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Resumo  

 

O trabalho de Iniciação Científica intitulada “Acesso à Justiça” logrou abordar 

importantes aspectos relacionados, essencialmente, às dificuldades do aparelho 

judiciário. 

 Iniciou com uma análise do acesso à justiça no mundo, ainda que de forma 

genérica, destacando que não apenas no Brasil, como em outros países há 

dificuldades. 

 Fixou-se, com profundidade, na identificação dos problemas de acesso na 

Justiça Brasileira, realizando-se pesquisas junto aos órgãos jurisdicionais, utilizando-

se dados estatísticos realizados, com essencialidade, pelo Conselho Nacional de 

Justiça. 

 

 

 

Introdução 

 

Todo cidadão encontra-se amparado pelo direito amplo ao acesso á justiça, 

direito esse fundamental e positivado em nosso ordenamento jurídico, na 

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5°, XXXV assim descrito “A lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” sendo assim, 

dever do Estado prestar assistência e proporcionar tal acesso de forma imparcial e 

eficaz a todos os cidadãos, garantindo não só o direito de ação judicial, mais a 

possibilidade de acesso á justiça.  

Em sua obra, “Acesso á justiça”, Cappelletti fundamenta tal afirmação: 

“O acesso á justiça pode, portanto ser encarado como requisito 

fundamental - o mais básico dos direitos humanos de um 

sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e 

não apenas proclamar os direitos de todos.” 



Com a crescente participação do cidadão na vida do Estado, seja pela 

exposição acelerada dos entes públicos e seus atos expostos através dos diversos 

meios de comunicação ou pelo desenvolvimento natural da sociedade, o cidadão 

está cada vez mais consciente de seus direitos, tendo como paradigma o Poder 

Judiciário o único capaz de solucionar os conflitos entre seus iguais, ou até mesmo 

aqueles envolvendo o Estado. 

A questão em enfoque aborda o judiciário deficiente, não se antecipando a 

crescente demanda ao acesso á justiça em um Estado democrático de Direito, 

apesar das inúmeras tentativas de alternativas, estão chegando tardias, resultando 

em uma crise crônica no Poder Judiciário.  

Diversas doutrinas trazem formas alternativas de acesso á justiça tendo como 

finalidade auxiliar o Poder judiciário trazendo uma nova cultura de pacificação, a 

partir da implementação de uma justiça cada vez mais cidadã. Contudo são 

insuficientes para estagnar as problemáticas, que envolvem um poder tão importante 

e fundamental para as garantias individuais, coletivas, sociais, políticas e 

econômicas do Estado.  

 

 

 

Objetivos 

 

 O trabalho tem por escopo a identificação dos problemas enfrentados pelos 

jurisdicionados com a prestação jurisdicional. 

 Nessa linha de pesquisa, foi necessário identificar as razões pelas quais o 

Poder Judiciário não logra dar vazão ao elevado número de demandas, investigando 

a insuficiência de pessoal, falta de recursos, de qualificação profissional ou outras 

causas que acarretam tão lenta prestação jurisdicional. 

 A identificação dos problemas era necessária para lograr apontar algumas 

soluções necessárias a um eficiente serviço pelo Poder Judiciário ao cidadão. 

 



Método 

 

Para esse estudo, foi utilizada metodologia de pesquisas bibliografias, como 

doutrinas, sites, revista dos tribunais, e reportagens acerca do assunto em tese. 

Considerando a necessidade de atingimento de resultado efetivo na 

investigação, foi realizada pesquisa de campo, consistente na pesquisa junto a 

Tribunais, inclusive com entrevistas com operações do direito. 

 

Desenvolvimento  

 

  

1.1 Acesso à justiça no Brasil 

Como é sabido o Brasil vem enfrentando nas últimas décadas uma crise 

crônica no judiciário, a descredibilidade do cidadão ao acesso á justiça vem se 

perpetuando a cada dia, os fatores são muitos, que serão abordados adiante. 

O processo tem se mostrado instrumento caro, seja pela necessidade de 

antecipar custas ao Estado, honorários advocatícios ou pelos custos elevados da 

pericia, o fato é que apesar das medidas tomadas para o desafogamento do 

judiciário não vem surgindo o efeito desejado em muitos aspectos, como mostra 

recente dados do CNJ. 

 

1.2 Relatórios Justiça em Números  

 

Dados do relatório “Justiça em Números”1, referentes ao ano de 2012, 

divulgado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de 

Justiça alerta para grande crise vivida pela jurisdição brasileira. 

                                                 
1
 Departamento de pesquisas judiciárias, programa justiça em números. Sistema de Estatísticas do Poder 

Judiciário Nacional (SIESPJ). 



Segundo o panorama citado, o Brasil possui, contabilizando a justiça 

estadual, federal e trabalhista, 26,9 (vinte e seis vírgula nove) magistrados por cem 

mil (100.000) habitantes, ocasionando que 1 (um) julgador preste jurisdição a 3.719 

(três mil, setecentos e dezenove) pessoas, média que diminuiu sensivelmente em 

comparação a média de 2011 (11.536), devido ao aumento de magistrados 46.328 

em 2012 e 16.387 em 2011. 

 

 

Quanto á demora dos processos, fica evidente que o princípio da razoável 

duração do processo, inserido na Constituição no art. 5º, LXXVII, devido a Emenda 

Constitucional n. 45/2004, não surgiu o efeito desejado. Como paradigma, temos 

também o modelo americano, que no art. 6º de sua Emenda à Constituição, trata 

do speedy trial clause (cláusula do julgamento rápido).  Todas essas modificações 

não foram suficientes para estancar a demora nos processos. A urgência na 

prestação jurisdicional está diretamente ligada á uma sociedade que muitas vezes 

necessita de urgência nas decisões judiciais, necessita, sobretudo conhecer na 

íntegra a eficácia os princípios mencionados por muitos e vivenciados por poucos. 

Ao certo não há prazo determinado, os processos seguem a ordem de envio á 

apreciação do juiz. Para o procurador Sergio Kukina, Ministro do Supremo Tribunal 

de Justiça, o processo deveria durar no máximo dois anos, complementa: 
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“Não podemos ser lenientes com o modelo que hoje está 

instalado, a demora na entrega da prestação jurisdicional é um 

mal que habita na maioria dos processos, lamentavelmente”. 

Teori Albino2 Zavascki em sua obra reforça; 

“O direito fundamental á efetividade do processo que se  

denomina também, genericamente, direito de acesso á justiça ou 

direito á ordem justa- compreende, em suma, em prazo 

adequado, uma decisão justa e com potencial de atuar 

eficazmente no plano dos fatos” 

Em entrevista com vários cidadãos3 foi notório a insatisfação com a prestação 

jurisdicional, assim afirma entrevistado: 

 

“Do que adianta tantos direitos, se não servem pra nada, tenho 

ação há anos e nunca tive uma resposta definitiva, quando eu 

morrer quem sabe meu direito seja reconhecido” 

Nesse sentido muitos se sentem “forçados” a aceitar acordos muitas vezes 

desfavoráveis ou até mesmo não arriscar ingressar com uma ação já prevendo os 

autos custos e acima de tudo a morosidade.  

 

2. Juizado Especial 

Após muitos impasses, visando humanizar a justiça, trazendo uma solução 

rápida aos casos de menor complexidade, surgiu à lei nº 7.244/84, tendo como 

objetivo e foco principal o desafogamento na demanda de processos judiciais, 

oferecendo a mesma segurança no devido processo legal, trazendo um novo 

conceito de justiça, aproximando os cidadãos de baixa renda ao judiciário, afastando 

o conceito de uma justiça cara, morosa e inacessível. 

Por vários motivos com o passar do tempo o Juizado Especial de Pequenas 

Causas, não causou o impacto desejado, tornando - se tão deficiente quanto à 

                                                 
2
 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da tutela. São Paulo: Saraiva 2000, p 64.  

3
 Cidadãos entrevistados, aguardando atendimento nos diversos órgãos do Poder Judiciário, no ano de 2013. 



justiça comum, diante desse fato, houve a necessidade de ser aprimorado e foi 

aperfeiçoado através da lei nº 9.099/95, hoje conhecida como Juizado Especial Civil 

(JEC) com o mesmo enfoque de garantir o amplo acesso á justiça.  

A princípio o aperfeiçoamento causou grande impacto e opiniões controversas 

no meio jurídico, a ideia de desafogar o judiciário foi bem aceita, porém uma medida 

por si só produziu efeito em curto prazo, perdendo sua eficácia rapidamente e 

naturalmente foi o que aconteceu com o Juizado Especial, hoje tão moroso quanto à 

justiça comum. Uma estrutura criada sem o preparo adequado para receber a 

demanda esperada.  

O Juizado se tornou uma nova esperança de acesso, tendo como objetivo 

principal procedimentos mais rápidos, baixos custo e proximidade com o cidadão. 

Aparentemente preparado para conciliar, julgar e executar causas de menor 

complexidade, que não exceda 40(quarenta) salários mínimos, sofreu uma 

verdadeira enchente de processos, onde a maioria das ações é causada pelo 

desrespeito ao consumidor. É importante salientar que no Brasil, informações 

disponíveis pelo Supremo Tribunal Federal, nos últimos 10 anos houve um salto de 

940% representando ações de consumo, muitas dessas ações se iniciam nos 

Juizados Especiais. Ainda nesse sentido de acordo com o IPEA4 as relações de 

consumo no ano de 2012 no JEC alcançam 92,895 em alguns estados, com uma 

média de 2 mil processos novos por mês, apontando ainda que o tempo médio de 

duração do processo quando há recursos é de até 1.019 dias. 

Renan Ferraciolli, assessor-chefe do PROCON-SP, destaca que muitos dos 

casos que chegam ao Judiciário e aos órgãos de defesa do consumidor poderiam ter 

sido solucionados pelos fornecedores. 

“E a tendência é que o número de queixas aumente de forma 

astronômica. Há um déficit na educação para o consumo, e há mais espaços 

para as pessoas reclamarem, como pela internet.” 

 

                                                 
4
 IPEA: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 

5
 Síntese de dados do Diagnóstico sobre os Juizados Especiais Cíveis, realizado pelo IPEA em 2012 



Se tratando do diagnóstico geral dos Juizados realizado em 2012(entre o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e Conselho Nacional de Justiça) 

complementa:  

“Considerando-se o tempo médio entre a petição inicial apresentada 

pela parte e o encerramento do processo, efetuado pela baixa, tem-se que em 

média no Amapá esse tempo é de 417 dias, no Ceará 470 dias e no Rio de 

Janeiro 316 dias. No entanto ao analisarmos o tempo de tramitação apenas 

das ações com resolução de mérito, esses tempo aumenta 

consideravelmente chegando a 1.869 dias no Ceará, 1.365 dias no Amapá e 

1.296 dias no Rio de Janeiro, uma análise mais aprofundada desses dados 

pode expressar a falta de efetividade dos juizados especiais cíveis, como 

mecanismos de celeridade e garantia dos direitos.” 

Do ponto de vista do cidadão, uma das maiores barreiras encontradas, é a 

morosidade e o aparentemente descaso do poder público com os cidadãos de baixa 

renda, além do despreparo dos funcionários. 

Independente do ponto de vista jurídico ou da sociedade é sabido que todas 

essas medidas tomadas nos últimos anos para agilizar os processos e 

acessibilidade ao poder judiciário, são fundamentais para um Estado democrático, 

humanizado e acessível. Entretanto outras medidas precisam ser tomadas, se faz 

necessário uma visão mais ampla, estudada, planejada e acima de tudo estruturada, 

capaz de alcançar as inúmeras barreiras hoje existentes. 

 

3. Defensoria Pública 

 

Nas ultimas décadas a evolução da Defensoria Pública foi notória e eficaz 

inclusive na Emenda Constitucional n 45 fortalecendo ainda mais sua autonomia 

funcional e orçamentária.  

Hoje a Defensoria Pública atua em diversas unidades da Federação, 

responsável por todos os recursos necessários, Tribunais Superiores e até mesmo 



nas cortes internacionais, tanto na esfera civil, criminal, infância e juventude e tutela 

coletiva, defendendo interesses individuais e coletivos dos cidadãos carentes. 

Importante ressaltar que os defensores públicos possuem algumas 

prerrogativas como: a independência funcional, o acesso irrestrito a 

estabelecimentos prisionais e de internação de adolescentes, poder de requisitar 

documentos a órgãos públicos, examinar autos sem procuração, solicitar auxílio de 

demais autoridades para o desempenho de suas funções, entre outros. Nesse 

sentido Meireles destaca: 

 

[...] “as prerrogativas dos Defensores públicos devem ser determinadas 

pela natureza da função que exercem, sempre se enfocando a 

necessidade de proporcionar ao necessitado os mesmos meios e 

possibilidades que possam os poderosos obter à custa dos seus 

recursos financeiros.”  

 (Meireles (2001 apud PIMENTA, 2004, p. 115) 

 

Considerada a porta de acesso indispensável a todos que não possuem 

recursos financeiros e o número de defensores é restrito, com isso vem sofrendo 

abalos perante a sociedade assim como os demais órgãos do judiciário. 

 

 

4. Métodos Alternativos de Resolução de Conflito 

Cappelletti e Garth6trazem em sua obra a Terceira onda Renovatória, visando 

ampliar a concepção de acesso á justiça, dando um novo enfoquenele inclui “a 

advocacia judicial ou extrajudicial, seja por meio de advogados particulares ou 

públicos, mais vai além”. Para alcançar tais objetivos, Cappelletti, sugere reformas 

nos tribunais, envolvendo a criação de alternativas com procedimentos mais 

informais.  

                                                 
6
 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça.. Porto Alegre: Fabris, 1988. P 32 



“Os reformadores estão utilizando, cada vez mais, o juízo arbitral, a 

conciliação e os incentivos econômicos para a solução dos litígios fora 

dos tribunais. Essas técnicas, é preciso que se diga, podem ser 

obrigatórias para algumas ou todas as demandas, ou podem tornar-se 

disponíveis como opção para as partes”. 13 

 

O Brasil é passível de uma cultura que a muito se perpetua sobre a forma de 

solução de conflitos, buscando primeiramente o judiciário para solução do mesmo, 

aos poucos essa cultura vem se alternando e o cidadão busca casa vez mais 

métodos que ofereça rapidez, agilidade e confiabilidade. 

É nesse sentido que vamos abordar os diferentes métodos alternativos de 

Resolução de Conflitos utilizados no Brasil, como a Negociação, Conciliação, 

Arbitragem e Mediação. 

Resultados 

 

Após pesquisa de campo foi possível constatar os seguintes pontos que 

dificultam o acesso a justiça: 

 Falta de Funcionários  

Foi constatado que a falta de funcionários é o maior problema do Poder 

Judiciário. 

 Gestão de Pessoas 

Falta de treinamento adequado, fiscalização e acompanhamento na 

execução da demanda. 

 Orçamento 

Falta distribuição do orçamento nos setores críticos da jurisdição 

 Estado 

         O Estado tem influência direta na morosidade ao acesso a justiça, tendo o 

maior número de ações judiciais. 
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