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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo explanar sobre a evolução histórica da garantia fundamental do acesso à justiça,
demonstrando as consequências que referida evolução gerou para o processo brasileiro. Objetiva ainda trazer o atual
cenário jurídico que novos diplomas processuais vigentes têm gerado para o direito com o incentivo e aplicação de
formas alternativas para solução de lides. A metodologia baseou-se em pesquisas teóricas, a fim de estudar o antigo
modelo e compará-lo com o atual, baseando-se na análise da lei vigente e interpretação de seus dispositivos legais.
Espera-se como resultado deste trabalho a conclusão de que o acesso à justiça tem evoluído de forma positiva, gerando
um resultado  mais  efetivo  para  as  partes  e  para  os  processos  atuais,  bem como a  conclusão  de que as  formas
alternativas de solução de conflito têm melhorado a satisfação dos cidadãos,  a efetiva justiça e pacificação social,
alterando,  por  consequência,  as  atuais  opiniões  e  gerando  expectativa  de  melhoria  em  relação  às  estatísticas
relacionadas com o Poder Judiciário Brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Garantia fundamental; Meios alternativos; Solução consensual. 

1 INTRODUÇÃO

Durante todo o processo de formação e construção do Direito, o acesso à justiça é um tema
que  sempre  passou  por  grandes  e  importantes  transformações.  Estas  modificações  são
consequência da ligação entre a ciência do Direito e o desenvolvimento social que se verifica em
uma determinada época. 

A maneira com que garantia fundamental retratada se mostra em uma determinada época
influencia diretamente a forma de solucionar o conflito dentro do processo, guiando a criação e
modificação de diplomas legais, determinando também como se dá a atuação de todo o elenco do
Poder Judiciário. Além da influência sobre o sistema, o acesso à justiça também possui o condão de
influenciar  os  próprios  indivíduos,  haja  vista  este  direito  ser  instrumento  para  o  exercício  da
cidadania e possuir íntima relação com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Atualmente,  verifica-se  uma  ideia  de  acesso  à  justiça  ligada  à  utilização  de  métodos
alternativos para resolução de conflitos e a valorização destes métodos pelo legislador, haja vista
que este, cada dia mais, tem criado maneiras para introduzir no dia-a-dia processual a utilização
destas formas. A partir  da introdução,  utilização e ampla exploração, busca-se resultados reais,
como por exemplo, a melhoria do sistema, maior satisfação das pessoas que precisam recorrer ao
Judiciário, celeridade e desburocratização da resolução do processo, entre outros. 

2 MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia do presente trabalho contemplou o método teórico, que consiste na pesquisa
em obras, doutrinas, artigos de periódicos, artigos científicos, bem como documentos eletrônicos.
Houve ainda ampla busca e análise em legislações vigentes e seus respectivos dispositivos legais,
todos estes ligados ao presente tema abordado.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, em meados do século XVIII e XIX, a concepção de acesso ao Judiciário estava
estritamente ligada ao poder aquisitivo do indivíduo e se o mesmo poderia suportar os custos de
acionar  o  Judiciário.  Além  disso,  o  acesso  era  baseado  em  uma  filosofia  essencialmente
individualista dos direitos. A prestação jurisdicional  era meramente formal,  revelando um Estado
passivo e não se dava de maneira eficaz e efetiva (CAPELLETTI; GARTH, 1988).

Com a evolução e desenvolvimento das sociedades, o individualismo dos direitos começou a
ser abandonado, dando espaço para a ideia de defesa de interesses e direitos coletivos. Isso gerou
o reconhecimento e o progressivo desenvolvimento do acesso à justiça (CAPELLETTI;  GARTH,
1988). 

Atualmente, o direito de acesso à justiça possui previsão junto ao artigo 5º, inciso XXXV da
Constituição Federal, sendo considerado não só um direito fundamental, mas também um direito
humano (HASSE, 2013). Referido direito é um instrumento para o exercício da cidadania, sendo que
o Estado deverá promover políticas e ações para materialização do direito e da efetiva prestação
jurisdicional.

Em um antigo modelo de justiça, o processo era notoriamente lento, ineficaz para realização
de uma justiça efetiva, sendo muitas vezes abandonado pelas partes. A jurisdição era a única opção
para  solucionar  conflitos,  sempre  de  maneira  adversarial,  dialética,  autocrática,  coercitiva,
burocrática e não participativa.  Neste  modelo,  sempre havia  a figura de um perdedor  e de um
vencedor na lide (CASTILHO, 1970).

Em contrapartida, o novo modelo de acesso à justiça veio para aniquilar esse paradigma.
Surge aqui métodos de solução alternativa de conflitos, os quais primam por serem mais céleres,
eficazes e menos custosos. Buscar a resolução da lide deixou de ser o único e principal objetivo.
Conforme afirma Azevedo (2015), busca-se agora uma efetiva justiça entre as partes, gerando por
consequência uma redução da insatisfação dos cidadãos para com o Judiciário.

Uma das grandes contribuições para a construção dessa nova concepção é a Resolução
125/2010 do Conselho Nacional de Justiça Brasileiro. Referido manual veio para orientar a atuação
de magistrados, tribunais e operadores do direito, aconselhando uma atuação cooperativa entre eles
e uma correta análise do caso concreto para a resolução eficiente da lide. A Resolução 125/2010
introduz  a  utilização  de  métodos  autocompositivos  e  heterocompositivos,  como  por  exemplo  a
arbitragem, mediação e a conciliação, como mecanismos pré-processuais e processuais, a fim de se
evitar  o  meio  litigioso.  Propõe-se  no  manual  uma  resolução  ágil  e  menos  onerosa,  gerando
harmonização e pacificação social.

Na  mesma  visão,  o  Novo  Código  de  Processo  Civil  Brasileiro  também  segue  a  nova
concepção do conceito do acesso à justiça, haja vista que positiva formas alternativas de resolução
de conflito, a fim de que estas complementem o sistema processual formal. O artigo 3º do referido
Código dispõe expressamente a previsão da arbitragem, conciliação, mediação e outros métodos
para a busca da solução consensual.

Observa-se  uma  relevante  inovação  e  também  uma  visão  mais  benéfica  do  processo.
Garantir  desenvolvimento  do  acesso  à  justiça  e  melhorias  processuais  é  garantir  e  efetivar  a
proteção de outros vários e importantes direitos fundamentais trazidos pela nossa constituição e
outros diplomas processuais.

Verifica-se  através  de  Diplomas  e  Resoluções  uma  busca  pelo  descongestionamento  do
sistema e criação de mecanismos de solução integrados. Por consequência, o conceito de acesso à
justiça continua se desenvolvendo e buscando melhorias na atualidade. Os resultados e aplicações
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desse desenvolvimento poderão ser verificadas na prática e no dia-a-dia do Judiciário, sendo que as
estatísticas e análises futuras revelarão a eficácia da aplicação dos métodos alternativos de solução
de conflitos.

4 CONCLUSÃO

Concluiu-se que o direito constitucional do acesso à justiça continua se desenvolvendo na
atualidade, criando um novo modelo de justiça e uma nova forma de se visualizar e resolver o
processo. Isso se dá através da precisão legal de aplicação de novas formas de resoluções de
conflitos.

Essa aplicação se dá tanto de maneira processual, quanto pré-processual e busca melhorar a
solução  das  atuais  e  futuras  lides  a  serem resolvidas.  Verifica-se  que  cada  vez  mais  existem
previsões legais para que referidas formas sejam aplicadas, a fim de que o objetivo de melhoria
possa ser alcançado.

Por  fim,  espera-se  ainda  visualizar  futuramente  a  melhoria  dos  dados  e  estatísticas  nas
pesquisas  no que tange à  satisfação da população com o Judiciário  e  redução do  número de
processos no Brasil, tudo isso ante ao exercício das formas alternativas de solução de conflito.
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