteção dos demais direitos fundamentais. 

O segundo capítulo apresenta as ondas renovatórias de acesso à justiça às 

quais buscam solucionar os problemas que inviabilizavam o acesso a uma justiça 
justa e igualitária e ainda expõe os obstáculos existentes no ordenamento jurídico, 

de tal forma que aponta as possíveis soluções visando combater a desigualdade 

processual entre outros problemas, e ainda, demonstra os reflexos da 

intempestividade jurisdicional a indicar as deficiências do Poder Judiciário.  

O terceiro capítulo tem por finalidade demonstrar o papel dos métodos 

alternativos de solução de conflitos e a sua importância para a pacificação social, 

sendo um instrumento extremamente vantajoso ao Judiciário na sua busca 

constante de realizar o acesso à justiça justa. Este capítulo tem como principal 

objetivo demonstrar os benefícios da autocomposição e mecanismos empregados 
pelo Estado buscando acabar com o fim da cultura da sentença.  

[P3] Comentário: Assim como, da 
mesma   maneira que, do mesmo modo 
que, tal como. além disso, acresce que,  
 
 

[P4] Comentário:  objetiva 

[P5] Comentário:  e ainda  

[P6] Comentário: 1.1.1Objetivo 
1.1.1.1Sinônimos de Objetivo: 
meta, objetivo final,escopo ,alvo ,intenção, 
intuito, mira ,motivo ,objetivo propósito, 
finalidade ,ambição ,determinação ,direção 
fim , intento , pontaria . 
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Para a elaboração da presente pesquisa, utilizar-se-á o método dedutivo. 
Para tanto, será utilizada basicamente a pesquisa bibliográfica, constituída de 

material já publicado, como artigos científicos e livros, bem como material disponível 

em internet que versem sobre Direito Constitucional e Direito Processual Civil. 
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2 ACESSO À JUSTIÇA 

 
O acesso à justiça deve ser visto como um direito fundamental e a busca 

pelo Judiciário no ordenamento jurídico brasileiro não deve se encerrar no simples 

direito de propositura de uma ação, mas sim assegurar o cumprimento da norma 

prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna de 1988, facilitando ao máximo o 
acesso ao Poder Judiciário. 

A aplicação deste direito busca efetivar aos seus jurisdicionados o 

reconhecimento de seus direitos, de tal forma que o Estado empregue mecanismos 
de acesso à justiça a toda à população, de modo que não encontre obstáculos 

impostos pela sociedade. 

Neste sentido, manifesta-se Fredie Didier Junior : 
 

Direito de ação é o direito fundamental (situação jurídica, portanto)composto 
por um conjunto de situações jurídicas,que garantem ao seu titular o poder 
de acessar os tribunais e exigir deles uma tutela jurisdicional 
adequada,tempestiva e efetiva.É direito fundamental que resulta da 
incidência de diversas normas constitucionais,como os princípios da 
inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal (2015,p.281). 

 
Como se pode observar, o acesso à justiça como um direito fundamental é 

de notória relevância, pois somente através dele que os cidadãos conseguirão ter 
acesso aos demais direitos, ou seja, apenas pelo acesso à justiça é que se 

concretizam os demais direitos estampados na Constituição Federal de 1988. 

Aliás, assegurando o direito de ação, deve-se buscar a tutela jurisdicional, 

seja ela em um momento pré-processual — com o conhecimento de seus direitos e 

obrigações — ou no exercício do devido processo legal, na ocasião do efetivo 

ingresso no processo.  
Acerca deste tema, Kazuo Watanabe explana: 

 
[...] Não se trata apenas de possibilitar o acesso à Justiça, enquanto 
instituição estatal, e sim de viabilizar o acesso à ordem jurídica justa. Uma 
empreitada assim ambiciosa requer, antes de mais nada, uma nova postura 
mental. Deve-se pensar na ordem jurídica e nas respectivas instituições, 
pela perspectiva do consumidor, ou seja, do destinatário das normas 
jurídicas, que é o povo, de sorte que o acesso à Justiça traz à tona não 
apenas um programa de reforma como também um método de pensamento, 
como com acerto acentua Mauro Cappelletti. (...) São seus elementos 
constitutivos: a) o direito de acesso à Justiça é, fundamentalmente, direito 
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de acesso à ordem jurídica justa; b) são dados elementares desse direito: 
(1) o direito à informação e perfeito conhecimento do direito substancial e à 
organização de pesquisa permanente a cargo de especialistas e ostentada 
à aferição constante da adequação entre a ordem jurídica e a realidade 
sócio-econômica do país; (2) direito de acesso à justiça adequadamente 
organizada e formada por juízes inseridos na realidade social e 
comprometidos com o objetivo de realização da ordem jurídica justa; (3) 
direito à preordenação dos instrumentos processuais capazes de promover 
a efetiva tutela de direitos; (4) direito à remoção de todos os obstáculos que 
se anteponham ao acesso efetivo à Justiça com tais características (1988, 
p. 128).  

 

Ter outro entendimento pode vetar o acesso à justiça à classe 

hipossuficiente da sociedade, impedir a garantia maior dos cidadãos no Estado 

Democrático de Direito. Importante trazer à baila que a Constituição Federal, em seu 

artigo 5º, inciso LXXXIV, inclui, entre os direitos e garantias fundamentais, a 

assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem a sua 
hipossuficiência de provimentos. 

Assim, diante do acima mencionado, e tendo o acesso à justiça como um 

direito fundamental, o Estado deve jurisdicionar com o intuito de ampliar esse direito 

às classes hipossuficientes, aplicando políticas de redução de custas judiciárias, 

modificação do processo jurídico, principalmente em processos contra o próprio ente 
estatal, de forma a acabar com a morosidade do Judiciário e o assédio processual. 

Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins têm o seguinte entendimento:  
 
O indivíduo pode fazer valer esses direitos [fundamentais] tanto perante o 
Estado como perante a sociedade, já que a Constituição garante a sua 
autonomia enquanto “sujeito de direito”. Ademais, “o papel de regulador 
entre os dois elementos supra descritos [Estado e indivíduo] é 
desempenhado pela Constituição no sentido formal, que declara e garante 
determinados direitos fundamentais, permitindo ao indivíduo conhecer sua 
esfera de atuação livre de interferências estatais e, ao mesmo tempo, 
vincular o Estado a determinadas regras que impeçam cerceamentos 
injustificados das esferas garantidas da liberdade individual. O texto deve ter 
validade em todo o território nacional e encerrar supremacia, isto é, força 
vinculante superior àquela das demais normas jurídicas (DIMOULIS; 
MARTINS 2011, p. 22–24, apud TEIXEIRA; COUTO, 2013). 
 

Em outras palavras, sem a limitação da jurisdição do Estado em face do 

indivíduo, mesmo com a evolução social que busca a paridade na aplicação das 

normas jurídicas, sem distinções, estar-se-á longe da aplicação de sanções contra o 

ente estatal de forma plena. Insta destacar que não se trata de limitação da 

jurisdição estatal, mas sim de inserir a proteção dos direitos fundamentais como uma 
característica fundamental de um Estado Democrático de Direito. 
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Assim explica Luiz Alberto David Araujo e Nunes Júnior: 
 

São os direitos de defesa do indivíduo perante o Estado. Sua preocupação 
é a de definir uma área de domínio do Poder Público, simultaneamente a 
outra de domínio individual, na qual estaria forjado um território 
absolutamente inóspito a qualquer intervenção estatal. (...). O Estado 
deveria ser apenas guardião das liberdades, permanecendo longe de 
qualquer interferência no relacionamento social (ARAUJO; NUNES JUNIOR, 
2012, p. 145–148, apud TEIXEIRA; COUTO, 2013). 

 

Direitos de defesa são aqueles atribuídos aos cidadãos para que possam 
empregar todos os meios legais de proteção a sua integridade pessoal ou perigo de 

dano. Tendo como referência o tema deste capitulo, ou seja, o acesso à justiça, 

nota-se que no atual ordenamento jurídico passou a existir uma preocupação com o 
acesso à justiça e à ordem jurídica justa, sendo ainda necessária a criação de 

sistemas simplificados de efetividade da tutela jurisdicional. 
Pode-se dizer ainda que os obstáculos e os modos pelos quais os indivíduos 

acessam os tribunais devem ser aprimorados pelo Estado, pois a demora ou a não 

efetivação do acesso à justiça implica, inexoravelmente, na não concretização de 
todos os demais direitos e garantias fundamentais. 

Os esforços já empregados para expandir o acesso ao sistema de justiça 

vêm se demonstrando insuficientes. Nos últimos anos, os tribunais de justiça e os 

entes jurídicos — como a Ordem dos Advogados — começaram a implementar 

medidas para expandir o acesso, incluindo procedimentos judiciais simplificados. 
Sobre as dificuldades, Adriana Silva Maillart e Samyra Dal Farra Naspolini 

Sanches explanam que elas são encontradas nos mais variados setores: 

 
Os obstáculos referentes ao acesso à justiça estão situados nos mais 
variados setores: econômico, social, político, cultural e burocrático, como 
especificados anteriormente. Esses fatores, por sua vez, trazem reflexos 
para a noção de desenvolvimento tanto econômico quanto desenvolvimento 
como liberdade (MAILART; SANCHES, 2012, p. 591, apud SILVA; THIBAU; 
MACHADO, 2015,). 

 

Diante do exposto acima, há diversas melhorias a serem realizadas, contudo 
avançou-se muito na democratização do acesso à justiça. A sociedade coeva torna-

se cada vez mais digital, logo é de extrema necessidade que o ordenamento jurídico 

acompanhe e se beneficie dessas tecnologias. 
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O elevado número de processos existentes faz com que o Estado não só se 
modernize, como também passe a exigir que o serventuário público que presta o 

atendimento o qual é solicitado pelos jurisdicionados esteja apto para atendê-los de 

forma eficaz e acompanhando a evolução tecnológica, para que se possa, no menor 

tempo possível, atender o jurisdicionado. 

O acesso à justiça está condicionado à modernização dos sistemas 
empregados, bem como à capacitação dos juízes e serventuários públicos. Dessa 

forma, o Estado deve proporcionar a capacitação desses profissionais, para que 

possa ocorrer uma maior celeridade processual. O judiciário deve se adequar à 

realidade da demanda, tal como à realidade da sociedade em que jurisdiciona, 

devendo possuir uma conduta ética, crítica e principalmente analítica, ou seja, deve 
transpor o simples ato de julgar. 

Boaventura de Souza Santos, jurista e sociólogo, tem o seguinte 

entendimento acerca do tema:  
 

‘‘[...] a criação de mecanismos de solução de conflitos, caracterizados pela 
informalidade, rapidez, acesso ativo da comunidade, conciliação e mediação 
entre as partes constituem a maior inovação da política judiciária’’ 
(SANTOS, 2011, p. 62, apud SANTOS, 2012,). 

 

Assim, pode-se dizer que as soluções de conflitos, em conjunto com a 

comunidade, visando acima de tudo à celeridade e informalidade, trata-se de uma 
adequação do juízo à realidade social. Desse modo, pode-se concluir que atualizar o 

sistema judiciário existente é extremamente necessário e acarretará em uma 

celeridade processual, bem como em um maior acesso à justiça. 
O acesso à justiça, seguindo o preceito acima mencionado, é complexo, 

envolvendo mais do que o acesso ao Poder Judiciário, de modo a proporcionar aos 
jurisdicionados um julgamento justo, resguardado de celeridade processual e demais 

direitos fundamentais. 

Dessa forma, tem-se o direito fundamental como estrutura básica do atual 

sistema jurídico brasileiro. Contudo não é suficiente o acesso à justiça ser inserido 

como um princípio fundamental: é mister que se torne efetivo. Desse sentido, se 
manifesta Humberto Theodoro Junior: 

 
A primeira grande conquista do Estado Democrático é justamente a de 
oferecer a todos uma justiça confiável, independente, imparcial e dotada de 

[P7] Comentário: Assim como: 
 igualmente, também, da mesma 
maneira que, do mesmo modo que, tal 
como. 
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meios que a faça respeitada e acatada pela sociedade.(...) O processo, 
instrumento de atuação de uma das principais garantias constitucionais – a 
tutela jurisdicional -, teve de ser repensado. É claro que, nos tempos atuais, 
não basta mais ao processualista dominar os conceitos e categoriais 
básicos do direito processual, como a ação, o processo e a jurisdição, em 
seu estado de inércia. O processo tem, sobretudo, função política no Estado 
Social de Direito. Deve ser, destarte, organizado, entendido e aplicado como 
instrumento de efetivação de uma garantia constitucional, assegurando a 
todos o pleno acesso à tutela desta forma, os direitos básicos 
constitucionais e processuais devem ser analisados em cada caso, de tal 
forma que os indivíduos tutelados, possam exercer de forma concreta seus 
direitos perante o judiciário (THEODORO JUNIOR, 2005, n.p, apud 
MORAES SÁ; SÁ TOMARÁS, 2012).  

 

Nesse contexto, pode-se dizer que a tutela jurisdicional extemporânea deixa 

de ser justiça, bem como se pode observar a personalidade dúplice deste direito 
fundamental, pois se dividem em um direito pessoal, próprio e ao mesmo tempo um 

direito prestacional por parte do Estado. 

Nesse seguimento, ainda se tem a seguinte afirmação de Jasson Ayres 
Torres: 

 
O acesso à justiça, como um direito fundamental, recomenda uma atuação 
sintonizada com outros mecanismos estruturais e organizados das 
comunidades, numa ação direta no local dos fatos, ali procurando resolver 
situações que normalmente não chegariam jamais ao Judiciário, quer pela 
ausência dos poderes constituídos, quer pelos altos custos de um processo, 
em razão das despesas diversas, como papéis, documentos, e trabalhos de 
profissionais, quer pela demora na tramitação dos feitos, uma marca que se 
propaga e que já se torna, infelizmente, uma realidade constrangedora e 
desestimulante para buscar a justiça nos fóruns e tribunais (TORRES, 2005, 
p. 26, apud MORAES SÁ; SÁ TOMARÁS, 2012). 
 

Assim, por se tratar de um direito fundamental e o processo ser considerado 

uma função política do ente estatal é esperado que o processo ofereça e realize 
resultados, objetivando asseverar o mínimo existencial que deve ser garantido, bem 

como protegido contra o próprio Estado, de tal forma a promover o exercício de 
cidadania. 

Sobre a garantia do mínimo existencial, segue a seguinte colocação de Ingo 

Wolfgang Sarlet:  
 

A dignidade da pessoa humana e o assim chamado mínimo existencial são 
atualmente noções tidas como indissociáveis, cuidando-se, ademais, de 
figuras praticamente onipresentes no atual debate (pelo menos é o que se 
observa no caso brasileiro) sobre os fundamentos e objetivos do Estado 
Constitucional sobre o conteúdo dos direitos fundamentais (com destaque 

[P8] Comentário: Processo é uma 
palavra com origem no latim procedere, 
que significa método, sistema, maneira de 
agir ou conjunto de medidas tomadas 
para atingir algum objetivo. 
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para os direitos socioambientais) e mesmo no que diz com o papel da 
Jurisdição Constitucional (2013,p. 29-30). 

 

Nessa sequência, ressalta-se o mínimo existencial, porque relacionado à 

dignidade da pessoa humana; âmbito em que se encontra o direito fundamental ao 
acesso à justiça; uma vez que é decorrente deste direito que deverá a população 

buscar o Estado como guardião, como Estado-Juiz para efetivar os direitos 
fundamentais compreendidos na Constituição Federal. 

Bryant Garth e Mauro Cappelletti ressaltam a importância do direito 

fundamental de acesso à justiça, como guardião dos demais direitos fundamentais: 

 
Tornou-se lugar comum observar que a atuação positiva do Estado é 
necessária para assegurar o gozo de todos esses direitos sociais básicos. 
Não é surpreendente, portanto, que o direito ao acesso efetivo à justiça 
tenha ganho particular atenção na medida em que as reformas do welfare 
state tem procurado armar os indivíduos de novos direitos substantivos em 
sua qualidade de consumidores, locatários, empregados e, mesmo, 
cidadãos. De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente 
reconhecido como sendo de importância capital entre os novos direitos 
individuais e sociais, uma vez que a titularidade de direitos é destituída de 
sentido, na ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação 
(GARTH; CAPPELLETI,1988, s.p). 

 
Após o início do Estado do bem estar social, o Estado passou a implementar 

políticas públicas, buscando progresso econômico do país, bem como minimizar as 

desigualdades sociais e assegurar os direitos fundamentais, no qual o acesso à 
justiça está inserido, uma vez que este é fator primordial na efetivação dos demais 

direitos existentes. 

Pode-se concluir assim, que a efetivação do acesso à justiça é legitimada e 
positivada pela Constituição Federal, resultando em um direito fundamental. Abaixo 

o posicionamento de Candido Dinamarco: 
 

Acesso à justiça é mais do que um princípio, é a síntese de todos os 
princípios e garantias do processo, seja a nível constitucional ou 
infraconstitucional, seja em sede legislativa ou doutrinária e jurisprudencial. 
Chega-se à idéia do acesso à justiça, que é o pólo metodológico mais 
importante do sistema processual na atualidade, mediante o exame de 
todos e de qualquer um dos grandes princípios. Jurisdição é mais que um 
meio ou um instrumento de inclusão social. Ela é um compromisso estatal e 
não uma simples atividade de mero exercício, independente dos fins do 
Estado (DINAMARCO,1998, p. 304, apud MORAES SÁ, SÁ TOMARÁS, 
2012,).  
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O princípio da dignidade da pessoa humana está positivado na Constituição 
Federal como princípio básico próprio do Estado, sendo o alicerce de todos os 

direitos humanos. Não é apenas papel do Estado proteger referido principio por meio 

de diversas medidas, mas também efetivá-la para que haja democratização do 

acesso à justiça, conforme Hans Jorg Sandkühler:  

 
Que a dignidade humana seja o fundamento dos direitos humanos e seja 
protegida neles. Protegida não significa que o conceito de dignidade 
humana seja “redundante”. Em vez disso, segue-se que: Primeiramente, na 
proposição jurídica, no conceito de dignidade humana como fundamento 
dos direitos humanos e como norma fundamental da constituição é possível 
uma compreensão adequada daquilo que deve ser protegido pela garantia 
da dignidade: a igualdade e a liberdade de todos os que são seres humanos 
(SANDKÜHLE, 2013, p. 128, apud SILVA; THIBAU; MACHADO,2015). 
 

Dessa forma, a dignidade da pessoa humana passa a ser o fundamento de 

todo o direito fundamental sendo que o acesso à justiça, ao estar inserido é 

caracterizado como direito fundamental, deve ser capaz de trazer decisão célere, 

imparcial, eficaz e concreta ao caso específico, devendo-se observar sempre o 

contraditório, conforme aduz José Joaquim Gomes Canotilho: 
 
O direito de acesso aos tribunais reconduz-se fundamentalmente ao direito 
a uma solução jurídica de atos e relações jurídicas controvertidas, a que se 
deve chegar um prazo razoável e com garantias de imparcialidade e 
independência, possibilitando-se, designadamente, um correto 
funcionamento das regras de contraditório, em termos de cada uma das 
partes poder deduzir as suas razões (de fato e de direito), oferecer as suas 
provas, controlar as provas do adversário e discretear sobre o valor e 
resultado de causas e outras (CANOTILHO, 2002, p. 433, apud SILVA; 
THIBAU; MACHADO,2015). 

 

A era atual se torna cada vez mais digital, razão pela qual é de extrema 

necessidade que o ordenamento jurídico acompanhe e se beneficie dessas 

tecnologias, não podendo ser aceita a morosidade processual, uma vez que afeta o 

devido acesso à justiça.  
Cabe ao legislador instituir procedimentos céleres e adequados à duração 

razoável do processo, conforme se manifesta Luiz Guilherme Marinoni: 

 
Como está claro, incumbe ao legislador traçar os procedimentos e as 
técnicas processuais idôneas a dar duração razoável ao processo. Para 
tanto, o legislador deve desenhar procedimentos especiais para 
determinadas situações, técnicas voltadas à aceleração do procedimento 
comum e ainda instituir regras processuais capazes de permitir à parte 
construir o procedimento adequado e concreto. Neste sentido, a incidência 
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do direito fundamental à duração razoável sobre o legislador está expressa 
na segunda parte (os meios que garantam a celeridade de sua tramitação) 
do inciso LXXVIII (MARINONI, 2009, p. 5, apud SILVA, THIBAU, 
MACHADO, 2015,). 

 

A duração razoável do processo também é consagrada pela Constituição 
Federal em seu inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988 como um 

princípio fundamental, de tal forma que caiba ao legislador combater a morosidade 

processual, implementando mecanismos e procedimentos especiais. Importante 

mencionar que a adoção dos referidos procedimentos deve sempre respeitar os 

direitos fundamentais e as normas vigentes, de tal forma que os procedimentos 

adotados não gerem dilação injustificada, bem como respeitem o devido processo 
legal. 

Acerca do tema, Luiz Guilherme Marinoni afirma que: 
 
O ato judicial, para importar em violação do direito fundamental, deve gerar 
“dilação injustificada”. A injustificativa da dilação é imanente ao ato 
comissivo ou equivocado que determina a utilização de uma técnica 
processual em lugar de outra. Mas há maior dificuldade diante de dilação 
omissiva. Se não há como admitir a demora na análise de pedido de tutela 
antecipatória, em relação a outras situações, como a demora em realizar 
audiência de instrução, proferir sentença ou julgar recurso torna-se difícil 
estabelecer quando a demora é injustificada ou não é razoável (MARINONI, 
2009, p. 7, apud SILVA, THIBAU; MACHADO, 2015). 
 

Mesmo que a duração razoável do processo seja um direito fundamental, 
não há um medidor ou uma lei que defina quando o processo começa a ser moroso 

ou que traga consequências em sua inobservância. Sendo que a morosidade pode 
ser considerada como um obstáculo à efetivação do acesso à justiça, bem como um 

chamamento ao litígio, prática hoje normalmente empregada. 

A jurista Mônica Bonetti Couto explana que a judicialização dos conflitos 
tornou-se algo natural e que a sociedade tem a ideia de que qualquer pretensão 

deve ser judicializada, consoante abaixo se demonstra que essa ideia:  
 
[...] favorece a percepção, pelo jurisdicionado (efetivo ou virtual), de que a 
judicialização dos conflitos é o caminho natural ou o mesmo necessário para 
todos os interesses contrariados ou insatisfeitos; passa a (falsa) ideia de 
que toda e qualquer pretensão resistida ou insatisfeita deve ser resolvida 
por uma decisão de mérito, a ser oportunamente estabilizada pela coisa 
julgada; desestimula a busca pela solução alternativa dos conflitos, alvitre 
até hoje percebido com certa relutância pela população, acostumada à 
liturgia e à majestade da tradicional Justiça togada (COUTO, 2012, p. 371, 
apud SILVA; THIBAU; MACHADO, 2015). 
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A judicialização de todos os conflitos é uma prática comum da sociedade 
brasileira, no entanto referidos conflitos existentes, poderiam ser solucionados por 

meios extrajudiciais que ao menos amenizariam os excessos de processos em 

nosso ordenamento jurídico, sendo que diante das inúmeras demandas existentes, 

deve haver métodos alternativos de resolução de conflitos consensual, sem que haja 

participação do Poder Judiciário. 
Nesse contexto, o legislador, a fim de realizar uma melhor prestação 

jurisdicional, deve buscar uma solução mais adequada, sendo que Roberto Portugal 

Bacellar tem a seguinte colocação: 

 
Os inevitáveis conflitos não podem ficar sem solução e por isso precisam 
encontrar o melhor caminho para serem administrados, desfeitos, 
transformados, extintos, modificados, solucionados ou compatibilizados. 
Para alcançar os caminhos mais adequados a cada uma dessas situações, 
é que se estudam os diversos métodos de resolução de conflitos (2012, 
p.51). 
 

Destarte, conforme já mencionado, o acesso à justiça se coaduna com a 

garantia do mínimo existencial, devendo ser garantido pelo Estado, bem como por 

ele promovido e protegido contra o próprio Estado. 

Diante de todo o explanado, o direito fundamental de acesso à justiça é a 

estrutura básica do nosso sistema jurídico brasileiro, pois é por meio deste que os 
outros direitos fundamentais também poderão ser alcançados. Porém, não basta ter 

o acesso à justiça como um princípio fundamental, é necessário que se torne efetivo, 
de tal forma que a morosidade não reine no procedimento jurisdicional. É mister que 

o processo ofereça e realize resultados de forma a garantir o mínimo existencial. 

 

2.1 Descesso à justiça 
 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1998, o direito a 

judicialização de litígios foi garantida como um direito fundamental, o problema aqui 
imposto do descesso à justiça é a busca da efetivação da referida garantia.Fato é 

que, apesar de milhares de pessoas ajuizarem demandas no judiciário, são raros os 

casos em que as demandas transitam em julgado em um tempo razoável, causando 

graves prejuízos às partes, sejam eles materiais ou emocionais.  



21 

 

Acerca do tema o posicionamento de Matheus Gomes Camacho e Eduardo 
Cambi: 

 
Nessa medida, o descesso à justiça deve ser visto como uma garantia 
fundamental, inerente ao disposto no Artigo 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da 
CF, na medida em que o processo deve ser o mecanismo de se efetivar a 
justiça e resguardar o direito material deduzido em juízo, não se podendo 
aceitar um sistema judiciário que cause – e agrave ainda mais – a lesão do 
direito que deveria resguardar (CAMBI; CAMACHO, n.d, s.p). 

 

O problema do descesso é o sentimento que ele acarreta à população, que 

vê no judiciário como a última salvação aos seus problemas. Ademais, um processo 

moroso produz diversos problemas na sociedade, sejam eles culturais - como o 

aumento da violência, pois impulsiona a autotutela - bem como de natureza 

econômica - forçando a parte aceitar um acordo com um valor irrisórios, abrindo mão 
de seus direitos, total ou parcialmente (GONÇALVES, 2011,p.85). 

O Estado e as próprias partes também, por vezes são responsáveis pela 

postergação do processo, infringindo assim diversos direitos fundamentais. Insta 
destacar que, as partes ao usarem abusivamente dos instrumentos processuais com 

o intuito de prolatar o processo acabam por trazer inúmeros prejuízos ao processo, a 

desigualdade entre as partes e duração razoável do processo. 

Em relação aos meios utilizados de protelação do processo destaca-se a 

colocação do ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho: 

 
A protelação se manifesta basicamente de dois modos: utilizar mais meios 
do que os necessários para se atingir o fim pretendido (embargos 
declaratórios para esclarecer o que já estava claro) ou persistir litigando, 
quando a matéria já se encontra pacificada pela jurisprudência, em sentido 
contrário à pretensão da parte que recorre (agravar de despacho calcado 
em súmula ou orientação jurisprudencial do tribunal). Nesse sentido, a 
protelação, no processo do trabalho, não é apenas do empregador, mas 
pode ser também do empregado, impedindo a solução final da demanda, 
quando já está claro que sua pretensão não conta com o agasalho do 
ordenamento jurídico (2006, p.72). 

 

Fato é que comumente os recursos existentes em nosso sistema jurídico, 
são utilizados como meio de prolatar o processo, sendo dever do Estado e da 

sociedade não utilizar os referidos instrumentos protelatórios, para que o processa 
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tenha seu seguimento de forma eficaz, atingindo assim a sua função principal de 
garantir a tutela jurisdicional. 

Acerca das motivações existentes para a protelação do processo o Ministro 

Ives Gandra da Silva Martins Filho destaca três principais, sendo elas: 

 
a) retardar o desfecho final do processo, para furtar-se, ainda que 
temporariamente, dos efeitos financeiros da sentença [...] b) insistência, à 
saciedade, ainda que sem reais possibilidades, na tentativa de reverter 
decisões desfavoráveis, percorrendo insistentemente a via sacra recursal[...] 
c) a manutenção do processo na instância, sem prosseguimento, tendo em 
vista a forma de remuneração do advogado, por peça processual (mormente 
embargos declaratórios e agravos) ou principalmente pelo número de 
processos que acompanha no Tribunal (hipótese em que cada processo 
findo pode significar redução de ganhos, pois não há honorários 
advocatícios na Justiça do Trabalho fora da hipótese de assistência 
judiciária pelo sindicato, conforme estabelecem as Súmulas n'" 219 e 329 do 
TST e a Lei nº 5.584/70) (2006, p 75/76). 

 

São muitas as motivações para a protelação do processo, sendo que em sua 

grande maioria acabam somente por prejudicar a classe baixa da população. O atual 

Código de Processo Civil, atento a isso, trouxe soluções para se dar celeridade ao 

processo, como a aplicação multas por protelação inserida no Art 1.026, §2º do 

Novo Código de Processo Civil, a majoração das multas por embargos declaratórios 
protelatórios Art. 1.026, §3º do Novo Código de Processo Civil. 

As inúmeras reformas processuais existentes, buscando uma maior 

efetivação processual, tendo como principio simplificação de seus atos, a oralidade, 
e a conjunção dos atos em audiência, devem ser aliciar ao fim cultura da protelação 

do processo (GONÇALVES, 2011, p.62). 

É dever do advogado, buscar pela efetividade dos direitos fundamentais, 
devendo ter a sensibilidade dos danos que os recursos protelatórios podem 

ocasionar. O atraso do processo, além de produzir efeitos na esfera jurisdicional, 

acaba afetando com hipertrofia dos processos, as partes do processo, e também 

toda sociedade. 

Neste sentido, manifesta- se Vinícius José Correia Gonçalves e Vladimir 

Brega Filho: 
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Assim, não se pode esperar que a solução de todos esses problemas 
relacionados ao descesso à justiça venha, por exemplo, com a edição de 
resoluções ou de outros atos administrativos pelo Conselho Nacional de 
Justiça. Cremos que a adoção de determinadas medidas, tais como as tão 
discutidas “metas” do Conselho Nacional de Justiça, sejam um começo para 
se pensar essa problemática, todavia isso não pode ser encarado como 
uma panaceia (2010,p. 73). 

 

O direito à razoável duração do processo, tem de ser considerado um direito 

fundamental, pois, a falta do acesso à justiça, ocasiona a não-concretização de 
outros direitos fundamentais. Desse modo, o descesso à justiça deve ser tratado 

com um problema que atinge um direito fundamental. 

São muitos os pontos a serem solucionados, contudo destacam sete 

principais pontos pelos autores Vinícius José Correia Gonçalves e Vladimir Brega 

Filho: 

 
[...] a) a necessidade de uma mudança de mentalidade dos juristas de uma 
forma geral, no sentido de deixarem de se guiar pela razão burocrática (sem 
analisar o processo de forma teleológica); b) promover uma formação ética 
dos juristas, por meio de uma educação emancipatória, para que tenham 
consciência da importância de seu papel na sociedade (quarta onda 
renovatória de Kim Economides); c) promover a utilização dos meios 
alternativos de resoluções de conflitos (arbitragem, conciliação, mediação, 
centros de integração e cidadania, núcleos de prática jurídica, dentre 
outros); d) promover estudos relacionados à sociologia dos tribunais, no 
sentido de promover melhor gestão dos recursos destinados ao Poder 
Judiciário; e) promover mudanças no que tange à distribuição qualitativa das 
demandas, com base em estudos estatísticos; f) fomentar a formação 
humanística dos magistrados, modificando, inclusive, o processo seletivo 
para as carreiras jurídicas; g) promover modificações legislativas pontuais, 
com o intuito de aproximar o processo à realidade brasileira; etc. (2010,p. 
74). 

 

Ressalta-se ainda, que o processo em conjunto com a exclusão social e 

marginalização social, acabam por prejudicar a classe baixa e em contrapartida 

beneficiando a parte abastada da sociedade brasileira. 

Dessa forma, há o dever de simplificar o processo, desburocratizar os 

procedimentos, de tal forma que se possa alcançar não só o ideal de justiça como 
também o acesso à justiça de toda a sociedade, não devendo esperar que as 

soluções das questões, aqui levantadas, referente ao descesso à justiça, sejam 
solucionadas com a edição de leis e criação de instrumentos. É necessário que haja 
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uma mudança da cultura social da sociedade, principalmente por partes dos 
advogados. 
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3 ONDAS RENOVATÓRIAS DE ACESSO À JUSTIÇA 

 

As três ondas criadas por Mauro Cappelletti e Bryant Garth são frutos de um 

estudo promovido em meados da década de 70, no qual se buscava sanar os 

problemas que inviabilizavam o acesso à uma justiça justa e igualitária 

(CAPPELLETTI, GARTH, 1988, s.p). O referido projeto foi dividido em duas partes, 
sendo o estudo realizado em aproximadamente 20 países, a primeira delas buscava 

analisar os principais obstáculos encontrados ao acesso à justiça, em que foram 

encontrados três principais obstáculos (CAPPELLETTI, GARTH, 1988, s.p). 
Já a segunda parte do estudo tratava da criação das chamadas ondas 

renovatórias, em que cada uma teria o seu papel em combater a desigualdade 

processual e os problemas encontrados à época, ou seja, a criação de três ondas 
objetivando sanar três obstáculos principais ao acesso à justiça. Como se percebe,  

o referido trabalho é de grande importância, pois tenta trazer soluções a problemas 
que até hoje atinge a todos, buscando um rompimento dos paradigmas existentes ao 

acesso à justiça e efetividade jurisdicional(CAPPELLETTI, GARTH, 1988, s.p). 

Nesse sentido, pode-se destacar ainda o autor Kim Economides, que 

categoricamente demonstra a importância do rompimento de barreiras jurídicas, com 

o intuito de difundir o acesso do ensino do Direito para os futuros juristas, conforme 
abaixo: 

 
Em vez de nos concentrarmos no lado da demanda, devemos considerar 
mais cuidadosamente o acesso dos cidadãos à justiça do lado da oferta, 
analisando níveis distintos: primeiro, o acesso dos cidadãos ao ensino do 
direito e ao ingresso nas profissões jurídicas; segundo, uma vez 
qualificados, o acesso dos operadores do direito á justiça. Tendo vencido as 
barreiras para admissão aos tribunais e às carreiras jurídicas, como o 
cidadão pode se assegurar de que tantos juízes quanto advogados estejam 
equipados para fazer “justiça” (2013, p. 73). 

 

Os futuros juristas devem ter o acesso facilitado à educação do Direito, 

independentemente de sua situação financeira, e dessa forma, depois que 

ingressado nas carreiras jurídicas estariam aptos a fazer justiça e assim, teriam o 

efetivo acesso à justiça. 
Considerando os estudos de Mauro Cappelletti e Bryant Garth, a primeira 

onda criada tem o condão de verificar se os litigantes possuem ou não condições 
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financeiras de arcarem com as custas processuais, sem o prejuízo da própria 
subsistência e da sua família. 

Ademais, a referida onda também aborda temas como depósito recursal, 

honorários advocatícios e perícia judicial, ou seja, está diretamente interligada com o 

direito fundamental, como bem destaca José Afonso da Silva: 

 
Formalmente, a igualdade perante a Justiça está assegurada pela 
Constituição, desde a garantia de acessibilidade a ela (art. 5º, XXXV). Mas 
realmente essa igualdade não existe, "pois está bem claro hoje, que tratar 
"como igual" a sujeitos que econômica e socialmente estão em 
desvantagem, não é outra coisa senão uma ulterior forma de desigualdade 
e de injustiça (Cf. Cappelletti, Proceso, Ideologia e Sociedade, p. 67). Os 
pobres têm acesso muito precário à Justiça. Carecem de recursos para 
contratar bons advogados. O patrocínio gratuito se revelou de alarmante 
deficiência. A Constituição tomou, a esse propósito, providência que pode 
concorrer para a eficácia do dispositivo, segundo o qual o Estado prestará 
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 
recursos (art.5º, LXXIV) (2013, p. 222.). 

 

Assim, a referida onda busca ampliar o acesso à justiça para as classes 

hipossuficientes, disponibilizando meios para que possam produzir provas, 

almejando uma igualdade processual, inclusive com a instituição das Defensorias 

Públicas do país, bem como o Novo Código de Processo Civil, ao incentivar a 
resolução de conflitos através de métodos alternativos, tendo como exemplos os 

artigos 334 1e 5652 do referido diploma. 
Vale ressaltar que a Lei n.º 1.060/50, em seu artigo1º, institui que os 

municípios e a ordem dos advogados do Brasil, concederam assistência Judiciária 

aos necessitados, independente de cooperação, para que se possa haver um 

acesso à justiça. Ademais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita nos termos 

da Lei nº 1.060/50 é simplificando, devendo o pedido de gratuidade, ser 
acompanhado de uma simples declaração de hipossuficiência de pobreza, a qual 

possui uma presunção legal, devendo o juízo deferir seus benefícios ao postulante. 

                                                   
1Art. 334.  Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 
liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 
2Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na 
petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão 
da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, que 
observará o disposto nos §§ 2º e 4º. 
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Insta destacar ainda, que o novo Código de Processo Civil, em seu artigo 983, trouxe 
a possibilidade de ser concedido os benefícios de justiça gratuita a pessoas jurídicas 

de direito privado. 

O atual ordenamento jurídico se preocupa cada vez mais com a 

disponibilização na criação de meios, como afirma Cássio Scarpinella Bueno: 

 
[...] a preocupação aqui espelhada repousa, fundamentalmente, na criação 
de mecanismos para que todos os cidadãos, independentemente de suas 
condições econômicas e financeiras, tenham acesso ao “serviço judiciário” 
no sentido de que tenham condições concretas de requerer a proteção 
judicial (a tutela jurisdicional) nos casos em que ela se faz necessária e 
indispensável. É neste contexto que surgem as defensorias públicas, as leis 
de assistência jurídica gratuita e outras iniciativas similares (BUENO, 2011, 
p. 87, apud RIBEIRO, 2013).  

 

O legislador preocupado em garantir o acesso da sociedade aos órgãos 

jurisdicionais criando formas de ingresso, podendo citar a instituição da Lei n.º 
1.060/50, que como acima mencionado concede assistência Judiciária aos 

necessitados, e ainda a instituição das Defensorias Públicas. 

Destarte, dentre os princípios fundamentais abrangidos pela Carta Magna de 
1988, está a  instituição da Defensoria Pública de forma permanente, servindo de 

base para a consagração do regime constitucional, com o papel de diminuir as 
desigualdades sociais e garantir o estado democrático de direito. 

 
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 direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 
necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição 
Federal (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014). 

 

Apesar de as Defensorias Públicas terem sido instituídas pela Constituição 

Federativa do Brasil de 1988, elas funcionam de forma precária, bem como a maioria 

das Comarcas que não são atendidas (GRILLO, 2016, s.p.). 
A ausência das Defensorias Públicas e até mesmo a ausência de recursos 

humanos e materiais para sua atuação e que acarretam prejuízos à sociedade 

                                                   
3 Art. 98.  A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 
justiça, na forma da lei. 
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brasileira, notadamente a população mais carente a qual fica desamparada 
juridicamente. 

Luciana Camponez Pereira Moralles manifesta-se no seguinte sentido:  

 
Em relação à Defensoria Pública e à Procuradoria do Estado, a situação 
também exige grande atenção, pois, assim como em outros órgãos do 
Estado, há um número insuficiente de pessoal para prestar tal serviço, 
ocasionando um acúmulo de trabalho, bem como a insuficiência de material 
e o desaparelhamento do órgão, o que acarreta também um serviço sem 
identificação pessoal com a parcela economicamente desfavorecida da 
sociedade (2006, p. 56). 

 

É certo que os problemas atualmente existentes aclamados pela primeira 

onda, ainda se encontram distantes de serem solucionados, porém destaca-se que a 
primeira onda vem contribuindo com a efetivação de prover o acesso ao direito à 

propositura da ação em um sentido amplo.  
Ainda nesse panorama, o entendimento de Vinicius José Corrêa Gonçalves: 

 
A primeira das preocupações relativas ao inacesso à justiça, como não 
poderia deixar de ser, diz respeito à questão econômica, que além de 
impedir um pleno acesso à Justiça, gera grandes discrepâncias no seio do 
processo, principalmente se tiver em mente a questão da igualdade material 
entre as partes. Sob essa perspectiva, são analisados os altos custos de um 
processo judicial, em relação aos honorários advocatícios, às despesas 
processuais e, eventualmente, à sucumbência no processo [...] O aspecto 
econômico opõe-se fortemente ao acesso à justiça, haja vista que a 
ausência de recursos econômicos suficientes para suportar a onerosidade 
do processo é fator determinante para que o lesado ou ameaçado em seu 
direito abandone a ideia de postular, perante o Estado-juiz, a restauração do 
direito violado [...] (2011,p.43). 
 

Nota-se que o referido dispositivo busca assegurar aos cidadãos, 

independentemente das suas condições financeiras e instrução educacional, o 
direito de ter seu litígio apreciado pelo sistema judiciário. 

Já com relação à criação da segunda onda renovatória de acesso à justiça, 

está ela diretamente ligada à efetivação dos direitos coletivos, ou seja, abrangendo 

maior parte da população. No Brasil, a referida onda vem com o intuito de relativizar 

o caráter individualista do ordenamento jurídico, há de se ressaltar que 
anteriormente o ingresso aos tribunais eram vetados, quando se tratava de 

demandas coletivas. 

A fim de realizar uma melhor prestação jurisdicional e buscando a promoção 

do bem estar social, ocorreram mudanças significativas na legislação, atuando como 
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instrumento indispensável a garantir a proteção aos direitos coletivos. Neste 
contexto, pode-se citar a Lei da Ação Civil Pública, o Código de Defesa do 

Consumidor, entre outras leis que regulam a tutela deles. Destaca-se, ainda, a 

função do Ministério Público, órgão legitimado a defender os direitos difusos e 

transindividuais.  

Quanto à tutela jurisdicional coletiva, Daniel Amorim Assumpção Neves 
destaca que: 

 
A tutela jurisdicional coletiva, portanto, nada mais é que um conjunto de 
normas processuais diferenciadas (espécie de tutela jurisdicional 
diferenciada), distintas daquelas aplicáveis no âmbito da tutela jurisdicional 
individual. Institutos processuais, como a competência, a conexão e a 
continência, legitimidade, coisa julgada, liquidação da sentença etc., 
recebem na tutela coletiva um tratamento diferenciado, variando o grau de 
distinção do tratamento dispensado pelos mesmos institutos no Código de 
Processo Civil (2016,p. 172). 
 

Desse modo, é certo que a criação destes mecanismos constitucionais teve 

por objetivo a garantia do bem estar social no ordenamento jurídico e, sobretudo, dar 

ao texto constitucional sua integral legitimação e existência. 
Por fim, a terceira onda, que veio a completar as duas primeiras, busca a 

democratização do processo, busca de uma forma genérica a garantia do processo 
em si, pois é a mais abrangente de todas as ondas renovatórias, que se destina à 

capacitação das pessoas e desburocratização dos instrumentos do processo. 

Sobre o tema, merece destaque José Mário Wanderley Gomes Neto: 

 
O obstáculo do momento é o próprio processo, a estrutura do sistema 
processual encontrado em cada ordenamento em seus pontos de 
incompatibilidade com a efetivação dos novos direitos (GOMES NETO, 
2005, p. 93). 

 

A morosidade do Judiciário pode ser atrelada a diversos fatores, é 

incontestável que o atual ordenamento jurídico necessita de reformas processuais, 

visando acabar com a burocracia excessiva existente, bem como de melhorias na 

própria estrutura, uma vez que insuficientes os números de servidores e juízes a 
atender as milhares de causas existentes. 
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Sidnei Agostinho Beneti destaca a importância do juiz, dos serventuários do 
Judiciário e da estrutura dos tribunais na prestação jurisdicional igualitária: 

 
O juiz deve ser encarado como um gerente de empresa, de um 
estabelecimento. Tem sua linha de produção e o produto final, que é a 
prestação jurisdicional. Tem de terminar o processo, entregar a sentença e 
a execução. Como profissional de produção, é imprescindível mantenha 
ponto de vista gerencial, aspecto da atividade judicial que tem sido 
abandonado. É falsa a separação estanque entre as funções de julgar e de 
dirigir o processo – que implica orientação ao cartório. [...] Como um 
gerente, o juiz tem seus instrumentos, assim como um fabricante os seus 
recursos. São o pessoal do cartório, as máquinas de que dispõe, os 
impressos. É o lugar em que trabalha; são os carimbos, as cadeiras, o 
espaço da sala de audiências e de seu gabinete; são a própria caneta, a 
máquina de escrever, o fluxo de organização dos serviços e algumas coisas 
imateriais (1997, p. 12).  

 

No Brasil, nota-se que o objetivo das reformas recentes — com a 

implementação dos tribunais especializados — buscou uma redução das custas 
processuais, rapidez e menor formalidade.  

Sendo assim, a criação dos Juizados de Pequenas Causas (atualmente 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais), foi de grande valia para acelerar o Judiciário, 
bem como diminuir os desafios burocráticos existentes. 

O  principio da oralidade aplicado principalmente nos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais, busca a deformalização do processo, pode-se mencionar ainda a 

concentração dos atos processuais a contestação oral em audiência e o mandato 

verbal.  

Importante mencionar, ainda, que o novo Código de Processo Civil também 
contribui com a referida onda. Um exemplo a ser destacado é o previsto no 

seu artigo 337, ao possibilitar que, na contestação, concentrem-se várias formas 

de defesa fática e jurídica - de tal forma que alguns procedimentos, que eram 

realizados em apenso pelo antigo código, agora são partes da contestação, como a 

reconvenção e a impugnação da concessão do benefício de gratuidade de justiça - 
como forma de simplificar e reduzir o formalismo processual.  

Dessa forma, a referida onda tem o caráter de minimizar a lentidão do 

processo, extremamente formal e burocrático, buscando uma tutela jurisdicional 
mais célere. 

 



31 

 

3.1 Obstáculos jurisdicionais  
 

Obstáculos jurisdicionais são compreendidos, para o fim proposto para este 

trabalho, como entraves que podem existir e que impedem ou dificultam a proteção 

dos direitos fundamentais.  
Há diversos obstáculos no ordenamento jurídico brasileiro, os quais 

dificultam um acesso satisfatório à justiça. Insta destacar que os referidos obstáculos 
devem ser sanados pelo Estado, pois, se há obstáculos à justiça, não há justiça e os 

direitos fundamentais não efetivados. A equidade no acesso à justiça independente 

das condições financeiras e sociais, é a primeira etapa para a busca de uma justiça 

social, posto que atualmente não há uma equidade factual. 

Saliente-se que grande parte da população brasileira abnega o sistema 

judiciário, ou seja, os procedimentos, andamento processual, bem como os meios 
protelatórios ou recursos infundados. Dessa forma, a comunidade em geral tem uma 

noção que o atual ordenamento jurídico é lento, corrupto e que apenas funciona 
para as classes média e alta da população. 

Nos ensinamentos de Mauro Cappelletti e Bryant Garth, existem três 

principais obstáculos ao acesso à justiça (CAPPELLETTI, GARTH, 1988, s.p). O 
primeiro seria o fator econômico ligado às custas judiciais e honorários 

sucumbenciais.  
Neste sentido, ensina Ada pellegrini Grinover:  

 
A sobrecarga dos tribunais, a morosidade dos processos, seu custo,a 
burocratização da justiça, a complicação procedimental, tudo leva à 
insuperável obstrução das vias de acesso à justiça e ao distanciamento 
cada vez maior entre o Judiciário e seus usuários (GRINOVER, 2000, p. 19, 
apud MORAES SÁ, SÁ TOMARÁS,2012). 

 
As custas judiciais no Brasil são usadas como um meio de desincentivo para 

o ingresso ao Poder Judiciário, e consequentemente a não-solução dos litígios 

existentes, por falta de condições financeiras para tanto. Importante mencionar que 

só no ano de 2015, as despesas do Poder Judiciário computaram o valor de R$79,2 

bilhões de reais, sendo que a justiça estadual concentrou 56,4% destas despesas 
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(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016, p.33). Conforme se percebe do 
gráfico a seguir:  

 
Gráfico1- Taxa de despesas total por justiça no ano de 2015. 

 

 
 

Fonte: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016. 

 
O Estado justifica a cobrança de referidas custas pelo fato de que, para 

haver uma prestação jurisdicional de qualidade, há a necessidade de empregar 

juízes, escreventes e outros servidores públicos, bem como erguer prédios, e que os 

custos empregados devem ser cobrados dos jurisdicionados (RONDÔNIA, 2016). 

Acerca do tema, segue o posicionamento de Nelson Nery Junior:  

 
[...] garantia de acesso à justiça não significa que o processo deva ser 
gratuito, (...) se a taxa judiciária for excessiva de modo a criar obstáculo ao 
acesso à justiça, tem se entendido inconstitucional. (...) A facilitação do 
acesso do necessitado à justiça, com a assistência jurídica integral (artigo 5, 
LXXIV, da Constituição Federal) é manifestação do princípio do direito de 
ação (NERY JUNIOR,1999, p.72, apud MORAES SÁ; SÁ TOMARÁS 2012). 
 

Fato é que as custas processuais são não só um desencorajamento à 

sociedade brasileira ao buscar a resolução dos seus litígios, mas também as custas 

para a realização das provas periciais colaboram para a não satisfação da prestação 

jurisdicional.  
Importante mencionar, ainda, a posição do Supremo Tribunal Federal, o qual 

redigiu a Súmula 667 acerca das custas processuais: “Viola a garantia constitucional 
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de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa” 
(BRASIL, 2003). Os juizados especiais cíveis, introduzidos no ordenamento 

brasileiro pela lei n 9.099, de 1995, trouxeram em seu texto diversos princípios e 

direitos, encorajando a sociedade brasileira a buscar a resolução dos seus litígios, 

face a desnecessidade de contratação de um advogado nas causas que versarem 

até vinte salários mínimos e a ausência de custas no primeiro grau de jurisdição. 
Ainda nesse contexto, fica clara a importância do acesso à justiça de forma 

gratuita ou até mesmo uma diminuição das custas, pois se trata de um meio 

imprescindível a garantir uma prestação jurisdicional igualitária. 

Relevantes às lições de Horácio Wanderley Rodrigues acerca do tema: 

 
Muitos dos problemas trazidos pela doutrina, e aqui enumerados podem ser 
resolvidos ou minimizados através da adoção de instrumentos processuais 
adequados, ou da interpretação finalística e sistemática dos já existentes. 
Com relação à desigualdade socioeconômica, não se pode eliminá-la 
através do direito, quer seja processual ou material, mas se pode criar 
mecanismos, principalmente no que se refere à assistência jurídica integral 
e gratuita e à organização do Poder Judiciário, através do quais essa 
desigualdade não impeça os mais carentes de terem acesso à justiça e nem 
seja prejudicados em juízo em razão das diferenças materiais existentes 
entre as partes (RODRIGUES,1994, p. 51, apud MORAES SÁ; SÁ 
TOMARÁS, 2012). 

 

Portanto, a assistência jurídica gratuita é o meio necessário para a proteção 
dos direitos fundamentais dos cidadãos, destacando-se ainda em especial dos 

menos favorecidos, aspecto que envolve não só a admissão do litigante em juízo, 

mas também a celeridade na prestação jurisdicional.  

Desse modo, é certo que os mecanismos existentes devem ser aprimorados, 

uma vez que o acesso à justiça é um princípio constitucional, devendo o Estado 

proporcionar a sua integral legitimação e existência. Insta destacar que a não-
efetivação do acesso à justiça implica na não-concretização de todos os demais 

direitos e garantias fundamentais. 
O segundo obstáculo apontado é acerca do tempo razoável do processo, a 

morosidade do ordenamento jurídico é um dos principais desestimuladores ao seu 

ingresso. Com o aumento populacional no país, é esperado o aumento das 

demandas jurisdicionais, bem como na morosidade processual. Contudo, a partir de 

2004, a Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional nº 45, assegurou 
a razoável duração do processo, conforme se percebe do excerto abaixo: 
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: LXXVIII a todos, no âmbito judicial e 
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios 
que garantam a celeridade de sua tramitação (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004). 

 

Importante mencionar ainda, que a duração razoável do processo pode ser 
considerada um princípio constitucional, pois, ao ser incluído na Constituição Federal 

de 1988, pela Emenda Constitucional de n.º 45, de 2004, o Legislador verificou a 

necessidade de dar uma maior efetividade ao acesso à justiça, de tal forma que o 

texto constitucional deve ser efetivado. 

Contudo, deve-se ponderar que não se busca a criação de uma justiça 
instantânea, e sim de uma justiça justa, uma tutela jurisdicional em um tempo 

razoável, não devendo haver ‘‘aceleração processual’’ e sim celeridade, neste 

sentido corrobora o entendimento de Vinícius José Corrêa Gonçalves: 

 
Não se pode deixar, destarte, que o nobre propósito de alcançar um 
processo célere conduza a um Poder Judiciário leviano. A prestação da 
tutela jurisdicional não pode surgir da irreflexão, sob o pretexto da 
tempestividade, pois, nesse caso, ter-se-ia uma justiça rápida, mas 
qualitativa e materialmente injusta. O termo utilizado no artigo 5º, inciso 
LXXVIII, da Constituição Federal é “razoável” e não “imediato”, portanto, a 
aceleração processual não pode ser buscada a qualquer custo, sob pena 
deste direito se tornar uma verdadeira fonte de violação dos demais direitos 
fundamentais (2011.p .103). 

 

Neste prisma, o processo deve andar em sincronismo com o devido 

processo legal e a razoável duração do processo, de tal maneira que um não atinja o 

outro, uma vez que não existe hierarquia nos princípios processuais, devendo haver 
um conjunto harmônicos dos atos processuais e dos princípios processuais. 

Sobre o conjunto harmônico processual Vinícius José Corrêa Gonçalves tem 

a seguinte colocação: 

 
A tentativa, portanto, está em conciliar os seguintes fatores: A) a razoável 
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação; B) os direitos e garantias ínsitos ao due process of law; C) o 
movimento de judicialização em progressivo e assustador crescimento. Da 
conciliação e equilíbrio de todos esses itens, para a efetivação da razoável 
duração do processo, dever-se-ia chegar a um tempo de processo que 
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fosse: a) suficiente para a completa instrução do processo; b) suficiente 
para a adequada decisão da lide; c) capaz de prevenir danos às partes 
oriundos da morosidade da justiça (ponto nodal, já que gerador de grandes 
disparidades entre as partes); d) capaz de assegurar a adequação e a 
eficácia da decisão prolatada (2011,p.104). 
 

Fato é que não existe uma fórmula correta para solucionar referido 

obstáculo, contudo, o Estado e a sociedade não podem permanecer inerte frente a 
referidos obstáculos, devendo haver uma busca constante de aprimoramentos para 

que se possa chegar a uma solução ou ao menos uma minimização dos problemas, 

que dependa, além do ente estatal, também dos procuradores dos litigantes, que 
devem se conscientizar dos problemas que a morosidade causa na sociedade, 

limitando incidentes e recursos protelatórios. 

O terceiro obstáculo está ligado com a insuficiência de recursos materiais e 

humanos e à falta de qualificação dos serventuários em geral, notadamente à 

necessidade de modernização do sistema judiciário e a capacitação dos 
funcionários, uma vez que trarão celeridade processual(GONÇALVES, 2011, p.127). 

O Estado deve proporcionar equipamentos modernos, efetivos e treinamento aos 

servidores, principalmente aos juízes, um dos principais responsáveis por 
movimentar a máquina judiciária. 

Nesse sentido, tem-se o posicionamento de Ada Pellegrini Grinover, no qual 

destaca a importância da capacitação dos magistrados: 

 
Tem-se salientado que o acesso à ordem jurídica justa pressupõe um corpo 
adequado de juízes, com sensibilidade para captar a realidade social e suas 
vertiginosas transformações. E que isso postula a exigência de mudança da 
mentalidade do juiz, inserido que á de ser no corpo social e comprometido 
com o objetivo de realização da justiça material. A aderência do juiz à 
realidade demanda, por sua vez, um constante aprimoramento, inclusive por 
intermédio de estudos interdisciplinares permanentes e, antes ainda, exige 
critérios de seleção e métodos de recrutamento que transcedem a avaliação 
de conhecimentos puramente técnicos (GRINOVER,1996, p. 25, apud 
MORAES SÁ; SÁ TOMARÁS, 2012). 

 

Por tais razões, constata-se, que aprimorar o Judiciário no sentido material e 

na esfera de pessoas, faz-se totalmente necessário, objetivando a celeridade 
processual, bem como a efetividade ao acesso a justiça. 

  Destaca-se ainda como um obstáculo a desigualdade processual, como já 

mencionado neste artigo, especialmente nos capítulos das ondas renovatórias. O 
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referido obstáculo deriva do fato de que parte dos litigantes costumeiros possuem 
vantagens em relação a outros litigantes esporádicos, tendo em vista que pode 

ocorrer um abuso econômico por parte dos litigantes frequentes, pois estes possuem 

uma experiência com o Direito, bem como os meios protelatórios do processo, as 

quais muitas vezes forçam a parte hipossuficiente a realizar acordos ou até mesmo 

desistir de seus direitos (GONÇALVES, 2011, p.43). 

Importante mencionar que há a plena necessidade do ensino do direito na 
atual sociedade brasileira, buscando minimizar as desigualdades entre os litigantes 

costumeiros e os litigantes esporádicos, neste contexto explana Adriano Aranão:  

 
O desconhecimento do Direito pelos cidadãos nega o próprio Estado Social 
e Democrático de Direito, posto que, além de constituir obstáculo ao 
exercício da cidadania e à realização da dignidade humana, esvazia de 
sentido as garantias decorrentes dos princípios constitucionais da 
legalidade e de acesso à justiça (2010, p.162). 

 

Dessa forma, a partir do momento em que uma sociedade conhece os seus 

direitos, fica possibilitada a compreender a extensão e dimensão destes, de tal forma 
que minimiza as desigualdades processuais e sociais, aumentando, inclusive o 

acesso a justiça. 
As causas da morosidade no Brasil são atreladas às mesmas causas da 

intempestividade da tutela jurisdicional, sendo que estas possuem uma ligação 

direta com a péssima administração da justiça. 

Nesse sentido, os ensinamentos de Vinícius José Corrêa Gonçalves: 

 
É notoriamente impossível declinar, uma a uma, todas as causas que 
contribuem para o surgimento do fenômeno da morosidade processual no 
Brasil, razão pela qual se tentará analisá-las em categorias. Segundo José 
Rogério Cruz e Tucci, as causas da demora processual no país podem ser 
agrupadas em três itens: fatores institucionais, fatores de ordem técnica e 
subjetiva, fatores derivados da insuficiência material. Pode-se acrescentar a 
esse rol o que se denomina de fatores culturais. Assim, elencam-se como 
causas da morosidade processual no Brasil os fatores: a) institucionais; b) 
de ordem técnica e subjetiva; c) derivados da insuficiência material; d) 
culturais (2011,p.95). 
 

Os fatos acima apontados poderiam ser sanados com a instituição de 

políticas públicas de acesso à justiça, tais como a educação do direito e métodos 
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alternativos de resolução de conflitos. Sendo que as causas de natureza institucional 
poderiam ser solucionadas com uma administração consciente e técnica do 

judiciário, as razoes de ordem técnica poderiam ser solucionadas com a instituição 

de meios extrajudiciais de resolução de conflitos. 

Já em relação à de ordem subjetiva, está ligada aos aplicadores do Direito, 

de modo que devem ser capacitados,críticos e éticos tendo como exemplo os 

advogados, membros do ministério Público, juízes e serventuários da justiça e as 
culturais poderiam ser solucionadas por meio da educação do direito, bem como da 

divulgação dos benefícios da autocomposição, ou seja, com a propagação da cultura 
da pacificação social (GONÇALVES,2011,p.96). 

Nesse ponto de vista a seguinte colocação de Vinícius José Corrêa 

Gonçalves: 

 
Surge, nesse contexto, a importância dos atributos individuais, pois não se 
pode conceber um bom funcionamento do Poder Judiciário, por mais 
perfeitas que as leis possam ser, sem profissionais éticos e capazes. Daí a 
importância das Universidades e do ensino jurídico que possam contribuir 
para a formação de juristas críticos, capacitados e probos (2011, p.96). 

 

Como anteriormente mencionado, a capacitação dos serventuários da 

justiça, bem como daqueles que atuam no Judiciário, é parte da solução para a 
morosidade do processo, uma vez que, para que haja maior celeridade, é necessário 

um aprimoramento de todos os atuantes do Judiciário (GONÇALVES,2011,p.201). 

Os de ordem de insuficiência material, estão ligados com a insuficiência de 
recursos financeiros do judiciário na prestação jurisdicional, nesse sentido manifesta 

Vinícius José Corrêa Gonçalves:  

 
Os fatores advindos da insuficiência material estão correlacionados a 
existência de um grande descompasso entre a legislação positivada e a 
realidade do serviço prestado pelo Poder Judiciário. Como o direito à 
razoável duração do processo possui um verdadeiro caráter prestacional, 
não é possível desvinculá-lo dos custos e das possibilidades financeiras do 
Estado, que são finitos (reserva do possível). Ainda hoje, o Judiciário possui 
uma grande insuficiência material, tais como: a falta de servidores e sua 
grande rotatividade; precárias instalações de suas dependências; baixo 
grau de informatização; dentre inúmeros outros problemas estruturais (2011, 
p.96). 

[P9] Comentário: Motivos, razão, 
objeto do processo 



38 

 

 

Fato é que a insuficiência financeira gera um obstáculo ao acesso à justiça e 

a má- distribuição dos recursos humanos e financeiros, acarretam em um sistema 

moroso, o qual não sobram recursos para o investimento em estrutura física e 

principalmente na modernização do judiciário.  

Por último, tem-se o fator cultural, com a concepção de que todo litígio é 

levado ao Poder Judiciário, de tal forma que ocasionam em uma sobrecarga dos 

tribunais, ou seja, outros meios de resoluções de conflitos não são utilizados, de tal 

forma que ainda prevalece na sociedade brasileira a cultura da sentença.  

Esclarece-se que o direito ao acesso à justiça encontra-se obstáculos, 

contudo são passíveis de serem sanados pelo Estado, por meio de implementação 
de políticas públicas de acesso à justiça. Insta destacar ainda que há necessidade 

de uma mudança cultural de toda sociedade brasileira, para que haja uma justiça 
justa e efetiva. 

 

3.2 Reflexos da intempestividade da tutela jurisdicional  

 

O Poder Judiciário brasileiro tem como principal função a solução dos litígios 

de interesse da população, por meio de uma tutela jurisdicional célere e justa. 

Entretanto, tal poder estatal encontra-se em crise, ante o número excessivo de 

demandar, aliado a uma cultura de sentença impregnada em muitos juristas e a 
insuficiência de recursos humanos e material. 

Neste sentido, manifesta-se  Vinícius José Corrêa Gonçalves: 

 
Entretanto, não se pode negar, ainda que genericamente, a existência de 
graves consequências decorrentes da demora na prestação da tutela 
jurisdicional. Buscar-se-ão aferir, com base em doutrina avalizada, quais 
são os principais efeitos emergidos do fenômeno em análise. José Rogério 
Cruz e Tucci divide as consequências da intempestividade da tutela 
jurisdicional em dois grupos principais: a) efeitos prejudiciais aos 
protagonistas do processo; b) efeitos prejudiciais de natureza 
socioeconômica No primeiro grupo, sob a perspectiva dos juízes, pode-se 
apontar a questão do descrédito e desgaste do Poder Judiciário, cuja 
imagem torna-se cada vez mais maculada. Além disso, o perene acúmulo 
de processos tende a diminuir proporcionalmente a qualidade e o acerto dos 
pronunciamentos jurisdicionais. E, como será demonstrado adiante, tal 

[P10] Comentário: Acarretar = 
ocasionar, trazer como  consequência 
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realidade é absolutamente notória no caso brasileiro, o que pode ser aferido 
pelas altas taxas de congestionamento no Poder Judiciário (2011, p.83-84). 

 

Assim, a demora da efetivação da tutela jurisdicional, ou seja, a falta de uma 
solução satisfatória do conflito levado ao Poder Judiciário, acarreta em problemas 

econômicos e morais. Contudo o referido problema não atinge somente as partes do 

processo, as quais devem arcar com as custas processuais, mas também toda a 

sociedade em que os tutelados convivem. 

Insta destacar que a morosidade é a principal deficiência do Poder 

Judiciário, sendo que um dos problemas que ocasionam a morosidade são o numero 

excessivo e crescente de demandas. Sendo que, segundo o gráfico do Conselho 

Nacional de Justiça, é apontada a Justiça Estadual como a mais congestionada, 
tendo como base o ano de 2015:  

 

Gráfico 2 - Taxa de congestionamento no Poder Judiciário, por justiça no 

ano de 2015. 

 

 

 

Fonte: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016. 

 

Os dados trazidos pelo Conselho Nacional de Justiça no ano de 2016 

demonstram a insuficiência do Poder Judiciário tendo em vista o volume de 

processos na Justiça brasileira, que no ano de 2015 atingiu de 74 milhões de 

processos em tramite ação, sendo que houve um aumento de 1,9 milhão de 

processo em relação ao ano de 2014. O relatório aponta ainda que o índice de 
recorribilidade no âmbito da Justiça brasileira atingiu a marca 15%, sendo que 89 % 

[P11] Comentário: Acarretar = 
ocasionar, trazer como  consequência 
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das demandas que tramitam perante os Tribunais Superiores são de natureza 
recursal. Importante mencionar ainda que a Justiça Estadual recebeu no ano de 

2015, aproximadamente 18,9 milhões de processo (CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, 2016, p. 49, 168, 381). 

Afirma-se que existe um número excessivo de processos, o que redunda em 

uma morosidade altíssima no sistema judiciário, sendo criticada pela sociedade 

brasileira. O Poder Judiciário, como uma instituição primordial do Estado 
Democrático de Direito, é um órgão totalmente imprescindível, para a garantia e 

efetivação da ordem jurídica, tendo como objetivo salvaguardar direitos de toda 
sociedade brasileira. 

Assim, a população hipossuficiente, seja pelo ponto de vista cultural ou 

econômica, é desestimulada a ingressar no Poder Judiciário. Neste sentido, 

manifesta-se Horácio Wanderley Rodrigues: 

 
As pessoas que precisam acudir ao Poder Judiciário para resolver algum 
conflito muitas vezes deixam de fazê-lo tendo em vista que o tempo da 
tramitação processual, quando findo, não irá conceder-lhes uma definição 
satisfatória. E esse problema não foi ainda atacado de forma efetiva, 
gerando descrença na eficácia da justiça estatal. [...] A morosidade da 
justiça, além de ofensa a direito fundamental do ser humano ao acesso à 
justiça, aqui entendido como o direito à prestação da justiça de maneira 
efetiva – justa, completa e eficiente, pronta e objetiva –, é causa de 
inúmeros outros ônus sociais [...]. A ausência de acesso à justiça é, pois, 
mais grave, e vai além da simples dificuldade de acesso ao Poder 
Judiciário, para aquele que não tem recursos para custear as despesas 
processuais. Não se resolve com o benefício da assistência jurídica gratuita 
aos comprovadamente carentes, a constituição de advogado dativo aos 
declaradamente pobres ou a isenção de taxas e custas processuais aos 
desassistidos, uma vez que a ausência de resposta efetiva e dentro de um 
lapso temporal razoável por parte do Poder Judiciário lhes causa outros 
danos, não satisfeitos por essas políticas assistencialistas hoje existentes 
(RODRIGUES, 2005 p.285-286, apud GONÇALVES, 2011). 

 

Parte da população desacredita no Poder Judiciário brasileiro, sendo que 

este elevado número de insatisfação serve de alerta para que haja mudanças em 

todo o sistema. Assim, a intempestividade da tutela jurisdicional inviabiliza a 

efetivação dos direitos fundamentais e o acesso à justiça, acabando por lesionar o 

preceito do Estado Democrático de Direito. Comprova o ensinamento de Vinícius 
José Corrêa Gonçalves: 
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No que tange às partes, além de sofrerem diretamente os riscos advindos 
desse aumento da probabilidade de erros judiciais, em virtude do acúmulo 
de serviço judicial, a intolerável duração do processo pode gerar um elevado 
grau de desigualdade entre as mesmas. Os efeitos da delonga do processo 
podem ser devastadores para os hipossuficientes, já que ela aumenta os 
custos para as partes e pressiona os economicamente desfavorecidos a 
abandonar suas causas, ou, ainda, a aceitar acordos irrisórios por seus 
direitos, por valores muito inferiores àqueles a que realmente fariam jus, 
afinal, “mais vale um mau acordo que uma boa demanda”. A resistência do 
pobre aos efeitos da excessiva duração do processo é muito inferior que a 
do rico (2011, p.85). 
 

O descrédito da população em relação ao ordenamento jurídico, faz com que 

diversas pessoas, que apesar de terem seus direitos ofendidos, deixem de recorrer 

ao Poder Judiciário para que haja uma resolução ao seus litígios, ocasionando um 
acúmulo de litígios, o que pode gerar provocar em um índice maior de criminalidade 

e violência em toda a sociedade, pois muitos decidem lançar mão da autotutela para 

‘‘proteger’’ seus interesses – ou até mesmo mostrar sua indignação. 

Ademais, a prestação jurisdicional tardia é comumente utilizada por 

inúmeras empresas, bem como pelo próprio ente estatal, buscando a postergação 

da efetivação de direitos e deveres, gerando em uma desigualdade social. 

Relevantes às lições de Vinícius José Corrêa Gonçalves acerca do tema: 

 
Por fim, para encerrar o primeiro grupo, afirma-se que a excessiva duração 
dos processos pode gerar mais um efeito, uma vez que distribui de modo 
injusto e desigual os riscos, custos e encargos, entre os litigantes eventuais 
e os habituais. Como já sumariamente analisado, aqueles são pessoas 
físicas e pequenas pessoas jurídicas que, só raramente, vêm a figurar em 
um dos pólos de um processo, enquanto estes, também chamados de 
repeat players, frequentemente estão relacionados a uma demanda judicial 
(normalmente grandes pessoas jurídicas e multinacionais: bancos, 
financeiras, redes em geral, etc; ou mesmo órgãos do Poder Público: 
Fazenda Pública, INSS, etc). Obviamente, a duração desarrazoada da lide 
pesa muito mais para os litigantes eventuais que para os habituais. Para 
estes, um processo é simplesmente mais um dentre vários, e por isso 
sempre estão bem amparados juridicamente por seus próprios 
departamentos jurídicos ou por grandes escritórios.[...] (2011, p.87). 
 

A referida prática processual infringe o direito fundamental à razoável 

duração do processo, bem como o acesso à justiça, devendo o Estado impor 

medidas buscando a reforma da atual situação de crise no ordenamento jurídico. 
Vale ressaltar ainda que há reflexos de natureza econômica a toda sociedade, uma 

vez que a estabilidade econômica afeta a classe hipossuficiente da sociedade, com 
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a não efetivação de seus direitos – ou com uma tutela tardia. Nos ensinamentos de 
Vinícius José Corrêa Gonçalves: 

 
Outro efeito socioeconômico advindo da longa tramitação processual é a 
geração de danos econômicos, bem como o favorecimento da especulação 
pelos detentores do poder econômico e da insolvência generalizada. Por 
sua vez, tais fatos geram instabilidade à economia do país, o que pode 
ganhar proporções internacionais (índice de “risco país”), tal como, verbi 
gratia, a diminuição de investimentos estrangeiros pelo congelamento dos 
capitais investidos ou, ainda, pela própria insegurança jurídica. Destarte, a 
demora no julgamento dos processos pode gerar enormes repercussões na 
economia de uma nação, tanto interna quanto externamente (2011, p.88). 
 

O atual cenário do Poder Judiciário brasileiro, mediado pela morosidade 

prestação da tutela jurisdicional, acarreta em inúmeros prejuízos extrapolando o 

âmbito processual e interfere inclusive nas relações com os mercados mundiais. 

Conclui-se que a morosidade processual traz inúmeros reflexos negativos à 

sociedade, como a privação do exercício da cidadania, bem como a coletividade, em 
razão dos danos econômicos. Ainda se observa a afronta ao Estado Democrático de 

Direito, uma vez que a violação à duração razoável do processo colabora para o 
crescimento de desigualdades sociais e reduz o investimento de capital estrangeiro 

no país. 
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4 MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

Métodos alternativos são mecanismos que buscam soluções de conflitos, de 

forma alternativa e complementar à solução proporcionada pelo Poder Judiciário por 

intermédio de uma tutela jurisdicional (BACELLAR, 2012, p.36). Pode-se dizer 

ainda que os métodos alternativos de solução de conflitos buscam minimizar a 

morosidade do Poder Judiciário, bem como solucionar os obstáculos do acesso à 
justiça, promovendo, assim, uma tutela jurisdicional tempestiva e útil, ou seja, são 

meios alternativos que visam complementar o processo civil comum. 

Nesse sentido, destaca-se os ensinamentos de Roberto Portugal Bacellar: 

 
Métodos Alternativos de Solução de Conflitos (Mascs) representam um novo 
tipo de cultura na solução de litígios, distanciados do antagonismo agudo 
dos clássicos combates entre partes – autor e réu no Poder Judiciário – e 
mais centrados nas tentativas de negociar harmoniosamente a solução 
desses conflitos, num sentido, em realidade, direcionado à pacificação 
social quando vistos em seu conjunto, em que são utilizados métodos 
cooperativos. (GARCEZ, 2003). São utilizadas ainda as siglas Mesc a 
indicar Métodos ou Meios Extrajudiciais de Solução de Conflitos ou 
controvérsias e RAC a indicar Resolução Alternativa de Conflitos, meios 
esses sempre caracterizados pela aplicação alternativa, complementar ou 
paralela às atividades desenvolvidas pelo Poder Judiciário. (2012, p.36-37). 
 

Assim, os meios alternativos de solução de conflitos, caracterizam-se pelo 

fato de serem realizados de maneira complementar, existindo uma previsão legal, 

não se aceitando praticas ilícitas.  

A solução de litígios por meios alternativos é um estímulo ao exercício de 

cidadania, como bem destaca Fredie Didier Junior: 

 
Compreende-se que a solução negocial não é apenas um meio eficaz e 
econômico de resolução dos litígios: trata-se de importante instrumento de 
desenvolvimento da cidadania, em que os interessados passam a ser 
protagonistas da construção da decisão jurídica que regula as suas 
relações. Neste sentido, o estímulo à autocomposição pode ser entendido 
com o um reforço da participação popular do – no caso, o poder de solução 
dos litígios. Tem, também por isso, forte caráter democrático (2012, p.273). 

 

Assim, pode-se dizer que os métodos alternativos de resolução de conflitos, 

devem ser incitados, pois, as partes envolvidas neste conflito, participam da solução 
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do litígio, exercendo o seu papel de cidadão. Conclui-se que os métodos alternativos 
são mecanismos de democratização do processo e do empoderamento das partes 

ali envolvidas.  

Colabora com esse entendimento o posicionamento de Vinícius José Corrêa 

Gonçalves: 

 
Ao se utilizar a expressão “meio alternativo”, reconhece-se que a via 
jurisdicional estatal ainda constitui o mecanismo padrão de resolução de 
conflitos, uma vez que toda alternativa faz referência a algum padrão. No 
entanto, é de se destacar que, hodiernamente, ante a ineficiência na 
prestação jurisdicional pelo Estado, em especial pelo perfil contencioso e 
pela pequena efetividade em termos de pacificação real das partes, as 
denominadas resoluções alternativas de disputas tendem a deixar de ser 
consideradas “alternativas” para passar a integrar a categoria de formas 
“essenciais” de resolução de conflitos, funcionando como verdadeiros 
equivalentes jurisdicionais, dada a substituição da decisão adjudicada do 
magistrado pela decisão conjunta das partes (2011,p.137). 

 

Dessa forma, o legislador observando essa equivalência da tutela 

jurisdicional, na criação do Novo Código de Processo Civil, ratificou os mecanismos 

de resoluções de conflitos alternativos, ao instituir no rol das normas fundamentais 

do processo civil os métodos de solução consensual de conflitos, ( Art. 3 §2 e 3 do 
Novo Código de Processo Civil) (DIEDIER JÚNIOR, 2015, p. 273 -274). 

Constata-se pelo ensinamento de Fredie Didier Junior que o: 

 
Poder Legislativo tem reiteradamente incentivado a auto composição, com a 
edição de diversas leis neste sentido do. O CPC ratifica e reforça essa 
tendência: 
a) dedica um capítulo inteiro para regular a mediação e a conciliação (arts. 
165 - 175);  
b) estrutura o procedimento de modo a pôr a tentativa de autocomposição 
com o ato anterior ao oferecimento da defesa pelo réu (arts.334 e 695); 
c) permite a homologação judicial de acordo extrajudicial de qualquer 
natureza (art. 515, 111; art. 725, VIII);  
d) permite que, no acordo judicial, seja incluída matéria estranha ao objeto 
litigioso do processo (art. 5 1 5, §2° ); 

 e) permite acordos processuais (sobre o processo, não sobre o objeto do 
litígio) atípicos (art. 1 90).(2015, p.273). 
 

Assim, pode–se dizer que com advento do Novo Código de Processo Civil, 

nasce um novo objetivo processual, a incitação à solução dos litígios através da 
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autocomposição, uma vez que traz em seu texto, no artigo 3º4, §3º do Novo Código 
de Processo Civil, tem o dever de que os juízes, advogados e outros atuantes do 

Poder Judiciário deve orientar as partes a autocomposição. 

Fato é que um estabelecimento de um diálogo entre as partes, demanda em 

uma menor atuação do Estado nas soluções dos conflitos, e consequentemente 

exime o Estado de atuar criticamente no litígio, ocasionando em uma economia 

processual e material.  

Torna-se evidente as relevantes lições de Célia Regina Zapparolli: 

 
Por que ainda reina a cultura adversarial, ineficaz e destrutiva? [...] não 
quero afastar a importância da atuação jurídica, visto que as pessoas só 
têm a liberdade de transigir quando são informadas e estão conscientes de 
seus direitos, bem como asseguradas pela existência de um sistema jurídico 
e judicial eficazes. Entretanto, pretendo indicar que as pessoas e seus 
conflitos não têm natureza exclusivamente jurídica, têm múltiplas faces, 
portanto, não enxergar ou aceitar isso é restringir, segmentar e subestimar 
demasiadamente o universo humano. Também quero expressar o meu 
inconformismo com a absoluta falta de diálogo e o número desnecessário 
de processos ajuizados. Quantas vezes as partes propõem ações sem, ao 
menos, antes terem se falado? Quantas oportunidades já presenciei em que 
as partes conhecem-se diante do magistrado? Inúmeras. E isso, sem 
sombra de dúvida, é uma questão cultural (ZAPPAROLLI, 2003, p. 56. grifos 
no original, apud GONÇALVES,2011,). 
 

Dessa forma, pode-se dizer que a autocomposição ocasiona em uma 
mudança cultural da sociedade brasileira, no que tange ao pensamento da cultura 

da sentença, pois o processo judicial deixa de ser a única solução empregada pela 

sociedade como resolução de seus conflitos e traz uma alternativa aos litigantes. 

Importante mencionar ainda que somente no ano de 2015 ingressaram no 
Poder Judiciário cerca de 27,300 milhões de processo, sendo que conforme se 

depreende do gráfico abaixo, a cada 100.000 habitantes há 11.941,3 casos novos 
(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016, p.43). 

 

                                                   
4 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. 
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Grafico 3 - Taxa de casos novos a cada 100.000 habitantes, por justiça no ano de 2015: 

 

 

 

Fonte: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016. 

 

Antes do advento do Novo Código de Processo Civil, o Conselho Nacional 

de Justiça, editou a resolução de n.º 125/2010, sendo que a referida resolução ainda 
é uma das principais forças normativas no que tange a mediação e conciliação, bem 

como o Conselho Nacional de Justiça aprovou em 31 de maio de 2016 a resolução 

de n° 225 que em seu texto traz a justiça restaurativa. 

Vale ressaltar que a resolução 125/2010, tem por objetivo:  

 
Os objetivos dessa Resolução estão indicados de forma bastante taxativa: I) 
disseminar a cultura da pacificação social e estimular a prestação de 
serviços autocompositivos de qualidade (art. 2º); II) incentivar os tribunais a 
se organizarem e planejarem programas amplos de autocomposição (art. 
4º); III) reafirmar a função de agente apoiador da implantação de políticas 
públicas do CNJ (art. 3º) (2015, p.12). 
 

Percebe-se que referida resolução tem o condão de minimizar as causas da 
morosidade do sistema judiciário, com a implantação dos serviços autocompositivos 

de qualidade.Importante mencionar ainda que a resolução de n.º 225/2016, traz em 
seu corpo o procedimento alternativo de resolução de conflitos em seu Art. 2º como 

um caráter restaurativo, sendo derivado dos seguintes princípios: a informalidade, a 

voluntariedade, a imparcialidade, a participação, o empoderamento, a 

consensualidade, confidencialidade, a celeridade e a urbanidade. No Brasil são 
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apontadas três formas de resoluções de litígios, sendo elas a arbitragem, mediação 
e a conciliação, que são objeto de pesquisa deste capítulo. 

 

4.1 Arbitragem 
 

A arbitragem de uma forma ampla é um procedimento consensual pelo qual 

um terceiro devidamente capacitado soluciona um litígio existente entres as partes, 

trata-se de um procedimento instituído pelas partes em um acordo genérico 
denominado convenção de arbitragem,  no qual as partes convencionam por escrito 

submeter à arbitragem os litígios, que possivelmente possam surgir de um contrato 

existente entre elas (BACELLAR, 2012, p.129), sendo que a arbitragem é realizada 

fora do âmbito do Poder Judiciário.  

Neste sentido, Roberto Portugal Bacellar define: 

 
A arbitragem pode ainda ser definida (nossa posição) como a convenção 
que defere a um terceiro, não integrante dos quadros da magistratura oficial 
do Estado, a decisão a respeito de questão conflituosa envolvendo duas ou 
mais pessoas. Para que se instaure a arbitragem, é essencial o 
consentimento das partes: enquanto o juiz retira seu poder da vontade da 
lei, o árbitro só o conquista pela submissão da vontade das partes (2012, p. 
120-121). 

 

Assim, a arbitragem somente é utilizada quando há um consenso das partes, 

na maioria das vezes por força contratual, ou seja, em decorrência de uma 

convenção existente. Dessa maneira, a arbitragem não é considerada uma 

modalidade de jurisdição do Poder Judiciário, uma vez que é exercida fora do âmbito 
judicial. 

O Estado não deve intervir na sentença de arbitragem, uma vez que a 

mesma possui um caráter contratualista, previamente estipulado. Neste sentido, as 
relevantes lições de Roberto Portugal Bacellar: 

 
Ser privatista ou contratualista (nossa posição) significa reconhecer a força 
obrigatória da arbitragem como decorrência de uma convenção (contrato 
privado). Essa opção pela arbitragem afasta integralmente a possibilidade 
de que o juiz estatal, que não foi escolhido pelas partes, possa intervir no 
mérito da sentença arbitral (2012, p.126). 
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Assim, pode-se concluir que a sentença de arbitral não necessita de 

homologação judicial, tão pouco é recorrível ao Poder Judiciário,contudo a sentença 

de arbitragem e as medidas impostas pelo Juízo arbitral podem ser levadas ao 

judiciário (BACELLAR, 2012, p.134). Ademais a própria resolução do Conselho 

Nacional de Justiça de n.º 125/2010, traz a ideia do caráter contratualista, senão 

vejamos: 

 
A característica principal da arbitragem é sua coercibilidade e capacidade 
de pôr fim ao conflito. De fato, é mais finalizadora do que o próprio processo 
judicial, porque não há recurso na arbitragem. De acordo com a Lei n. 
9.307/96, o Poder Judiciário executa as sentenças arbitrais como se 
sentenças judiciais fossem. Caso uma das partes queira questionar uma 
decisão arbitral devido, por exemplo, à parcialidade dos árbitros, uma 
demanda anulatória deve ser proposta (e não um recurso) (2015, p.38). 
 

Dessa forma, a sentença arbitral, possui a mesma eficácia de uma sentença 
exaurida pelo Poder Judiciário transitado em julgado, ou seja, irrecorrível e exigível. 

Importante mencionar que a adoção do procedimento da arbitragem deve sempre 

respeitar o devido processo legal e o contraditório. 

Por último, destaca-se que a arbitragem trata-se de um meio célere e eficaz. 

Afirma Roberto Portugal Bacellar, que a arbitragem oferece as seguintes vantagens: 

 
A arbitragem (privada como ela deve ser) pode contar com muitas 
vantagens: celeridade, sigilo, ausência de duplo grau de jurisdição, 
possibilidade de escolher os árbitros mesmo após o surgimento do conflito, 
liberdade para que as partes decidam a forma do procedimento e as regras 
de julgamento, se de direito ou de equidade, dentre outras tantas 
possibilidades de ajustes por vontade das partes (2012, p.126). 

 

Assim, conclui-se que a arbitragem é um instrumento, que busca a 

celeridade processual e possuem inúmeras vantagens as partes litigantes, sendo 
que referido procedimento auxilia no acesso à justiça, bem como proporciona a 

quebra da cultura da judicialização dos conflitos. 

 

4.2 Mediação 
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A mediação é um processo consensual pelo qual um terceiro desinteressado 
no litígio, soluciona o conflito existente entre as partes, objetivando a preservação 

dos laços existentes entre as partes, podendo ser exercida fora e dentro do âmbito 

jurisdicional, por um terceiro mediador, ou ser um funcionário do Poder Judiciário ou 

privado (BACELLAR,2012, p. 107). 

Nesse sentido, Roberto Portugal Bacellar define da seguinte forma:) 

 
Como uma primeira noção de mediação, pode-se dizer que, além de 
processo, é arte e técnica de resolução de conflitos intermediada por um 
terceiro mediador (agente público ou privado) – que tem por objetivo 
solucionar pacificamente as divergências entre pessoas, fortalecendo suas 
relações (no mínimo, sem qualquer desgaste ou com o menor desgaste 
possível), preservando os laços de confiança e os compromissos recíprocos 
que os vinculam (2012, p.107). 
 

Assim, a mediação é o Instrumento no qual o mediador atua como um 

facilitador de uma negociação, buscando entre as partes a construção de uma 
solução viável, a elas próprias, sem que haja uma quebra de confiança. 

Insta destacar a lição de Roberto Portugal Bacellar: 

 
Na mediação, há de se ter em mente que as pessoas em conflito a partir 
dessa concepção geral (negativa), ao serem recepcionadas, estarão em 
estado de desequilíbrio, e o desafio do mediador será o de buscar, por meio 
de técnicas específicas, uma mudança comportamental que ajude os 
interessados a perceber e a reagir ao conflito de uma maneira mais eficaz 
(2012,p.109). 
 

O mediador deve agir como um facilitador do diálogo, de tal forma que 

somente auxilie as partes a entender as questões envolvidas no conflito, ou seja, ele 

não apresenta soluções ao litígio, porém auxilia para que as próprias partes possam 
chegar a uma solução em conjunto. 

O Novo Código de Processo Civil, traz em seu Art. 149, o mediador como 

um auxiliar à justiça: 

 
Art. 149 - São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam 
determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de 
secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o 
intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o 
distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. 
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O mediador, como um auxiliar da justiça, é vital no ordenamento jurídico, 

uma vez que reconhece o papel do mediador como garantidor do acesso à justiça, 

de tal forma que a celeridade e a eficácia da justiça dependem da atuação destes 

auxiliares. 

O Novo Código de Processo Civil traz ainda em seu Art 165, § 3º, a conduta 
que o mediador deve seguir: 

 
Art. 165 - Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de 
conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de 
conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a 
auxiliar, orientar e estimular a autocomposição.[...] 
§ 3º O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver 
vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender 
as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo 
restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções 
consensuais que gerem benefícios mútuos. 

 

Uma conduta eficaz do mediador com uma abordagem adequada sobre o 

conflito pode mudar as percepções das partes sobre a lide, de tal forma que o 
diálogo estabelecido no procedimento de conciliação poderá recuperar a 

comunicação direta e inclusive melhorar o diálogo posterior entre as partes, bem 

como manter as ralações posteriores (BACELLAR, 2012, p.109). Nota-se portanto, 
que as partes têm o direito de se comunicarem diretamente, cabendo apenas 

conduzir as comunicações, sendo que todas as soluções apontadas devem ser 

tratadas com relevância. 

Desta forma, diz-se que a mediação também busca minimizar a morosidade 

do Poder judiciário e assim como a arbitragem, possuem inúmeras vantagens às 

partes, bem como se ressalta o seu papel em ser um meio de acesso à justiça 
eficaz. 

A mediação se distingue da arbitragem pelo fato de que busca solucionar o 

conflito existente, objetivando a preservação dos laços existentes entre os litigantes, 
sendo que não há interferência do mediador que somente atua para a restauração 

do diálogo, de tal forma, que as partes chegam a um acordo sozinhas, ou seja, as 

próprias partes apresentam as soluções. Já a arbitragem é usada quando não mais 

inexiste uma solução amigável à questão, bem como que um terceiro decide a 
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questão, sendo que a decisão arbitral possui a natureza de um sentença transitada 
em julgado.  
 

4.3 Conciliação  
 

A conciliação é um processo consensual pelo qual um terceiro 

desinteressado no litígio, soluciona o litígio existente entres as partes, objetivando a 
realização de um acordo, podendo ser realizado fora e dentro no âmbito do Poder 

Judiciário, sendo que o conciliador poderá ser qualquer pessoa, advogado, juiz,  

bem como qualquer outra pessoa devidamente capacitada da sociedade 

(BACELLAR, 2012, p.85). 

Ainda nesse panorama, o conceito trazido por Roberto Portugal Bacellar: 

 
Definimos a conciliação (nossa posição) como um processo técnico (não 
intuitivo), desenvolvido pelo método consensual, na forma autocompositiva, 
em que terceiro imparcial, após ouvir as partes, orienta-as, auxilia, com 
perguntas, propostas e sugestões a encontrar soluções (a partir da lide) que 
possam atender aos seus interesses e as materializa em um acordo que 
conduz à extinção do processo judicial (2012, p.85). 

 

Sendo assim, o foco principal da conciliação é efetivação de um acordo, que 

conduz à extinção do processo, sem a necessidade de produção de provas e 
realização de demais atos processuais, como forma de efetivas o acesso à justiça de 

forma mais célere. Acerca do tema, merece destaque Roberto Portugal Bacellar: 

 
O foco e a finalidade da conciliação é o alcance de um acordo que possa 
ensejar a extinção do processo, e para isso foca-se no objeto da 
controvérsia materializado na lide processual. Na nossa posição a 
verdadeira justiça só se encontra no consenso. O conciliador, como auxiliar 
da justiça, se capacitado a tanto, multiplica produtivamente a capacidade 
dos juízes e colabora com a pacificação (2012, p.85). 
 

Saliente-se que o consenso, produz um acordo, ou seja, atinge um ideal de 

justiça, já que no acordo todas as partes são beneficiadas, de tal forma que não 

existe um vencedor ou um perdedor na demanda. Importante ainda mencionar, que 

a realização de um acordo, acaba com a protelação do processo, visto que o acordo 
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é irrecorrível, uma vez que é realizado pelas próprias partes com o auxilio do 
conciliador. 

O conciliador exerce um papel fundamental na conciliação, atuando como 

um auxiliar da justiça, assim, advertindo às partes os riscos do litígio.Assim, explica 

Roberto Portugal Bacellar: 

 
Recomenda-se na conciliação que ocorra, pelo conciliador, a descrição das 
etapas do processo judicial, demonstrando para as partes os riscos e as 
consequências do litígio como:  
a) a demora e a possibilidade de recursos das decisões;  
b) o risco de ganhar ou perder, que é ínsito a qualquer demanda; 
c) a imprevisibilidade do resultado e de seu alcance;  
d) dificuldade na produção e o subjetivismo na interpretação das provas;e) 
os ônus da eventual perda (despesas, honorários 
advocatícios,sucumbência)  
É conveniente que o conciliador ressalte ainda o fato de que,algumas 
vezes, embora as pessoas tenham o direito a seu favor, nem sempre é fácil 
a produção da prova necessária e eficiente a demonstrar isso ao juiz (2012, 
p. 88). 

 

Advertir as partes dos procedimentos do processo judicial e dos riscos dos 
litígios, serve para aumentar as chances da realização de um acordo, de tal forma 

que as partes ao tomarem conhecimento dos riscos de ganharem ou perderem a 

demanda, bem como informar sobre as outras consequências do litígio, acabam por 

entrarem em um consenso, objetivando por fim ao processo em um tempo razoável, 

sem maiores prejuízos, sejam eles de natureza financeira ou psicológica. Encerrada 
a demonstração dos riscos do litígio, deverá o conciliador, demonstrar os benefícios 

da autocomposição, conforme aduz Roberto Portugal Bacellar: 

 
Após falar sobre os riscos do litígio, deve destacar algumas das muitas 
vantagens da conciliação, dentre elas: 
a) propiciar, no ato, a extinção do processo, sem recursos e sem demora; 
b) total independência e autonomia das partes em relação ao mérito do 
acordo; 
c) possibilidade de prever, discutir suas consequências e seus resultados; 
d) desnecessidade de provar fatos, embora a parte até possa ter condições 
de produzir a prova;  
e) ausência de ônus ou minoração das custas em relação à continuidade do 
processo pela forma heterocompositiva e método adversarial (2012, p.88-
89). 

 

Assim, pode-se dizer que um conciliador que possua instruções técnicas de 

como proceder e conduzir uma conciliação possui maiores chances de obter êxito, 
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ou seja, a realização de um acordo, pelo simples fato de as partes, conhecendo 
melhor os riscos do litígio e suas vantagens, da conciliação, provavelmente optarão 

por se conciliar (BACELLAR, 2012, p.88). 

Com o advento do Novo Código de Processo Civil, o legislador buscando 

minimizar os efeitos da morosidade, trouxe a conciliação como uma norma 

fundamento do processo, senão vejamos:  

 
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. 

 

Desta forma, ressalta que o Novo Código de Processo Civil, apresenta as 
soluções de conflitos de forma consensual são objetivos processuais, bem como 

afirma que os juristas deverão incitar os referidos instrumentos, entre eles a 

conciliação. 

Nas considerações da resolução nº 125/2010, tem-se que: 

 
O CPC/2015 fortalece, em boa hora, a conciliação, a mediação e a 
arbitragem como mecanismos hábeis à pacificação social. Na realidade, a 
nova codificação estabelece como uma de suas principais premissas o 
incentivo à utilização dos métodos adequados de solução consensual de 
conflitos, conforme se vê do artigo 3º, § 3º, inserido no capítulo inicial que 
trata das normas fundamentais do processo civil. Não obstante, o CPC/2015 
menciona a conciliação, a mediação e a arbitragem em diversas passagens, 
deixando clara a intenção do legislador de incentivar a utilização de 
variados métodos de resolução de controvérsias (2015, p.45). 
 

Realça-se que há o interesse do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, em 

incentivar os métodos alternativos e consensuais de resoluções de conflitos, de tal 

forma a dar uma resposta a toda sociedade pela morosidade existente, 

proporcionando assim um efetivo acesso à justiça e, por via reflexa, a concretização 

dos direitos fundamentais, ao passo que, concomitantemente, empoderar os sujeitos 
e auxilia no fortalecimento da democracia. 
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A conciliação e mediação são procedimentos, pelo qual um terceiro intervém 
com a função de auxiliar as partes a chegarem a autocomposição, ou seja, ao 

mediador ou conciliador não cabe resolver o problema, o que a diferencia da 

arbitragem. Sendo que a diferenciação da conciliação da mediação reside no fato de 

que o conciliador possui uma participação proativa no procedimento, de tal forma 

que pode propor soluções aos litigantes; já o mediador serve apenas como um 
facilitador do diálogo entre as partes, não podendo propor soluções, bem como que 

as próprias partes possam chegar a um acordo sem maiores intervenções (DIEDIER 

JÚNIOR, 2012, p.275). 

Dessa forma, diante de todo o acima exposto, o Poder Judiciário vem 

buscando a promover a conciliação minimizando os obstáculos que enfrenta o 

judiciário. Criando políticas de incentivo aos meios extrajudiciais de resolução de 

conflitos, em especial os métodos de conciliação e mediação.  

 

4.4 Mediação e conciliação como formas de implementação de 
duração razoável do processo 
 

Pelo todo até aqui exposto, restou demonstrar que o Poder Judiciário é 

incapaz em garantir uma tutela jurisdicional eficaz, útil e tempestiva, aos seus 

litigantes. A hipertrofia do Poder Judiciário é um fato incontroverso, a cultura da 
judicialização ainda é presente na sociedade brasileira, o que torna crescente o 

ajuizamento de ações e insistir nas mesmas receitas, como mais funcionários e mais 
juízes já não atingem o resultado esperado. 

Vinícius José Corrêa Gonçalves ainda tem o seguinte entendimento acerca 

do tema: 

 
Atualmente, uma das principais preocupações no âmbito do direito 
processual, sem sombra de dúvidas, é a questão do tempo no processo ou, 
ainda, da tempestividade da prestação da tutela jurisdicional. A justiça 
prestada de forma intempestiva redunda na injustiça, já dizia Rui Barbosa. O 
litígio que se arrasta por anos, e por vezes décadas, transforma-se em 
instrumento de revolta, angústia, descontentamento e indignação para 
aqueles que esperam por uma solução em suas vidas. É um inquestionável 
fator de instabilidade social. O direito fundamental à razoável duração do 
processo, apesar de só ter sido positivado constitucionalmente há poucos 
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anos, pela Emenda Constitucional nº 45/2004, já era reconhecido pela 
interpretação extensiva de outros dispositivos constitucionais e, ainda, pelos 
tratados internacionais de direitos humanos firmados pelo Brasil (2011, 
p.75). 

 

A incapacidade do Estado ao prestar uma tutela jurisdicional célere acarreta 

em reflexos negativos a toda sociedade, dentre elas pode-se destacar o aumento 

das desigualdades sociais. Assim, não basta apenas garantir o acesso ao Judiciário, 
mas também que referido litígio não perdure por anos e cause ainda mais a 

descrença no Judiciário, devido à falta de solução ao conflito em um tempo razoável. 

Assim, buscando solucionar o problema de morosidade no Judiciário 
brasileiro, há a necessidade da criação da cultura da pacificação social –  a qual 

busca a solução dos litígios existentes por meio de métodos adequados a cada 

conflitos -, no qual a cultura da sentença -- a qual busca à solução dos litígios por 

meio da judicialização dos conflitos, no qual é proferida uma sentença pelo órgão 

estatal jurisdicional - acaba por ser rechaçada pelos meios de soluções alternativos 
(GONÇALVES, 2011, p.147). 

Neste sentido, se manifesta Roberto Portugal Bacellar: 

 
Percebe-se hoje que é preciso encontrar, dentro de um portfólio de técnicas, 
instrumentos, processos e métodos, aqueles que melhor se ajustam ao 
conflito de interesses existente entre as partes.Em outras palavras, significa 
perceber e utilizar os métodos mais adequados para o tratamento de 
conflitos (de acordo com sua natureza, com as relações envolvidas, valores, 
com o grau eintensidade do relacionamento e extensão de seus efeitos 
perante o grupo familiar, social, dentre outros fatores). Estejam esses 
conflitos dentro do Poder Judiciário (judicializados) ou fora do ambiente do 
órgão oficial de resolução de disputas – o Poder Judiciário 
(desjudicializados) –, é possível projetar medidas processuais ou pré-
processuais e preventivas para dar a eles o tratamento mais adequado 
(2012, p.53). 
 

Assim, pode-se dizer que a conciliação e mediação, devem ser incitadas, por 

se tratarem de métodos consensual, no qual se soluciona o litígio existente, porém 

objetiva a preservação dos laços existentes entre as partes. 

Contudo, apesar do novo objetivo processual, o estímulo à solução dos 

litígios por meio da autocomposição, bem como o Novo Código de Processo Civil, 

que tem em sua redação a previsão legal da tentativa de conciliação e sua 
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obrigatoriedade, deve haver uma difusão da vantagens da utilização dos 
instrumentos extrajudiciais de conciliação e mediação. Com esse objetivo devem ser 

promovidas políticas de conscientização em toda a sociedade brasileira, com o 

enfoque nos principais benefícios da utilização da conciliação e medição, sobre os 

benefícios dos instrumentos extrajudiciais Vinícius José Corrêa Gonçalves destaca 

alguns de seus benefícios: 

 
[...] O Poder Judiciário, desonerado dos litígios encaminhados aos métodos 
alternativos, poderá esperar mais de seus magistrados, posto que, 
presumivelmente, terão mais tempo para a análise e deslinde de casos que 
efetivamente necessitem da intervenção estatal (casos singulares, 
complexos e não ajustados aos mecanismos alternativos). Os 
jurisdicionados, por sua vez, poderão ter seus conflitos resolvidos de modo 
mais célere, menos custoso e com melhor qualidade. Mais célere porque os 
mecanismos alternativos são mais ágeis e, além disso, pela natural 
desobstrução do Judiciário. Menos custoso em virtude da simplicidade e da 
inexistência de grandes gastos com os meios alternativos de resolução de 
conflitos, além da desnecessidade de se custear o estado de litispendência 
de um processo. Com melhor qualidade porque os conflitos são adequados 
aos métodos de solução mais apropriados, de acordo com o caso concreto 
(2011,p. 204). 

 

Apesar das inúmeras vantagens, como uma prestação célere, menos 

onerosa, pode-se destacar ainda a vantagem do sigilo que é revestido os métodos 

alternativos, bem como da irrecorribilidade de um acordo realizado. Contudo, os 

índices de conciliação no Poder Judiciário, no ano de 2015, são baixíssimos 
conforme se percebe do gráfico abaixo:  
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Gráfico 3 - Taxa de conciliação no Poder Judiciário no ano de 2015. 

 

 
Fonte: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 2016 

 

Vale ressaltar que apesar do índice de conciliação atingir somente o 

percentual de 9,4% pode-se dizer que o  referido índice tem de aumentar nos 
próximos anos em decorrência do Novo Código de Processo Civil que traz em seu 

Art 334 a obrigatoriedade da audiência de conciliação. 

Dessa forma, diante de todo o acima exposto, pode-se dizer que os 
instrumentos de resolução de conflitos alternativos, em especial a conciliação e 

mediação, são meios de o Judiciário efetivar o acesso à justiça, bem como 

possibilita um processo menos moroso e oneroso às partes, possuindo assim, uma 
tutela jurisdicional tempestiva, além de colaborar com o fim da cultura da 

judicialização de conflitos e, ainda, empoderar os cidadãos e efetivar com maior 

agilidade seus Direitos Fundamentais, contribuindo para a consolidação de um 

efetivo Estado Democrático de Direito. 



58 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Verifica-se que o acesso à justiça, deve ser encarado como um direito 

fundamental, e tem por seu fundamento a Constituição Federal, A sua efetivação 

busca proteger o Estado Democrático de Direito, bem como que a sociedade 

reconheça os seus direitos. Deste modo, o referido princípio assegura o direito de 

ação, seja ele em um momento pré-processual e no efetivo ingresso no processo, ou 
seja, traz o dever do Estado em ampliar o direito de acesso à justiça as 

hipossuficientes, aplicando políticas públicas para tanto. 

Como se pode perceber, a existência de obstáculos devem ser superadas 
para que se efetive o acesso aos tribunais e a uma ordem jurídica justa, tendo em 

vista que a demora ou a não efetivação do acesso à justiça implica na ineficácia dos 
demais direitos e garantias fundamentais, de tal forma que deve-se buscar um 

aprimoramento em nosso sistema judiciário. 

É certo que apesar das inúmeras demandas existentes em nosso judiciário, 

as demandas não transitam em julgado em um tempo razoável, causando inúmeros 
prejuízos aos litigantes, causando um descesso à justiça.  

Em análise do ambiente fático brasileiro, pode-se destacar que a sociedade 

brasileira tem o Judiciário como a última salvação aos seus problemas, sendo que, 
inclusive os litigantes, utilizando-se de medidas processuais visando à postergação 

do processo,acabam por contribuir significativamente no aumento das 

desigualdades sociais. Como se não bastasse tal infelicidade, existem ainda 

diversos obstáculos no ordenamento jurídico brasileiro, os quais dificultam um 

acesso efetivo à justiça, as custas judiciais e os honorários sucumbenciais, o tempo 
razoável do processo, a insuficiência de recursos materiais e humanos e a falta de 

qualificação dos serventuários em geral e possibilidade de partes. 
Dessa forma, o Poder judiciário encontra-se abalroado por inúmeros 

problemas judiciais, no qual as ondas renovatórias tentam solucionar em parte os 

problemas existentes, concretizando o acesso à justiça. 

Atualmente, grande parte da sociedade brasileira, mostra seu 
descontentamento no Poder Judiciário brasileiro, servindo de alerta para que haja 

uma reestruturação no referido ordenamento. Como se percebe do presente 
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trabalho a intempestividade da tutela jurisdicional inviabiliza a efetivação do o 
acesso à justiça, sendo que a intempestividade da tutela acaba por na apenas 

lesionar os litigantes, bem como toda a sociedade no qual fazem parte.  

Como um dos meios hábeis a diminuir a morosidade do Poder Judiciário, e 

propor uma solução aos obstáculos encontrados no nosso ordenamento jurídico, 

destacam-se os métodos alternativos de solução de conflitos, os quais têm o condão 

de enfrentar as questões judiciais de uma maneira autocompositiva. 

Inúmeras são as vantagens da utilização dos métodos de soluções 

alternativos de conflitos, sendo que o Poder Judiciário e Legislativo têm incentivado 

o uso dos métodos alternativos, objetivando assim uma tutela jurisdicional 
tempestiva e útil, tendo a mediação e conciliação em especial, devido a seus 

benefícios.  

Dessa forma, concluí-se que o acesso à justiça é um direito fundamental, 
que contribui para a efetivação demais direitos, Pode-se dizer, ainda, que os 

obstáculos jurisdicionais existentes estão longe de serem solucionados, contudo não 

se pode permanecer inerte, devendo criar medidas, para que se possa, ao menos 

minimizar, os efeitos negativos causados pelos obstáculos judiciais. 

Perante o exposto, pode-se concluir que o Poder Judiciário em conjunto com 

o Poder Legislativo, vêm incentivando a difusão dos instrumentos de resolução de 
conflitos alternativos, os quais têm o caráter de colaborar com o fim da cultura da 

judicialização dos conflitos e de alguns obstáculos jurisdicionais, por exemplo a 
morosidade. Vale ressaltar ainda que a mediação e conciliação exercem um papel 

fundamental no atual ordenamento jurídico, uma vez que proporciona um processo 

menos moroso e oneroso às partes, e ainda atingem um ideal de justiça justa e 

eficaz, além de contribuir com a celeridade processual e consolidação de um Estado 

Democrático de Direito. 
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