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PREFÁCIO
A presente obra possui uma virtude singular: o Prof. Dr. Horácio
Monteschio prima por sua capacidade de coesão e síntese dos temas e assuntos
correlatos, de forma contextualizada e crítica.
Sua trajetória acadêmica é marcada pela participação no tradicional
Summer School na Universidade de Siena, Itália, corroborada com a
apresentação de trabalho na Universidade de Valladolid, Espanha, eventos já
sedimentados pela Faculdade Autônoma de Direito, onde obteve o título de
Doutor em Direito.
Sob a perspectiva do acesso ao Poder Judiciário, em face da garantia
constitucional da tripartição dos poderes, a presente obra, mediante uma
sistematização histórico-contextual, busca fundamentos na civilização grega e
fomenta o debate sobre o acesso à justiça, evocando, paralelamente, o surgimento
do Estado de Direito. Estado sob o qual a lei adquire cogência, sendo instituído
o dever de cumprimento das normas jurídicas não só pela sociedade civil como
também pelo próprio Poder Público.
O autor parte do sólido ensinamento do Prof. Miguel Reale sobre a justiça
do homem e do bem comum para o entendimento de que essa mesma justiça
é fundamental para efetivar os direitos dos indivíduos na sociedade, enquanto
finalidade da organização estatal.
Para tanto, aborda os conceitos de dignidade e cidadania, sendo o primeiro
a capacidade de emancipação pela liberdade e o segundo, em exemplo, o poder
do voto e a obrigação do cumprimento das leis vigentes. Segue arguta análise
em que entende como um aspecto da justiça a garantia da ordem e do Estado
Democrático de Direito, e da igualdade para com os cidadãos.
Após tratar das civilizações grega e romana, o autor realiza um corte
epistemológico abrindo debate do acesso à justiça sob a ótica da Constituição
Federal brasileira de 1988. Não sem antes abordar o conceito de Constituição
e apresentar as relevantes Cartas mexicana de 1917 e de Weimar de 1919,
além de trazer ainda, ao debate a Constituição do Reino Unido, que é não
codificada de fato.
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Analisa, então, a estrutura do Poder Judiciário brasileiro, entre Justiça
Especializada, Justiça Federal comum, Justiça Militar Federal, Justiça Eleitoral
e Justiça do Trabalho; e, em seguida, aborda especificamente a temática do
acesso à justiça, tratando, dentre outros aspectos, da Lei nº 1.060/50, marco que
garante as formas de como será o benefício e como tratar a sua aplicabilidade
e da possibilidade de renúncia ao benefício.
O Autor debate aquela que é uma das questões centrais da obra, a
arbitragem como meio alternativo para composição de litígios e que envolvam
direitos disponíveis.
Sob o argumento de que o Poder Judiciário não possui a devida estrutura
para atender a imensa quantidade de demandas que lhe são propostas, além de
outros embasamentos de inquestionável validade, discorre sobre a arbitragem
como meio alternativo à jurisdição estatal. Nesse sentido, discorre sobre a
possibilidade ou não da utilização do processo arbitral para dirimir controvérsias
envolvendo a administração pública.
A obra é orientada para temática de relevância no cenário brasileiro atual,
cujos argumentos reputam-se válidos e bem fundamentados, conduzindo o leitor à
ampliação do conhecimento na seara da arbitragem e do direito constitucional atual.
Lauro Ishikawa
Doutor e mestre em Direito das Relações Sociais
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo;
pós-doutor pela Universidade de Salamanca,
Espanha; professor da graduação em Direito,
professor e coordenador adjunto do programa
de pós-graduação stricto sensu da Faculdade
Autônoma de Direito, São Paulo; professor
da graduação em Direito e coordenador de extensão
das Faculdades Integradas Rio Branco, São
Paulo, SP, Brasil; bolsista da Fundação Nacional
de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular,
Brasília. Foi membro do Conselho Superior
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior no Ministério da Educação
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O PROCESSO CIVIL PROCEDIMENTAL: ALTERNATIVA DE SOLUÇÃO DOS
CONFLITOS POR MEIO DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO
L’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA DIRITTI FONDAMENTALI GARANTITI:
ASPETTI DELLA POSSIBILITA ‘DI COMPOSIZIONE PER IL
TRAMITE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO
RESUMO
O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo específico o estudo
sobre as garantias constitucionais, delimitada no acesso ao Poder Judiciário. Para
tanto, será objeto de pesquisa a análise da Constituição Federal, bem como da
legislação codificada. É de fundamental importância ressaltar que o acesso ao
Poder Judiciário, como garantia constitucional, bem como uma expressão da
soberania nacional, especificamente quando assegura a higidez das decisões
judiciais produzidas. Com o desenvolvimento da vida humana, aquelas
composições que poderiam ser realizadas pelo soberano, o qual concentrava
em suas mãos uma totalidade dos poderes inerentes ao Estado. Em momento
posterior, necessitou a repartição dos poderes não mais sendo possível admitir
que todos ficassem concentrados nas mãos de um único titular. Com isso
abre-se a possibilidade de tripartição dos poderes, bem como a elaboração de
textos legais, cuja responsabilidade coube a um poder que e (era) composto
por representantes do povo. Por sua vez, foi atribuído a outro poder assistia a
competência de julgar os casos levados ao seu conhecimento pautados pela vida
e pela lei criada. O próprio soberano se viu obrigado a cumprir a lei, deixando de
existir a máxima “The king can do not wrong”. Por finalmente, a própria ciência
processual amadureceu a tal ponto que deixou de ser mera ciência “adjetiva” em
face do direito “substantivo” em razão da sua própria autonomia e densidade
cientifica. Ainda, em razão da concessão de direitos e garantias constitucionais
pelas Constituições, processo deflagrado no México em 1917 e na Alemanha
em 1919, bem como pelas Declarações posteriores a II Guerra Mundial, trouxe
uma nova necessidade de salvaguarda desses direitos, especificamente pelo poder
Judiciário. Assim, no Brasil, o poder Judiciário experimentou um acréscimo
em suas tarefas de dirimir conflitos de interesses, especificamente para garantir
essas prorrogativas constitucionais. De outro vértice, mesmo diante da aplicação
da estrutura do poder judiciário, ainda assim continua a existir um número
expressivo de demandas que tem seu tempo de duração alongado. Por derradeiro,
uma das medidas que tem por escopo a reduzir o número de demandas no Poder
Judiciário se encontra na adoção da possibilidade de conflitos envolvendo direitos
disponíveis que os mesmos possam ser solucionados perante tribunais arbitrais
com prática da mediação e arbitragem. A presente pesquisa tem fundamento na
análise doutrinária, legal e jurisprudencial.
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PALAVRAS-CHAVE: 1. Acesso à Justiça. 2. Garantias fundamentais.
3. Arbitragem. 4. Mediação.
ABSTRACT
II presente lavoro di completamento del corso ha come obiettivo specifico lo
studio sulle garanzie costituzionali, delimitato nell’accesso al potere giudiziario.
Per questo, l’analisi della Costituzione federale, così come la legislazione
codificata, sarà oggetto di ricerca. E ‘fondamentale sottolineare che l’accesso ai
tribunali come una garanzia costituzionale, così come espressione della sovranità
nazionale, soprattutto quando si garantisce la salubrità delle sentenze prodotte.
Con lo sviluppo della vita umana, quelle composizioni che potrebbero essere
intraprese dal sovrano, che ha concentrato nelle sue mani una totalità dei poteri
inerenti Stato. In un secondo momento, aveva bisogno di assegnare poteri e non
era più possibile ammettere che tutti erano concentrati nelle mani di un singolo
proprietario. Con questo apre la possibilità di tripartizione dei poteri, così come
la preparazione dei testi giuridici, la cui responsabilità è sceso a un potere e (era),
composto da rappresentanti del popolo. A sua volta, è stato attribuito ad un altro
potere assistito il giudizio per giudicare casi portati alle loro conoscenze guidati
dalla vita e dalla legge creata. Il re stesso fu costretto a rispettare la legge,
cessando di esistere la massima “Il re non può sbagliare”. Infine, la scienza
molto procedurale è maturato al punto che non è più mera scienza “aggettivale”
di fronte alla legge “sostantivo” a causa della loro autonomia e la densità
scientifica. Eppure, a causa della concessione di diritti costituzionali garantisce
dalle costituzioni, processo innescato in Messico nel 1917 e in Germania nel
1919 e le successive dichiarazioni della seconda guerra mondiale, ha portato
una nuova necessità di salvaguardare tali diritti, in particolare la magistratura.
Così, in Brasile, la magistratura ha riscontrato un aumento dei suoi compiti di
risoluzione dei conflitti di interesse, in particolare per garantire queste proroghe
costituzionali. Da un altro punto di vista, anche prima dell’applicazione della
struttura della magistratura, esiste ancora un numero espressivo di richieste che
hanno la loro durata allungata. L’ultimo, una delle misure che ha lo scopo di
ridurre il numero di richieste alla magistratura è l’adozione della possibilità
di conflitti che coinvolgono diritti disponibili che possono essere risolti prima
di tribunali arbitrali con la pratica della mediazione e l’arbitrato. La presente
ricerca si basa sull’analisi dottrinale, legale e giurisprudenziale.
PAROLE CHIAVE: 1. Accesso alla giustizia. 2. Garanzie fondamentali.
3. Arbitrato. 4. Mediazione.
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ACESSO À JUSTIÇA GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS:
ASPECTOS RELATIVOS A POSSIBILIDADE DE COMPOSIÇÃO PELA
VIA DA ARBITRAGEM E PELA MEDIAÇÃO
1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo específico
o estudo sobre as garantias constitucionais, delimitada no acesso ao Poder
Judiciário, bem como a questão que envolve aspectos pertinentes a possibilidade
de adoção de meios alternativos para fazê-lo.
Assim, a possibilidade de garantir, ainda de que forma completamente
diferente da verificada na atualidade, a possibilidade de acesso a uma
decisão proferida por “alguém” que tenha tal competência é verificada já na
antiguidade, pois a “A instituição da assistência judiciária, entre os povos
antigos, é encontrada, ainda, na babilônia (Código de Hamurabi) e em Roma e,
atualmente, em países como a Alemanha, Áustria, França, Holanda, Inglaterra,
Grécia e Portugal.”1
Para tanto, ainda de dentro do contexto introdutório assiste a possibilidade
de fazer uma breve contextualização dos marcos do acesso a justiça, nas
civilizações e a posteriori na modernidade.
Então há relatos os quais dão conta de que durante o desenvolvimento da
civilização Grega, a própria história relata que os filósofos estudiosos, criaram
a evolução da justiça, perante suas reflexões, a justiça da época era uma força
de isonomia, transformou-se no acesso à justiça, desencadeando a criação dos
direitos humanos.
É importante salientar o fato de que a concessão da possibilidade de acesso
ao poder judiciário, pela civilização grega chegou a ponto de ser entendida
como sendo de contornos democráticos, ou seja, assegurada a população grega,
o qual criou o mecanismo de efetivação do acesso à justiça.
Por sua vez, dentro do Império Romano, era dever do Estado à prestação
de assistência judiciária em face aquele que não dispunha de recursos pecuniários
necessários a fazê-lo, assim para haver justiça, ao menos favorecidos. Roma
contribuiu com o acesso à justiça, tratando-se equilibrar o direito para com os
mais humildes, assim efetivando o verdadeiro significado da justiça.
Com o desenvolvimento da vida humana, aquelas composições que
poderiam ser realizadas pelo soberano, o qual concentrava em suas mãos uma
totalidade dos poderes inerentes ao Estado.
GIANNAKOS, Ângelo Maraninchi. Assistência Judiciária no Direito Brasileiro, Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2008. p. 237.
1
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Em face dessa excessiva concentração de poderes nas mãos de uma
única pessoa, os pensadores gregos, especificamente na obra A política de
Platão, sobressai à ideia de que a repartição dos poderes tem o objetivo de
evitar que essa concentração venha ocasionar a tirania ou o despotismo.
Para trabalhar a temática relacionada ao acesso a justiça, necessita-se buscar
na história moderna, como é tratado este assunto, assim transformando-se
e aprimorando durante o curso da história, deste modo se tem uma plena
compreensão e interpretação da sua relevância.
Em momento posterior, necessitou a repartição dos poderes não mais
sendo possível admitir que todos ficassem concentrados nas mãos de um único
titular. Com isso abre-se a possibilidade de tripartição dos poderes, bem como a
elaboração de textos legais, cuja responsabilidade coube a um poder que e (era)
composto por representantes do povo. Por sua vez, foi atribuído a outro poder
assistia a competência de julgar os casos levados ao seu conhecimento pautados
pela vida e pela lei criada. O próprio soberano se viu obrigado a cumprir a lei,
deixando de existir a máxima “The king can do not wrong”.
Portanto, dentro de uma separação trinária, a separação de poderes,
reitere-se, cuja originalidade pode ser atribuída às ideias formuladas por Platão,
já em sua essência tinha como escopo fundamental impedir que haja essa
concentração de poderes nas mãos de uma única pessoa, ou titular.
Cabe destacar que dentro da própria evolução da concepção de
separação de poderes, com o intuito de assegurar um maior equilíbrio dentro
do Estado foi objeto dos pensamentos de John Locke e Montesquieu. Ao
estabelecer uma separação, uma divisão, se busca estabelece um equilíbrio os
poderes, não assistindo razão a preponderância de um Poder sobre os outros.
Neste sentido cabe destacar a doutrina de Alexandre de Moraes.
A divisão segundo o critério funcional é a célebre
“separação de poderes”, que consiste em distinguir
três funções estatais, quais sejam, legislação,
administração e jurisdição, que devem ser atribuídas
a três órgãos autônomos entre si, que a exercerão
com exclusividade, foi esboçada pela primeira
vez por Aristóteles, na obra “Política”, detalhada,
posteriormente, por John Locke, no Segundo tratado
do governo civil, que também reconheceu três
funções distintas, entre elas a executiva, consistente
em aplicar a força pública no interno, para assegurar
a ordem e o direito, e a federalista, consistente em
manter relações com outros Estados, especialmente
14
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por meio de alianças. E, finalmente, consagra na
obra de Montesquieu O espírito das leis, a quem
devemos a divisão e distribuição clássica, tornandose princípio fundamental da organização política
liberal e transformando-se em dogma pelo art. 16
da Declaração francesa dos Direitos do homem e
do Cidadão, de 1789, e é prevista no art. 2º de nossa
Constituição Federal.2
Em que pese os pensamentos desenvolvidos por Montesquieu
e Locke, assim como outros autores, mas a ideia central de separação
de poderes, ou funções, pouco foi acrescentado tendo como parâmetro
comparativo o pensamento político dos gregos. Assim destacado por Ives
Gandra Martins da Silva.
O que Locke e a Inglaterra ofertaram para o
aprofundamento temático de Montesquieu foi a
tripartição equilibrada do poder. Hoje, estamos
convencidos – quanto mais lemos os autores
modernos – de que, em matéria de Direito, pouco
se acrescentou ao que os romanos criaram; e, em
matéria de Filosofia, pouco se acrescentou ao que
os gregos desvendaram. Qualquer filósofo posterior,
como Políbio, que era também historiador, passando
por Hume, Hobbes, Locke, Bacon, Maquiavel –
historiador, filósofo, político e sociólogo – Rousseau
e outros, traz pequena contribuição ao pensamento
universal descortinado pelos gregos. Tendo a
impressão de que depois dos gregos pouca coisa se
pôde criar. Criaram-se variações inteligentes, mas o
tema central de Filosofia se encontra na Grécia e o do
Direito em Roma. Ora, com a tripartição equilibrada
de poderes de Montesquieu, chega-se à discussão do
sistema de governo, já a esta altura, após a Revolução
Francesa, eliminando-se de vez a possibilidade de se
discutir a permanência de monarquias.3
MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. São Paulo : Atlas, 2017, p. 433.
MARTINS, Ives Gandra da Silva. A constituição brasileira de 1988: interpretações. Rio de
Janeiro : Forense Universitária, 1990. p. 187.
2
3
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Ao avançar no cenário histórico é importante destacar que a separação
e equilíbrio entre os poderes, deve salvaguardar a independência e a devida
harmonia. No caso específico do Brasil, como será objeto de estudo nos
próximos capítulos, o art. 2º do texto constitucional é mais do que evidente ao
assegurar a independência e harmonia entre os poderes.
Por hora é necessário deixar claro que no atual quadro político
e democrático brasileiro os poderes enfeixados nas mãos do presidente da
república acabam por deixar a tripartição de poderes, no que concerne ao
equilíbrio, à mera questão a ser ensinada na academia pois na prática há um
evidente desequilíbrio. Mas, dentro da moldura fática vivida e inspirada em
tempos remotos cabe citar os mestres portugueses Canotilho e Vital Moreira.
Um sistema de governo composto por uma
pluralidade de órgãos requer necessariamente que
o relacionamento entre os vários centros do poder
seja pautado por normas de lealdade constitucional
(Verfassungstrue na terminologia alemã). A lealdade
institucional compreende duas vertentes, uma
positiva, outra negativa. A primeira consiste em que os
diversos órgãos do poder devem cooperar na medida
necessária para realizar os objetivos constitucionais
e para permitir o funcionamento do sistema com o
mínimo de atritos possíveis. A segunda determina
que os titulares dos órgãos do poder devem respeitarse mutuamente e renunciar a prática de guerrilha
institucional, de abuso de poder, de retaliação
gratuita ou de desconsideração grosseira. Na verdade,
nenhuma cooperação constitucional será possível,
sem uma deontologia política, fundada no respeito
das pessoas e das instituições e num apurado sentido
de responsabilidade de Estado (statesmanship)4
É importante ressaltar que dentro de um Estado liberal a atuação do
Poder Executivo é meramente observadora, atuando de forma negativa, portanto
deixando de atuar politicamente. Por outro lado, com a força do Estado social,
com as constituições do México (1917) e de Weimar (1919) passa a impor
novos formatos ao Estado, assumindo uma feição de interesse profundamente
fincados na seara social.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. MOREIRA, Vital. Os poderes do presidente da
República. Coimbra : Coimbra Editora, 1991. p. 71.
4
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Ainda, em razão da concessão de direitos e garantias constitucionais
pelas Constituições, processo deflagrado no México em 1917 e na Alemanha
em 1919, bem como pelas Declarações posteriores a II Guerra Mundial, trouxe
uma nova necessidade de salvaguarda desses direitos, especificamente pelo
poder Judiciário.
Cabe ressaltar dois pontos fundamentais destacados na Constituição
mexicana, que estão presentes no na impossibilidade de pagamento de custas
judiciais para os litigantes, e também a possibilidade de utilização dos defensores
públicos, pela sociedade mexicana, vide art.º 17 da Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Na Constituição Alemã de 1919 denominada Weimar a qual foi um
avanço histórico, onde possibilitou a criação de direitos mais favoráveis aos
cidadãos alemães. Os conceitos diferentes que vieram para formular uma
nova constituição atribuíram à função de “melhorar a igualdade” dos entes
vinculados ao Estado.
Para elucidar os pensamentos dos brilhantes constituintes alemães, fazse necessário ressaltar a importância do Capítulo II da Constituição Alemã
de 1919, que possui o tema dominante “A vida social”- refere-se aos direitos
fundamentais de índole social, como também, as prescrições dos diretos do
cidadão, tratando-se dos diretos políticos dos entes públicos.
De maneira mais contundente na parte do direto de petição faz-se uma
referência ao Capitulo II, Artigo 126 da Constituição Alemã de 1919, que
será abordado.
A própria ciência processual amadureceu a tal ponto que deixou de
ser mera ciência “adjetiva” em face do direito “substantivo” em razão da sua
própria autonomia e densidade cientifica.
Como consequência mais visível do Estado social, ou seja, o Estado
intervindo para garantir direitos fundamentais aos seus integrantes, passa a
Estado a desfrutar de um novos “status”, passa a ser entendido como garantidor,
como aquele que é o garante contra a intervenção do capital.
A garantia constitucional presente no art. 5º inc. XXXV5 da Constituição
Federal possui contornos definidos a ponto de assegurar ao brasileiro e ao
estrangeiro, ainda que de forma transitória pelo território nacional de que
em nenhum momento, em nenhuma pretensão do legislador será possível à
elaboração de texto normativo que tenha por objetivo impedir, afastar, restringir,
ainda que de forma perfunctória o acesso ao Poder Judiciário.
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:
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
5
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Como garantia de direitos fundamentais o rol presente no art. 5º da
Constituição Federal tem força normativa de aplicação imediata, consoante
o seu paragrafo primeiro6, ou seja, dentro da classificação das normas
constitucionais elaborada por José Afonso da Silva estão enquadradas entre
aquelas que não dependem, não carecem de aplicabilidade imediata, como
normas constitucionais de eficácia plena.
Destarte, quando o legislador Constituinte originário elegeu a norma
garantidora de direitos e garantias fundamentais, impõe algumas consequências,
entre as quais a limitadora de não aplicação, de impossibilitar a sua redução
quantitativa ou mesmo qualitativa, passando a constituir em cláusula pétrea,
com fundamento no art. 60, § 4º7 da Constituição Federal.
É uma decorrência de que o acesso ao Poder Judiciário, como garantia
constitucional é uma realidade indelével na atualidade, fruto dos avanços
sociais e jurídicos acima referidos, os quais se apresentam como sendo
contrários aos que já se viveu em momentos pretéritos nos quais prevalecia a
vontade dos homens.
Ao garantir no texto constitucional, com forte vinculação as ideias
praticadas nos Estados Unidos da América, no qual o republicanismo brasileiro
foi se inspirar para adotá-lo entre nós, pois “A doutrina de Marshall, ao sintetizar
que um Estado cujas leis não outorga um remédio para a violação dos direitos
não pode ser qualificado com um governo de leis”.8
No cenário histórico Americano, reiterando sua importância dentro da
implantação da República no Brasil, assim se asseverou dentro do julgamento
histórico Marbury v. Madison:
The very essence of civil liberty certainly consists in
the right of every individual to claim the protection
of the laws, whenever be receives na injury. One
6 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:
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
7
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
(...)
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
8
RODRIGUES, Lêda Boechat. História do Supremo Tribunal Federal. Rio de Janeiro :
Civilização Brasileira, 1991, p. 20.
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of the first duties of government is to afford that
protection. The government of the United States has
been emphatically terned a government of laws, and
not of men. It will certainly cease to desserve this
high appellation, if the laws furnish no remedy for
the violation of a vested legal wight.9
É relevante ressaltar o fato de que a garantia de acesso ao poder
judiciário somente veio a ser positivada no Brasil com a lei nº 3.071, de 1º de
janeiro de 1916, ou seja, com o Código Civil de 1916, que na tímida redação
do art. 75 consignava que “A todo o direito corresponde uma cação, que o
assegura.”, pois os textos constitucionais de 1824, 1891, 1934 e 1937 em
nenhum momento concedeu tal garantia aos cidadãos brasileiros.
A garantia constitucional de Acesso ao Poder Judiciário somente foi
alçada a garantia constitucional com a constituição promulgada em 1946, que em
seu art. 141, § 4º, com redação bem próxima a consagrada no texto constitucional
de 1988, assim consignando “a lei não poderá excluir da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Tanto a Constituição de 1967 em seu art.
150, §4º10, bem como na Emenda Constitucional nº 1 de 1969 que em seu art.
153, § 4º11, acabaram por manter a proteção de acesso ao poder judiciário em
face da lesão ou ameaça a direito.
Assim, no Brasil, o poder Judiciário experimentou um acréscimo em suas
tarefas de dirimir conflitos de interesses, especificamente para garantir essas
prorrogativas constitucionais.
A maior essência da liberdade civil consiste certamente no direito de todo indivíduo de
reivindicar a proteção das leis, sempre que receber uma lesão. Um dos primeiros deveres do
governo é permitir essa proteção. O governo dos Estados Unidos tem sido enfaticamente um
governo de leis, e não de homens. Certamente deixará de ressaltar esta alta denominação, se as leis
não fornecerem nenhum remédio para a violação de um direito legal adquirido. (tradução livre)
Marbury v. Madison. 5.U.S. (1 Cranch) 137 (1803) (Marshall, CJ.).
10
Art. 150. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a
inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos
têrmos seguintes:
(...)
§ 4º A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual.
11
Art. 153. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos
têrmos seguintes:
(...)
§ 4º A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual.
9
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Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, comprova-se que: ao
estabelecer um Estado Democrático de Direito, criou-se garantias do livre
exercício de direitos, sendo estes, os sociais, individuais, liberdade, segurança, o
bem- estar, o desenvolvimento, contemplado o de igualdade e ao direito a justiça.
Na previsão constitucional a uma organização para o sistema judiciário
brasileiro, o qual é complexo e necessita uma estrutura bem organizada, no Capítulo
III, Do Poder Judiciário, na Seção I, Disposições Gerais, definem quais são os
órgãos integrantes do poder judiciário no Brasil, conforme o artigo 92 e seguintes.
No Brasil há uma Justiça Federal comum, no sentido da sua competência,
onde não é separada por natureza, mas sim, por especificação da limitação da
lei, que é taxativa, a justiça especial é um conjunto de ramos, são Justiça Militar
Federal, Justiça Eleitoral, e a Justiça do Trabalho.
A regulamentação da matéria pertinente a assegurar o acesso ao poder
judiciário independentemente o pagamento das custas processuais foi instituída,
perante o sistema normativo brasileiro, por intermédio da Lei nº 1.060/50. Por
essa legislação, a qual é aplicável em benefício às pessoas físicas, que não
dispõe de recursos suficientes a patrocinar às custas processuais em prejuízo a
sua manutenção pessoal.
A Constituição Federal de 1988 inseriu, em seu art.º 5º, LXXIV, a
assistência jurídica integral e gratuita dentre os direitos e garantias fundamentais,
para sociedade, em razão da previsão Constitucional cabe ressaltar algumas
modalidades de acesso à justiça, assim ponderadas por Pontes de Miranda.
Assistência judiciária e benefício da justiça gratuita
não são a mesma coisa. O benefício da justiça
gratuita é direito à dispensa provisória de despesas,
exercível em relação jurídica processual, perante o
juiz que promete prestação jurisdicional. É instituto
de direito pré-processual. A assistência judiciária é a
organização estatal ou paraestatal, que tem por fim, ao
lado da dispensa provisória das despesas, a indicação
de advogado. É instituto de direito administrativo.12
A própria derrogação do texto legal consubstanciado na Lei nº 1.060/50,
feito com o escopo de garantir a sua melhor aplicabilidade e aprimoramento da
garantia constitucional de amplo acesso ao Poder Judiciário, feita pelo Código
de Processo Civil de 2015.
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à Constituição de 1967: com
emenda n1, de 1969. Rio de Janeiro: Forense, 1987. Tomo IV, p. 642.
12
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No que concerne à atualização da lei sobre o benefício da justiça gratuita,
produzidas pelo novo Código de Processo Civil, cabe destacar que a Lei nº
1.060/50, mantém sua vigência ao disciplinar as atuações do julgador diante
da prática disciplinadora da possibilidade ou não do pedido de concessão do
pedido formulado pela parte que alega a impossibilidade de condições de arcar
com as custas processuais.
Cabe ressaltar ainda que é possível a parte beneficiada pela concessão
do direito a gratuidade das custas processuais exercer a renúncia do beneficio
concedido, o qual será exercido pela informação feita ao ao juízo que a condição
de necessidade não está mais presente, de forma efetiva o acesso a justiça, assim
é ético revelar a nova condição atual.
Feitas essas considerações o presente trabalho busca analisar a importância
do acesso a justiça gratuita sob o olhar das constituições, proporcionando o
levantamento sob os conhecimentos aplicados em cada constituição a ser
abordada. Dentro desse cenário prático, algumas indagações são pertinentes, ou
seja, como as constituições tratam da aplicabilidade do acesso a justiça gratuita?
O direito ao acesso a justiça está sendo aplicado na atualidade?
Ademais disso ao se perquirir a temática envolvendo a garantia
constitucional presente no art. 3º da Constituição Federal consubstanciada na
dignidade da pessoa humana, bem como o direito do titular do direito ameaçado
ou lesado acesso à Justiça pode adotar uma visão multiconstitucional, observase que as pessoas não estão tendo as mesmas garantias, desta forma não há
igualdade de direitos.
No campo acadêmico os conceitos do acesso à justiça são muito valiosos,
na aprendizagem dos valores, como, proporcionar uma sociedade igualitária.
A necessidade de estudar este conteúdo é proporcionar informações para a
população, e difundir o acesso facilitado ao benefício da justiça gratuita.
De outro vértice, mesmo diante da aplicação da estrutura do poder
judiciário, ainda assim continua a existir um número expressivo de demandas
que tem seu tempo de duração alongado. Por derradeiro, uma das medidas que
tem por escopo a reduzir o número de demandas no Poder Judiciário se encontra
na adoção da possibilidade de conflitos envolvendo direitos disponíveis que
os mesmos possam ser solucionados perante tribunais arbitrais com prática
da mediação e arbitragem. A presente pesquisa tem fundamento na análise
doutrinária, legal e jurisprudencial.
Ao tratar do acesso à justiça inicialmente temos que explanar o que é
justiça, a principio a palavra parece ser muito simples ou de definição genérica,
onde é unanimemente confundida com eminente associação às leis, entretanto
sua função é muito mais técnica.
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Na realidade vem a trata-se do termo fundamental onde envolve a
compreensão do povo, construindo elementos como valores personalíssimos,
nos campos da Filosofia, da Ciência Política, da Moral, sobretudo sobre a Ética,
entre outrem.
Portanto esse breve conhecimento quando se trata da justiça. Logo vem a
lembrança da palavra justiça no sentido de honradez, de algo que está certo ou
que seja o certo a fazer.
Vem a calhar à doutrina elaborada por Miguel Reale, na qual se extrai
que justiça tem por uma de suas faces a de “bem comum não se realiza sem o
bem de cada homem e o bem de cada um não se realiza sem o bem comum”13.
Desta forma, a justiça possui o papel de organização dentro do estado, está
estrutura posta, torna-se fundamental para efetivar os direitos dos indivíduos
na sociedade.
Tem-se a compreensão que a justiça é de soberana relevância, para
legitimar uma sociedade, em sua totalidade, onde a responsabilidade individual
transcende a todos nós, bem como para o Estado, onde seu poder de tornar a
justiça aplicável e postulada na defesa de toda sociedade.
2 DIGNIDADE E CIDADANIA
O conceito de dignidade esta relacionado com a primazia, a magnitude
e a honradez das pessoas na forma de seu comportamento, o individuo com
comportamento digno é alguém com elevada moral, no sentido ético e exemplo
de pessoa com ações valorosas.
Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade
intrínseca e distintiva de cada ser humano que o
faz merecedor do mesmo respeito e consideração
por parte do Estado e da comunidade, implicando,
neste sentido, um complexo de direitos e deveres
fundamentais que asseguram a pessoa tanto contra
todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano,
como venham a lhe garantir as condições existenciais
mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e
promover sua participação ativa e co-responsável nos
destinos da própria existência e da vida em comunhão
com os demais seres humanos.14
13
14
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Na concepção da palavra dignidade é atribuída a qualidade humana que
racionaliza a condição da capacidade em melhorar a sua vida a partindo do
livre-arbítrio e do livre exercício das suas liberdades individuais racionais.
Cidadania é um conjunto de direitos e deveres exercidos por uma pessoa
que vive em uma sociedade, no uso do espaço físico e na sua posição como
membro ativo com o poder de intervir e transformar a realidade da sociedade
que faz parte.
A ampliação dos horizontes conceituais da idéia
de cidadania faz postular, sob este envólucro, a
definição de uma realidade de efetivo alcance de
direitos materializados no plano do exercício de
diversos aspectos da participação na justiça social,
de reais práticas de igualdade, no envolvimento com
os processos de construção do espaço político de
ter voz e de ser ouvido, da satisfação de condições
necessárias ao desenvolvimento humano, do
atendimento a prioridades e exigências de direitos
humanos etc. Deve-se, portanto superar a dimensão
acrisolada do tradicionalismo que marca a concepção
conceitual de cidadania, para a superação de suas
limitações e deficiências. No lugar da clausura
conceitual tradicional, alargando-se a experiência
e o sentido histórico-genético que possuía o termo
em seu princípio, o que se propõe é a expansão
do sentido em direção às fronteiras das grandes
querências sociais, dos grandes dilemas da política
contemporânea, dos grandes desafios históricorealizativos dos direitos humanos.15
Dentro dos deveres da cidadania, como exemplo, destaca-se o voto
(que é um direito personalíssimo), sendo obrigado a cumprir as Leis vigentes
do estado em que está inserido. Entre os direitos, destaca-se na constituição o
de ir e vir, bem como o de ter acesso à saúde, moradia, alimentação, educação
e ao acesso à justiça.

Constituição Federal de 1988. 5º ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p.62.
15
BITTAR, Eduardo C. B. Ética, educação, cidadania e direitos humanos. Manole : Barueri,
2004. p. 8.
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2.1 A FINAL O QUE É JUSTIÇA?
Inicialmente deve-se esclarecer o conceito de justiça, o qual muito se
confunde com a associação às leis, entretanto sua função e muito maior do que
esta definição.
Trata-se, de um termo fundamental onde envolve a compreensão do povo,
construindo elementos como valores personalíssimos, nos campos da filosofia,
da ciência política, da moral, sobretudo sobre a ética, entre outrem.
Seguindo a análise da palavra justiça, no dicionário de língua portuguesa,
pode ser definida como.
1 Qualidade ou caráter do que é justo e direito.
2 Conformidade dos fatos com o direito; faculdade de
julgar segundo o que é justo e direito.
3 Princípio moral e de valor que se invoca para dirimir
a disputa entre as partes litigantes.
4 Aplicação do direito e das leis; poder de fazer
justiça, poder de decidir sobre os direitos de cada um.
5 O exercício desse poder.
6 O sistema pelo qual as pessoas são julgadas em
cortes.
7 Tribunais, magistrados e todas as pessoas
encarregadas no exercício da justiça.
8 Cada uma das jurisdições que têm a seu cargo a
administração da justiça.
9 O reconhecimento do mérito e do valor de algo
ou alguém.16
Portanto essa experiência vem à tona quando se fala de justiça. Traz a
palavra justiça um sentido de honradez, de algo que está certo ou que seja o
certo a fazer, o justo.
Segundo Miguel Reale explica que a justiça é por definição. “o bem
comum não se realiza sem o bem de cada homem e o bem de cada um não
se realiza sem o bem comum”.17 Desta forma, a justiça tem um papel de
organização no estado, está estrutura posta, torna-se fundamental para efetivar
os direitos dos indivíduos na sociedade.
Michaelis, Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, 2017. Disponível em: <http://
michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/justi%C3%A7a/> Acesso
em: 15 de outubro de 2017.
17 REALE, Miguel. op. cit. p. 49.
16
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Os direitos fundamentais do cidadão provem do Estado Democrático
de Direito, uma vez que o direito do povo tem a direção de unir e harmonizar
uma coletividade. No tocante, Fábio Góis membro da Associação dos
Magistrados Brasileiros. Trata sobre a opressão de diretos no contesto
global da história da justiça.
... Houve uma época em que a Justiça não era um
direito da humanidade. Não havia normas préestabelecidas, órgãos, instituições ou mecanismos
legais que garantissem que o que era justo fosse
assegurado a quem o reivindicasse. Vivia se num
primitivismo social, em que nem sempre a Justiça
se fazia presente. O lema “justiça com as próprias
mãos” era uma máxima que se apresentava como
única alternativa. Prevalecia a lei do mais forte. 18
Observa-se que a justiça, possui muitos aspectos, ou seja, os valores
éticos, sociais, culturais, são direitos que formam a sociedade moderna,
garantindo a ordem jurídica, nas esferas nacionais e internacionais, e dandolhes direitos e deveres.
A justiça alcança todos em uma sociedade, assim garantindo a ordem e
um estado democrático, de plena capacidade no campo de igualdade para com
os cidadãos.
Sob o assunto tratado anteriormente nas palavras de Julio Cesar
Tadeu Barbosa.
A sociedade justa ideal pode ser irrealizável, pelo
menos a curto e médio prazo, mas uma sociedade
mais justa não só é possível, como depende tãosomente de cada um de nós. Para isto, é vital que
assumamos integralmente em nosso cotidiano, na
família, na escola, no local de trabalho, no sindicato,
na Igreja e no partido e nas relações com o Estado
a responsabilidade na construção dessa sociedade.
Quer através de uma ação direta, quer através da
conscientização dos menos informados, quer através
de denúncias sobre injustiças cometidas. À medida
Góis, Fábio O judiciário ao alcance de todos: noções básicas de Juridiquês / Associação dos
Magistrados Brasileiros. -- 2. ed. -- Brasília : AMB, 2007. p. 76.
18
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que os postulados da justiça se põem como objetivos
comuns, o avanço será inevitável.19
A compreensão da justiça necessita de uma franca análise de estudos
para alcançar e compreender os meios para sua obtenção. Paulo Cesar Santos
Bezerra especifica na sua visão que:
A par da visão leiga da Justiça através do judiciário,
há a prisão histórica de assim vislumbrar e tratar o
problema do acesso à justiça, tanto dos doutrinadores,
como dos advogados, promotores e até mesmo da
magistratura. Dessa afirmativa excluímos raras
exceções formadas por aqueles que escapam de uma
postura dogmática. 			
O Poder Judiciário tem sido sobrecarregado de toda
a responsabilidade pela falta de acesso à justiça.
Muitos dos que tratam o acesso à justiça numa
visão reducionista do acesso ao processo, não agem
assim por equívoco. Não se concebe equívoco tão
primário os pensadores de tão demonstrados (quando
não atribuídos, verdadeiros mitos com verniz de
sapiência) saberes jurídicos. Na verdade, - consciente
ou inconscientemente (o que é pior) – fazem coro e
quorum a uma ideologia mascarada de inocência, que
dirige para a responsabilização do Judiciário, pelas
mazelas dos jurisdicionados.20
Assim pré-estabelecido o conceito base de justiça, tem-se a compreensão
que o tema é de estrema relevância, para legitimar uma sociedade, em sua
totalidade, onde a responsabilidade individual transcende a todos nós, bem
como para o estado, onde seu poder de tornar a justiça aplicável e postulada na
defesa de toda sociedade.
2.2 EVOLUÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA
Para trabalhar o acesso a justiça, necessita-se buscar na história, como
é tratado este assunto, assim transformando-se e aprimorando durante o
BARBOSA, Julio Cesar Tadeu. O que e justiça. São Paulo: Abril Cultural, 1984. 64p.
BEZERRA, Paulo Cesar Santos. Acesso à justiça: um problema ético- social no plano da
realização do direito. Rio de Janeiro. Renovar, 2001.
19
20
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curso da historia, deste modo se tem uma plena compreensão e interpretação
da sua relevância.
Desde antes da criação do Estado, as manifestações da sociedade, vem a
instituir que as pessoas desafortunadas devem ter amplo acesso à justiça. Assim
promovendo a proteção e igualdade entre os indivíduos. Segundo, os primeiros
dados do acesso a justiça na historias são:
A instituição da assistência judiciária, entre os povos
antigos, é encontrada, ainda, na babilônia (Código de
Hamurabi) e em Roma e, atualmente, em países como
a Alemanha, Áustria, França, Holanda, Inglaterra,
Grécia e Portugal.21
O ponto histórico, que trata do Código de Hamurabi, merece uma
explicação, no contexto que na época não estava formalmente instituído um
estado, assim o direito e a sua aplicação era realizada, pela vontade do rei, onde
culturalmente era creditado de poderes emanados de um ser divino “Deus”.
Com uma breve contextualização dos marcos do acesso a justiça, nas
civilizações e a posteriori na modernidade.
2.2.1 Civilização grega
Podemos dizer que o embrião da democracia é a Grécia, onde a história
nos relata que os filósofos estudiosos, criaram a evolução da justiça, durante
suas reflexões. Ligada a época, como uma força de isonomia, veio a transformar
o acesso à justiça, onde desencadeou a criação dos direitos humanos.
Este direito foi o ponto da Democratização, conferida a população
grega, mecanismo de efetivação do acesso à justiça.
No mesmo molde Eduardo Borges de Mattos Medina declara:
A democracia em Atenas garantia aos cidadãos o
exercício da função legislativa. Os integrantes da
elaboração da Ekklesia (assembléia popular) tinham
o poder e o dever de participar da elaboração de das
leis que regulavam a vida e os destinos da cidade.
No entanto, o regime democrático impunha também
aos atenienses o encargo obrigatório de defender,
GIANNAKOS, Ângelo Maraninchi. Assistência Judiciária no Direito Brasileiro, Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2008. p. 245.
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com juízes, as leis que eles mesmos votavam, pois,
na condição de membros das cortes populares,
assumiam o compromisso – por meio juramento
heliástico – tanto de fazer cumprir o ordenamento
jurídico quanto o de decidir o que seria legítimo e o
que seria ilegítimo, o que serio bom ou o que seria
mau para a cidade-estado e para o seu povo.22
Assim, este fato da história foi determinante para atribuir o direito ao
cidadão menos favorecido, em poder se defender, passo este que norteia a
aplicabilidade do direito ao acesso à justiça, no mundo até os dias atuais.
2.2.2 Civilização romana
Em Roma na época do império de Constantino (288-377 A.C), foi disposta
de forma inédita uma Lei que obrigaria o Estado a proporcionar assistência
a quem não poderia pagar, proporcionando à justiça aos menos favorecidos.
Segundo Francisco das Chagas Lima Filho:
Inúmeros institutos jurídicos, especialmente no que
concerne ao direito e à justiça, como patrocínio em
juízo, a necessidade da assistência de um advogado
para que houvesse um equilíbrio entre as partes, e
tantos outros, terminaram por levar Constantino a
ordenar a elaboração de lei que viesse assegurar o
patrocínio, de forma gratuita, aos necessitados a que,
mais tarde, terminou por ser incorporada ao Código
de Justiniano. Nota-se, assim, no Direito Romano,
uma clara evolução da jurisdição.23
A elaboração do Código de Justiniano influenciou os demais sistemas
jurídicos subseqüentes. Assim os romanos contribuíram com o acesso à justiça,
tratando de equilibrar o direito para com os mais humildes, assim efetivando o
verdadeiro significado da justiça.

MEDINA, Eduardo Borges; Meios alternativos de solução de litígio; o cidadão na
administração da justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2004.
23
LIMA FILHO, Francisco das Chagas. Acesso à justiça e os mecanismos extrajudiciais de
solução de conflitos. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2003.
22
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3 O ACESSO A JUSTIÇA NO CONTESTO DAS CONSTITUIÇÕES
A Importância do texto constitucional já consagrado vem a ser estudado
ou refletido, respeitando as normas, garantias e expectativas de direito. Esta
visão pode ser constituída para distinguir as regras e os princípios, sendo
amoldado com a compreensão do sistema jurídico, observando a importância
da hermenêutica e conjuntamente, com a interpretação da norma constitucional.
3.1 CONCEITO DE CONSTITUIÇÃO
Embora existam muitos conceitos para constituição, algumas são
polemicas, dentro de sua carga crítica, assim procura-se determinar ou organizar
as ideias para assim transformá-las um futuro conjunto de lei.
Assim a organização e o cuidado com o vocabulário do direito ali
tratado que é a informação, a qual deve ser evidente para que a aplicação dos
termos seja proferida de clara no texto normativo.
Essa natureza determina a sociedade que estrutura será seguida, e
se será duradora, contribuindo para a organização, da sociedade, da política,
do direto a ser aplicado, até a economia será regida pelas regras impostas
pela constituição.
Os conceitos que se destacam:
Uma das características das constituições é tratar da regulamentação e
organização do sistema político, na expressão de Carl Schmitt:
Constituição seria o documento que representa e
atesta a vontade política do poder estatal instituído,
organizando sua estrutura e seu funcionamento,
os direitos individuais (Constituição material).
Diferente das leis constitucionais que, apesar de
estarem inseridas no texto constitucional, não
representariam essa decisão política fundamental
(Constituição Formal).24
Na construção da interpretação sociológica de Ferdinand Lassalle,
compreende-se que a Constituição “real” seria uma somatória de circunstâncias
de legitimar o poder que regem o país e Constituição “folha de papel” seria a
Constituição “formal”:

24

SCHMITT, Carl. Teoría de La Constitución. Madrid: Alianza Universidad, 1996, p.33.
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Constituição representaria os fatores reais do poder.
Exprimiria a vontade social na designação das
estruturas do poder, fixação dos direitos fundamentais,
entre outros aspectos. O texto escrito de nada valeria
se não representasse essa realidade social.25
Na acepção Jurídica do direito austríaco se destaca a expressão de
Hans Kelsen:
Inserida no contexto do sistema jurídico, Constituição
seria a norma fundamental do Estado. Concebida
sob dois aspectos: sentido lógico-jurídico (hipótese
fundamental para a existência e organização estatal;
valida o sistema constitucional) e sentido jurídicopositivo (expressão formal da constituição hipotética,
lei fundamental positivada).26
Considerando a importância destes documentos, onde representa a norma
mais importante do ordenamento jurídico, inclusive o Brasil, faz parte deste
movimento constitucionalista. Evidente que a analise dos diversos prismas, é
possível, porém o objetivo deste estudo é trazer o entendimento sucinto sobre
o que é constituição.
3.2 CONSTITUIÇÃO DO MÉXICO DE 1917
Para descrever a evolução do acesso a justiça, no mundo, numa
visão Multiconstitucional, trata-se de alguns pontos de grande valor para a
concretização de direitos cedidos do estado, para os cidadãos comuns.
Mediante estes direitos fundamentais personalíssimos vem a ser a
forma de igualar as desigualdades, geradas no decorrer da vida do cidadão. A
preservação desta estrutura e a justa aplicação do direito.
Observa-se que no atual contexto, diante de um mundo capitalista,
claramente, que as pessoas mais afortunadas (ricas), possuem maiores chances de
se defenderem, contratando os melhores defensores para a solução do seu conflito.
Visto essa informação, onde por lógica constata-se que pessoas com uma
situação mais delicada (pobre), menos afortunada não possuem a mesma força
“defensiva de seus direitos”.
LASSALLE, Ferdinand. Que es una Constitución? Buenos Aires: Siglo Veinte, 1946, p.15.
KELSEN, Hans.Teoria general Del derecho y Del estado. México: Imprensa Universitária,
1952, p. 12.
25
26
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Certamente sua defesa poderá sofrer prejuízos por influência de sua
condição financeira, tratando-se dessas diferenciações dos níveis sociais e
financeiros, onde é ligada de forma subjetiva a defesa de personalidade perante
o poder judicial.
Assim o direito ao acesso à justiça, é um excelente mecanismo de
equilíbrio, permitindo a pessoa menos favorecida, a ter o mesmo direito
de igualdade.
A responsabilidade de julgar as demandas judiciárias são situações de
primeira grandeza, onde o poder judiciário deve trabalhar de forma mais célere
e justa com os litígios.
O direito ao acesso à justiça é um serviço prestado pelo estado, onde deve
proporcionar “um fácil acesso”, ou seja, toda localidade, cidade, município,
comarca e até cidades pequenas do interior dos estados, devem ter o poder
judiciário como forma de serviço, o qual é primordial para a vida em sociedade.
Em decorrência as garantias servidas pelo Estado, são de extrema
importância, como as tratadas inicialmente na Constituição do México de 1917.
A carta magna do México denominada Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos Constituição política dos estados unidos
mexicanos, foi promulgada em, 5 de fevereiro de 1917, pela Assembleia
Constituinte publicado em diário oficial, onde veio a substituir a Constituição
do México de 1857.
A Constituição mexicana sofreu forte influencias da Constituição
americana, onde a sistemática da constituição já estava bem posiciona.
É explícito que os mexicanos, e o poder constituinte em especial
“observaram a realidade” do povo mexicano e adaptaram-se, as situações de
cunho da vida social e jurídica.
Um dos marcos da constituição do México foi à inovação das garantias
individuais, onde nos primeiros artigos, a uma formal exposição dos direitos
do povo mexicano e da proteção a sua liberdade e as proteções de seus diretos.
Cabe ressaltar a redação do artigo primeiro daquele texto constitucional.
Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todo
individuo gozará de las garantías que otorga esta
Constitución, las cuales no podrán restringirse ni
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones
que ella misma establece.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos
Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al
territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su
libertad y la protección de las leyes.
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Queda prohibida toda discriminación motivada
por origen étnico o nacional, el género, la edad,
las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las
preferencias, el estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de
las personas.27 28
A formulação da constituição mexicana vem elevar as garantias de uma
sociedade, onde estas adequações foram de extrema importância para outros
países. Foi determinante para o país, México, o tema a justiça gratuita e ao
acesso a justiça, tratar das características basilares, da evolução da justiça, no
decorrer do espaço da história no século 20, foi à maior vertente do conhecimento
sobre como o judiciário veio a trabalhar, para se adaptar, com a evolução das
demandas judiciais.
Como a tendência de evolução, se expande por muitas áreas do saber e
naturalmente evoluem todos os demais ramos ligados à sociedade em geral;
fortalecendo a justiça.
Compreendendo está evolução o judiciário passou a ser mais requisitado
pela sociedade, como forma de resolver seus conflitos com a justiça em
harmonização.
No decorrer do tempo, as pessoas ligadas aos serviços jurídicos, sentiram
a necessidade de equilibrar certas situações. Conceituadas como desigualdades
de direitos, onde pessoas pobres ou humildes, não poderiam pagar pelos serviços
do judiciário.
À custa dos processos, ou ainda pagar um profissional habilitado, que seria
o advogado. Tornando assim uma somatória de dificuldades, para um cidadão
comum poder verdadeiramente exercer seus direitos garantidos na constituição.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2017.
Disponível em: <http://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/sp_mex-int-text-const.pdf> Acesso
em: 2017 mai. 2017.
28
Tradução livre: Artigo 1º. Nos Estados Unidos Mexicanos cada pessoa gozará das garantias
concedidas pela Constituição, não poderão ser limitadas ou suspensas, exceto nos casos e
condições estabelecidas na lei.
Está proibida a escravidão nos Estados Unidos Mexicanos. Os escravos estrangeiros que entram
no território nacional, por este fato por si só, recebem liberdade e proteção das leis.
Qualquer discriminação motivada em razão da origem étnica ou nacional, sexo, idade, deficiência,
condição social, condições de saúde, religião, opiniões, preferências, estado civil ou qualquer
outra discriminação que viole a dignidade humana é proibida e se destina a anular ou prejudicar
os direitos e liberdades das pessoas.
27
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Revendo o passado o México vem de uma grande história de lutas
realizadas pelo seu povo, onde muitas vezes foi sacrificado para a construção
de sua independência e de seus valores.
A maneira de proteger o povo está presente na constituição do México,
onde demonstra na Lei a preocupação com o bem estar da população mais
frágil, assim essas características foram de forma brilhantemente trabalhadas
no art.º 17º da Constituição do México.
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia
por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su
derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre
justicia por tribunales que estarán expeditos para
impartirla en los plazos y términos que fijen las
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial. Su servicio será gratuito,
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas
judiciales.
Las leyes preverán mecanismos alternativos de
solución de controversias. En la materia penal
regularán su aplicación, asegurarán la reparación del
daño y establecerán los casos en los que se requerirá
supervisión judicial.
Las sentencias que pongan fin a los procedimientos
orales deberán ser explicadas en audiencia pública
previa citación de las partes.29 30
Resultando dois pontos fundamentais para a constituição mexicana, onde
estão presentes no art.º 17º, o qual trata do não pagamento de custas judiciais
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2017.
Disponível em: <http://www.oas.org/juridico/mla/sp/mex/sp_mex-int-text-const.pdf> Acesso
em: 2017 mai. 2017.
30
Tradução Livre: Artigo 17. Nenhuma pessoa poderá fazer justiça por si só, nem recorrer à
violência para exigir seu direito.
Toda pessoa tem o direito de utilizar da administração da justiça onde os tribunais expedirão e
transmitirão aos atos e condições estabelecidos na lei, emitindo suas resoluções prontamente,
completas e imparciais. Seu serviço será gratuito, sendo, portanto, proibida à custa no tribunal.
As leis prevêem mecanismos alternativos de resolução de litígios. Em matéria penal é regulados a
sua aplicação, asseguram garantir a reparação dos danos e estabelecer os casos em que se requer
a supervisão judicial.
As sentenças que coloquem fim nos procedimentos orais dependeram de explicação em audiência
pública e previamente citado as partes.
29
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para os litigantes, e também a possibilidade de utilização dos defensores
públicos, pela sociedade mexicana. Estas duas situações são aplicadas em
várias constituições, na atualidade, sendo que foram inicialmente tratadas na
Constituição do México de 1917, de forma brilhante.
3.3 CONSTITUIÇÃO DE WEIMAR 1919
No contexto histórico das constituições no século 20, tem-se
cronologicamente a constituição do México, tratada anteriormente, a
constituição Alemã denominada de Weimar de 1919.
Ambas as constituições foram criadas em tempos muito conturbados,
por razão da 1ª Guerra Mundial. Fatos estes históricos, que antecederam a
constituição de Weimar:
A entrada da Alemanha na Primeira Guerra, no entanto,
trouxe profundas conseqüências internas, causadas
pelo elevado número de mortos e feridos. E, também,
pela profunda crise econômica que se abateu sobre um
país totalmente voltado a atividades bélicas.31
A situação interna da Alemanha na época, que antecede a 1ª guerra
mundial, demonstrava que as diferenças culturais dentro da Alemanha estavam
em conflito, os grupos internos queriam a unificação da Alemanha, e outras
associações não estavam de comum acordo.
A Alemanha mudou seu foco para uma nação mais produtiva, onde houve um
pleno e grande crescimento urbano industrial, o que fortaleceu os cofres alemães,
permitindo custear a maior parte de sua participação na 1ª Guerra Mundial.
A guerra começou em 4 de agosto de 1914,
sem que a Alemanha estivesse economicamente
preparada. Na verdade prossegue os militares e os
políticos esperavam que a guerra fosse vencida em
poucas semanas. Não houve qualquer preocupação
governamental em estocar alimentos para uma guerra
em longo prazo, até porque tudo estava concentrado
nos esforços de guerra. 32
BESSEL, Richard. Germany after the first world war, New York, Oxford University Press,
1995.p. 32
32
PERI GUEDES, Marco Aurélio. Estado e Ordem Econômica e Social – A experiência
constitucional da República de Weimar e a Constituição Brasileira de 1934, Rio de Janeiro :
31
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O partido alemão, não calculou a real extensão da 1ª guerra mundial,
onde simplesmente achou que seria “uma vitória fácil”, tendo em vista que seu
poder bélico era bem consolidado.
Porém sua logística não foi eficiente, fato este que a Alemanha com o
passar do tempo, não resistiu ao grande período de guerra. Onde assim colaborou
para uma grande confusão política e social.
Nos últimos anos de guerra, a situação interna
na Alemanha é de profundo caos, o que também
foi agravado pelo intenso bloqueio naval inglês,
que trouxe escassez de alimentos à população e
conseqüentemente inflação de preços.33
Veio à tona, a necessidade de se construir uma constituição mais benéfica para
o cidadão alemão. Como modo da Alemanha sair dessas profundas dificuldades.
A discussão sobre o projeto de constituição polarizou
a atenção dos deputados durante muito mais tempo.
Duraram vários meses. Dela resultou um conjunto
de artigos que foram aceitos definitivamente a 31 de
julho de 1919. Virtual desde o dia 9 de novembro de
1918, a República se tornava efetiva na Alemanha.
Dispunha de uma estrutura que definia o quadro de
sua existência política, jurídica e econômica. 34
A construção da Constituição Alemã de 1919 foi composta por 165
artigos no seu total (com exceção as disposições transitórias), estruturadas em
duas partes, chamadas de livros.
O livro I, é relativo à “Estrutura e administração da República” e o livro
II, trata dos “Direitos e deveres Fundamentais do cidadão Alemão”.
O livro I trata da organização do estado alemão, e da sua estruturação, dos
seus órgãos e dos limites que serão impostos pela constituição. Para a atuação
da organização dos “políticos” em face do reich “partido político”.
Respeitando a hierarquia dos Grupos Políticos em relação aos menores
partidos, desta maneira, as regras, o texto político foi destinado a estabelecer
regras para manter a “governabilidade”.
Renovar, 1998, p. 35.
33
PERI GUEDES, op. cit. p.37.
34
RICHARD, Lionel. A República de Weimar (1919-1933), São Paulo, Cia das Letras, 1988. p.54.
35

O PROCESSO CIVIL PROCEDIMENTAL: ALTERNATIVA DE SOLUÇÃO DOS CONFLITOS POR MEIO DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

A Assembléia Nacional podia prosseguir os seus
debates no recinto da antiga Câmara dos Deputados,
em Berlim. Essa transferência se realizou no início
do outono de 1919. Na memória do povo alemão,
Weimar não simbolizava mais a herança cultural
clássica. Sua fama recente tendia a apagar o resto.
Devia-se menos à votação da constituição do que à
aceitação da paz nas condições impostas pelos. Nos
espíritos, ela evocava infalivelmente as palavras
“capitulação”, “aviltamento” e “fraqueza”. Logo as
reparações a pagar e a ocupação do Ruhr pelas tropas
francesas, viriam alimentar esse sentimento quase
geral de espoliação injusta. Os nacionalistas, depois
os nazista, logo aprenderiam a tirar dali à incitação à
desforra e, de novo, à guerra. 35
Um fato histórico e curioso foi sobre a construção da constituição de
Weimar, foi o fato fundamental de um pensamento sobre a própria cultura e
composição da sociedade Alemã.
Como Hugo Preuss, o pai da constituição, era de origem judia, a República
de Weimar era pura e simplesmente a “república dos judeus”.36
Visto que depois na segunda guerra mundial ficou clara à intolerância
racial praticada pelos alemães. A história mundial nos mostra uma característica
da sociedade alemã. Onde a maioria da população no inicio do século XX era
de origem judia.
Fato que impressionou o mundo, quando iniciou a segunda guerra foi
o povo não judeu alemão, lutando e matando os próprios compatriotas, única
diferença apontada foi a sua origem cultural religiosa, aonde o preconceito veio
a limitar o direito a vida e fazer uma grande guerra.
Tornando-se uma vergonha para a história do mundo moderno o
preconceito e a intolerância racial com seus compatriotas.
No mesmo período a Constituição de Weimar tomava forma.
A Constituição de Weimar foi promulgada em 11
de agosto 1919, partindo de concepções muitas
vezes divergentes entre si, como, de um lado, a
RICHARD, Lionel. A República de Weimar (1919-1933), São Paulo, Cia das Letras,
1988. p.55.
36
Idem. p.56
35
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idéia de que ela deveria ser tratada como “estatuto”
político-social da nação, como aquelas orientadas
pelas vertentes hequelianas, e, de outro, uma
Constituição limitada aos comandos que estabelece
o texto normativo, regulando “comportamentos” no
exercício da atividade estatal e reduzindo o papel do
Estado aos esquemas formais do Direito positivo,
como bem sintetizado pelos seguidores neokantianos
e representantes do círculo de Viena. 37
Na Constituição Alemã de 1919, denominada Weimar a qual foi um
marco histórico, certos conceitos diferentes vieram para formular uma nova
constituição mais favorável aos cidadãos alemães. A função desta era de
“melhorar a igualdade”, para poder fazer uma melhor representação dos
interesses da população, certo disso, até outros entes do círculo de Viena
ficaram interessado em utilizar alguns destes modelos de pensamentos tratados
na Constituição de Weimar de 1919, de forma sublime.
[...] A constatação de uma “constituição econômica”
apresenta-se em três níveis na Constituição
de Weimar: (i) direitos fundamentais sociais e
econômicos (e.g. direito ao trabalho, proteção ao
trabalho, direito de assistência social e direito de
sindicalização), (ii) controle da ordem econômica
capitalista por meio da função social da propriedade
e critérios de socialização (artigos 153 e 156 da CW);
(iii) mecanismos de colaboração entre trabalhadores
e empregadores por meio de conselhos (artigo 156). 38
Esta organização de estruturação e de limitação de atuação dos poderes
permitiu uma melhor efetividade das garantias Constitucionais Alemães,
envolvendo todas as camadas da sociedade, assim pode dividir de forma clara
e lúcida, como a estruturação dos deveres e garantias para todos, na sociedade
civil e também os diretos e deveres dos políticos.
BERCOVICI, Gilberto, Constituição e Estado de Exceção Permanente: Atualidade de
Weimar, Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2004. p. 15.
38
NEUMANN, Franz, Die soziale Bedeutung der Grundrechte in der Weimarer
Verfassung in Wirtschaft, Staat, Demokratie: Aufsätze 1930-1954, Frankfurtam-Main,
Suhrkamp, 1978.p. 68/69.
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foi sobre o Livro II, no entanto (que compreende os
artigos 109 a 165), que incidiu maior parte da atenção
dos estudiosos. Não faltam críticas aos direitos e
garantias nele constantes. Técnicas de hermenêutica
foram aprimoradas para permitir que os direitos
fundamentais conferidos por esses dispositivos ao
povo alemão pudessem alcançar nível mais elevado
de concretização. Chegou-se também a sustentar
que a constituição Alemã possuía uma contradição
absoluta entre seus dois livros, que estabeleciam
uma organização liberal de Estado, de um lado, e
conferiam direitos de natureza socialista, de outro.39
No livro II da Constituição de Weimar de 1919, estavam presentes
os diretos e deveres fundamentais do cidadão Alemão. Onde as Garantias
fundamentais, estavam permitindo uma melhor aplicabilidade da igualdade
ente à sociedade civil Alemã.
Os contratos relacionados à propriedade privada
serviriam a uma série infindável de fins econômicos e
extra-econômicos, como no plano do matrimônio, da
venda e compra, ou mesmo um contrato de empréstimo.
Todos esses negócios jurídicos são “cotidianos”,
celebrados por indivíduos que apresentam Interesses
diversos entre si, mas que possuem “necessidades”
semelhantes e conexas no processo de distribuição
dos bens e consumo. Na hipótese de Renner, tais
negócios resultam do “ajustamento” dos institutos
jurídicos às chamadas instituições econômicas.
Estas coincidem com o modelo em que a norma
jurídica serve como instrumento de otimização das
necessidades individuais no transito econômico.40
Para elucidar os pensamentos dos autores desta constituição, faz-se
necessário ressaltar a importância do Capítulo II da Constituição Alemã de 1919,
que possui o tema dominante “A vida social”- tratam de varias maneiras, sobre
Schmitt, Cal. Teoria de La constitución. Madrid: Alianza Editorial, 1982. p. 345.
Berichtzurdês Eigentums, Die Soziale Funktiondês: Heidelberg : MPI for Research on
Collective Goods, 2002. p. 712.
39
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os direitos fundamentais de índole social, como também, como as prescrições
dos diretos do cidadão, trata dos diretos políticos dos entes públicos.
De maneira mais contundente na parte do direto de petição faz-se uma
referência ao Capitulo II, Artigo 126, que será abordado a seguir.
Art. 126. Jeder Deutsche hat das Recht,
sichschriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die
zuständige Behördeoder an die Volksvertretung
zu wenden. Dieses Recht kann sowohl von
einzelnen als auch von mehreren gemeinsam
ausgeübt werden.41 42
A Constituição de Weimar de 1919 foi um dos primeiros textos
constitucionais que veio a tratar dos direitos e liberdades dos entes públicos.
Tratado em dispositivos expressos e impositivos, característico da conduta ativa
praticada por parte do Estado Alemão.
Para que este viabilize o pleno aproveitamento, assim proporcionando a
todos os cidadãos, os direitos fundamentais que lhes são de direito.
Outro aspecto da Constituição Alemã de 1919 é a expressa referência, à
garantia dos direitos fundamentais da terceira dimensão, os quais são pertencentes
à proteção do meio ambiente e aos patrimônios históricos e culturais.
A relevância desse texto constitucional é notável, uma vez que da uma
nova fase do constitucionalismo no mundo moderno.
3.4 CONSTITUIÇÃO DO REINO UNIDO
Constituição no Reino Unido trata o direito de uma forma diferente das
demais constituições. Parece pouco estranho para a nossa cultura no Brasil, a
qual segue a vertente do Civil – Law, em poucas palavras a qual trabalha com o
texto da lei, Constituição escrita.
Assim o direito aplicado e a Common - Law, a qual não depende em síntese
da Lei positivada, mas sim de outros mecanismos para se efetivar a justiça.
A característica mais marcante da common Law,
em sua forma pura, é a ausência de uma compilação
Die Verfassung des Deutschen Reichs (Weimarer Reichsverfassung) vom 11. August 1919,
2017.Disponível em: <https://www.jura.uni-wuerzburg.de/fileadmin/02160100/Elektronische_
Texte/Verfassungstexte/Die_Weimarer_Reichsverfassung.pdf> Acesso em: 15 de outubro de 2017.
42
Tradução Livre: Art. 126. Todos os alemães têm direito de abordar e pedir por escrito ou
reclamar à autoridade competente ou até mesmo diretamente no poder Legislativo. Este direito
pode ser exercido conjuntamente por única ou mais pessoa.
41
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básica de leis: a common Law não possui um código.
Os países que seguem a tradição jurídica inglesa
herdaram um sistema em que as regras escritas não
são tão importantes quanto à imagem e a aparência
do direito.43
Uma das explicações sobre a vertente da Common Law, é que a aplicação
de casos reais é mais efetiva do que aplicar a letra fria da lei.
A concepção de Direito não escrito e costumeiro
tomou corpo, a ponto de que a Constituição inglesa
não é escrita, mas fundadas nos princípios e ideais
da common Law. A common Law, sem perder
sua qualidade de direito positivo, foi investida
de dignidade peculiar, refletindo uma convicção
amplamente difundida de que ela era a mais alta
expressão da razão natural desenvolvida e exposta
pela sabedoria coletiva de muitas gerações.44
A aplicação deste tipo de estrutura jurídica vem, com aplicação há muito
tempo, portanto é um método muito bem sucedido em países com um nível de
cultura elevada.
A tradição jurídica anglo-saxônica é muito mais
recente do que a romano-germânica. A data que
representa o nascimento da common Law é o ano de
1066, em que os normandos derrotaram os defensores
nativos em Hastings e conquistaram a Inglaterra. 45
Tratando ainda sobre um pouco da história, o sistema judicial inglês,
demonstra que possui independência para dirimir seus conflitos.
SCHAUER, Frederick, 1946– Thinking like a lawyer : a new introduction to legal reasoning,
HARVARD UNIVERSITY PRESS Cambridge, Massachusetts 2009.p. 104
44
Tradução livre de: “The common law, without at all losing its quality as positive law, was invested
with a peculiar dignity, reflecting a widely shared convictioin that it was the hightes expression of
natural reason developed and expounded by the collective wisdom of many generations.” (GROTE,
Rainer. Rule of law, État de Droit and Rechsstaat..., p. 2) paper apresentado no Congresso da
Associação Internacional de Direito Constitucional, Roterdam, 12-16 de Julho de 1999.
45
MERRYMAN, John Henry; A Tradição da Civil Law: Uma Introdução aos Sistemas Jurídicos
de Europa e da América Latina, Sergio Antonio Fabris Ed., São Paulo, 2009. p. 24
43
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Ao final da Idade Média a Inglaterra começou a trilhar
um caminho de desenvolvimento judicial diferente
dos demais países da Europa Continental. Na disputa
pelo poder travada entre a Coroa, então ocupada pela
linhagem dos Stuart, e o Parlamento, os tribunais não
ficaram do lado da realeza.46
Não se pode confundir a falta da pura aplicação de lei escrita, sendo que
ela existe no sistema do Common Law, mas não é a vertente principal deste
sistema jurídico.
No entanto, o fato de a produção legislativa ser
bastante prolífica nesses países não significa que a
importância dada à lei pela Common Law seja igual
àquela conferida pela Civil Law. As regras criadas
são sempre questionáveis.47
Nos três níveis de aplicação ao acesso à justiça na jurisdição do Reino
Unido, existe o instituto que prevê a concessão de ajuda financeira, com origem
em fundos públicos, estas pessoas podem vir a necessitar de orientação jurídica
ou apoio para promover uma demanda judiciária.
Na doutrina Italiana de Mauro Cappelletti, comenta a organização do
sistema Britânico de acesso ao atendimento facilitado à justiça.
A Grã-Bretanha auxiliaram a implementar
sistemas nos quais centros de atendimento jurídico
suplementam os esquemas estabelecidos de
judicare. São particularmente notáveis, por sua
crescente importância, os “centros de atendimento
jurídico de vizinhança”, da Inglaterra. Esses centros
estão localizados em áreas pobres, sobretudo ao
redor de Londres. Seus solicitors assalariados (e
alguns Barristers) realizam muitas das tarefas
desempenhadas pelos advogados de equipe nos
Estados Unidos. Eles têm, cada vez mais, procurado
tratar os problemas trazidos até eles não apenas como
GROTE, Rainer. Rule of law, État de Droit and Rechsstaat..., p. 2
MACCORMICK, Neil. Retórica e o Estado de Direito. Tradução Conrado Hubner Mendes e
Marcos Paulo Veríssimo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
46
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assuntos individuais, mas também como questões da
comunidade. O trabalho deles, não obstante alguma
hesitação inicial por parte da Law Society, tornou-se
reconhecido como “um ramo essencial integrante dos
serviços jurídicos”.48
A organização do sistema de acesso à justiça no Reino Unido é claramente
um notável serviço de integração ao livre acesso ao poder judiciário. Estes
serviços são de extrema importância para se realizar a igualdade e um livre
facilitador da aplicação da Lei.
Uma vez que a falta de informação prejudica as pessoa menos esclarecida,
simples, acarretando numa direção de perpetuar a falta de conhecimento sobre
os seus direitos como cidadão e como membro de uma sociedade.
3.5 CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988
No início da Constituição Federal de 1988, depara-se com os art.º 1º, 2º, 3º,
os quais comprovam: ao estabelecer um Estado Democrático de Direito, criouse garantias do livre exercício de direitos, sendo estes, os sociais, individuais,
liberdade, segurança, o bem- estar, o desenvolvimento, contemplado o de
igualdade e ao direito à justiça.
José Afonso Silva trata da estrutura da constituição e os valores universais
para a formulação da democracia:
A Constituição estrutura um regime democrático
consubstanciando esses objetivos de equalização
por via dos direitos sociais e da universalização de
prestação sociais (seguridade, saúde, previdência
e assistência sociais, educação e cultura). A
democratização destas prestações, (...), constitui
fundamento do Estado Democrático de Direito,
instituído no art. 1º.49
Desse modo, é fundamental a compreensão dos direitos sociais, os quais
são uma obrigação do Estado de direito em conceder ao seu povo, aonde vem
à melhora as condições de vida da nação de maneira geral, dando ênfase aos
menos abastados (pobres), assim concretizando o princípio da igualdade social.
CAPPELLETTI, Mauro. BRYANT, Garth. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet.
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 44-45.
49
SILVA, José Afonso de. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 8. ed., São Paulo:
Malheiros, 2012. p. 132.
48
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No que concerne à ordem e as garantias constitucionais, vem a calhar
cintar a doutrina de Alexandre de Moraes, dentro da qual se extraia aplicabilidade
da regulamentação do direito:
A definição dos direitos sociais no título constitucional
destinado aos direitos e garantias fundamentais
acarreta duas conseqüências imediatas; subordinação
à regra da auto-aplicabilidade prevista, no § 1º, do
art. 5º e suscetibilidade do ajuizamento do mandado
de injunção, sempre que houver a omissão do poder
público na regulamentação de alguma norma que
preveja um direito social, e conseqüentemente
inviabilize seu exercício.50
Na Constituição Federal de 1988, consta no Capítulo II, Direitos Sociais
no título Direitos e Garantias Fundamentais declarando, que, sobretudo os
direitos estão elencados em sua natureza e suas respectivas características.
Os direitos fundamentais constituem um marco central na Constituição de
1988, não sendo possível separá-los, ainda que tratando dos direitos individuais
inclusos no art.º 5º.
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:
É evidente a força vinculante dos direitos fundamentais, segundo o
Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal .
Para o desenvolvimento de qualquer direito
fundamental é imprescindível a definição do seu
“âmbito de proteção”, que abrange os diferentes
pressupostos fáticos contemplados na norma jurídica,
ou seja, é o “núcleo essencial da norma”, que não
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 24. Ed., São Paulo: Atlas, 2009. ____.
Direitos Humanos fundamentais: comentários aos arts. 1º a 5º da Constituição da República
Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2011. p.196.
50
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pode ser fixado em regras gerais, pois para cada
direito fundamental haverá um procedimento51 52
A Constituição Federal de 1998 inseriu, em seu art.º 5º, LXXIV, a
assistência jurídica integral e gratuita dentre os direitos e garantias fundamentais,
para sociedade.
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:
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos;53
Conforme o entendimento do julgado do Supremo Tribunal Federal,
Verbis:
“A atual Constituição, em seu art. 5º, LXXIV, inclui,
entre os direitos e garantias fundamentais, o da
assistência jurídica integral e gratuita pelo estado
aos que comprovarem a insuficiência de recursos.
Portanto, em face desse texto, não pode o Estado
eximir-se desse dever desde que o interessado
comprove a insuficiência de recursos, mas isso não
impede que ele, por lei, e visando a facilitar o amplo
acesso ao Poder Judiciário, que é também direito
fundamental (art. 5º, XXXV, da Carta Magna),
Conceda assistência judiciária gratuita que, aliás, é
menos ampla do que a assistência judiciária integral
– mediante a presunção iuris tantum de pobreza
decorrente da afirmação da parte de que não está
em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de
BRASIL, Constituição Federal, 1988.
MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade, 3ª
ed., São Paulo: Saraiva 2007, p. 13.
53
BRASIL, Constituição Federal, 1988.
51
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sua família. Nesse Sentido tem decidido a Segunda
Turma. Recurso Extraordinário não conhecido.54
Assim, fica evidente a força do direito ao acesso a justiça pelo modo da
assistência jurídica, já categoricamente elencada como um direito fundamental
a pessoa, previsto na própria fonte da Constituição Federal de 1988.
3.5.1 Estrutura do Judiciário brasileiro
Na previsão constitucional há uma organização para o sistema judiciário
brasileiro, o qual é complexo e necessita uma estrutura bem organizada.
Para poder dar uma melhor aplicação a lei, a divisão das competências
do sistema judiciário, no Brasil, proporciona a sociedade um sistema de
justiça “eficiente”.
Em face da doutrina elaborada por Pedro Lessa na qual há uma descrição
do poder judiciário adotado no Brasil, bem como a ordem das jurisdições:
O poder Judiciário nacional, exercitado por tribunal e
juízos, é descrito como complexo de órgãos devotados
ao exercício prevalecente da função jurisdicional,
que conjuga o Supremo Tribunal Federal e Superior
Tribunal de Justiça, bem como as justiças federais e
estaduais, comum e especializada.55
A organização do judiciário tem um caráter de regulamentação, seguindo
a classificação das competências que é pertinente a cada juízo, previstos em
Leis especificas.
A Constituição Federal de 1988, no Capítulo III, Do Poder Judiciário, na
Seção I, Disposições Gerais, define quais são os órgãos integrantes do poder
judiciário no Brasil, conforme o art.º 92º e seguintes.
Art.º 92. São órgãos do Poder Judiciário:
I - o Supremo Tribunal Federal; I-A o Conselho
Nacional de Justiça; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004), II - o Superior Tribunal
de Justiça; II-A - o Tribunal Superior do Trabalho;
54 STF, 1ª Turma, Recurso Extraordinário nº 206.958-2/RS, Rel. Min. Moreira Alves, j. Em
05/05/1998.
55
LESSA, Pedro. Do Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1951, p.33.
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(Incluído pela Emenda Constitucional nº 92, de
2016), III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes
Federais; IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho; V
- os Tribunais e Juízes Eleitorais; VI - os Tribunais
e Juízes Militares; VII - os Tribunais e Juízes dos
Estados e do Distrito Federal e Territórios. § 1º O
Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de
Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na Capital
Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 45, de 2004), § 2º O Supremo Tribunal Federal
e os Tribunais Superiores têm jurisdição em
todo o território nacional. (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004) 56
Fato que é importante lembrar, o sistema judiciário está diretamente
ligado ao poder do Estado, onde essa ligação trás a força da supremacia estatal
em legitimar a aplicabilidade do direito.
[...] No Brasil a jurisdição hoje é monopólio do Poder
Judiciário do Estado (art. 5º, XXXV). Anteriormente
ao período moderno havia jurisdição que não dependia
do estado. Os senhores feudais tinham jurisdições
baroniais. Lembre-se de que os donatários das
Capitanias Hereditárias no Brasil colonial dispunham
da jurisdição civil e criminal nos territórios de
seu domínio. No período monárquico brasileiro,
tínhamos a jurisdição eclesiástica, especialmente em
matéria de direito de família, a qual desapareceu com
a separação entre Igreja e Estado. Agora só existe
jurisdição estatal, confiada a certos funcionários,
rodeado de certas garantias: os magistrados.57
Faz-se necessária a aplicação de concurso publico, para o provimento
das vagas nas funções publicas a serem desenvolvidas dentro do poder
judiciário brasileiro.

56
57
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BRASIL, Constituição Federal, 1988.
SILVA, Jose Afonso. Curso de direito constitucional Positivo. Malheiros editores 2014 p. 560.
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3.5.2 Justiça Especializada
No Brasil foi criada a especialização das matérias do judiciário na esfera
Justiça Federal, onde cada competência de matéria e por natureza, tipificada e
limitada na Lei, a qual é taxativa.
Dessa maneira, a justiça especial é um conjunto dos ramos da competência
Federal, as quais são voltadas para aplicar a lei, São estes os ramos distribuídos
na jurisdição Federal, como: Justiça Federal Comum, Justiça Militar Federal,
Justiça Eleitoral, e a Justiça do Trabalho.
3.5.2.1 Justiça Federal Comum
A competência da Justiça Federal está discriminada no artigo 109 da
Constituição Federal de 1988. Cabem a sua especificidade as causas que a
União, ou entidade autarquia ou empresa pública federal que seja parte da ação,
como autora, ré, ou assistente.
A Justiça Federal é responsável por julgar os crimes políticos de infrações
penais que são praticadas contra os bens, de serviços ou de interesse da União.
São inclusas as entidades, autarquias e empresas públicas, onde
os processos que envolvam o Estado estrangeiro ou órgão internacional
demandando contra o município ou pessoa física com domicilio ou residente
no Brasil.
Assim as ações que envolvam os direitos dos povos indígenas, serão
também de competência da Justiça Federal comum, onde pode ser submetidas
às ações no caso de violação dos direitos humanos.
3.5.2.2 Justiça Militar Federal
A competência da Justiça Militar Federal, está no art.º 122º a 124º da
Constituição Federal de 1988, uma das características, é composição pelos juízes
militares que atuam no primeiro e segundo grau e também por ministros que
compõem o Superior Tribunal Militar. São inclusas como atividades principais
processar e julgar os crimes, definidos como militares, previstos taxativamente
na Constituição.
A Justiça Militar Federal passou a incorporar o Poder Judiciário
a partir de 1934 através da Constituição do mesmo ano, os procedimentos
para os julgamentos seguem o mesmo processo do Judiciário do Superior
Tribunal Militar.
Como característica principal da justiça especializada, é julgar
os crimes militares conjecturados no Código Penal Militar, dispondo como
47
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principais participantes os jurisdicionados no caso são os militares das Forças
Armadas e até, em casos peculiares, até civis.
3.5.2.3 Justiça Eleitoral
A competência da Justiça Eleitoral está no art.º 118 a 121 da Constituição
Federal de 1988, que também integra a especialidade da Justiça Federal da
União, a qual vem a regulamentar os procedimentos eleitorais.
Uma das suas competências é de organizar, monitorar e apurar as
eleições, bem como em diplomar os candidatos eleitos, trata-se de mecanismos
constitucionais e de cunho executivo que demonstram e norteiam o
direcionamento sócio-político do pleito e da eleição, em todas as suas fases.
Por consequência, o Tribunal Superior Eleitoral vem a ser o único órgão
do judiciário brasileiro que apresenta as funções administrativas e normativas
que vão além de seu papel de aplicar a Lei.
A Justiça Eleitoral tem poderes, de decretar a perda de mandato eletivo,
sendo este federal ou estadual, também pode julgar as irregularidades praticadas
no pleito eleitoral.
É composta por juízes eleitorais os quais atuam em primeira instância
e também nos Tribunais Regionais Eleitorais, e pelos ministros do Tribunal
Superior Eleitoral. Dentro destas funções, ainda cabe ressaltar outras funções,
conforme Moraes expõem.
Os Juízes Eleitorais integram competência para
processar e julgar o registro e cassação do registro de
candidatos à Prefeitura e Câmara Municipal; crimes
eleitorais e comuns que lhe forem conexos, desde
que não estejam atribuídos privativamente a instância
superior, e habeas corpus e mandado de segurança em
matéria eleitoral, ressalvada a competência originária
do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais,
cumprindo-lhe a direção do processo eleitoral.58
3.5.2.4. Justiça do Trabalho
A competência da Justiça do Trabalho está no artigo 114 da Constituição
Federal de 1988, é uma das três especialidades da Justiça Federal da União,
sua competência é de julgar e dirimir conflitos individuais e coletivos entre os
58
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trabalhadores e patrões, assim respectivamente, serão o polo ativo e passivo da
possível reclamação trabalhista.
Desta maneira, a matéria trabalhista é decorrente das relações de emprego
e será processada e julgada diante da Justiça do Trabalho, dentro da finalidade
legal, o trabalhador é toda e qualquer pessoa natural que é prestador de serviços,
de forma remunerada.
São inclusos os entes de direito público a administração pública direta e
indireta da União, os dos estados, do Distrito Federal e também os municípios.
Sua composição é de juízes trabalhistas que atuam em primeira instância
dos Tribunais Regionais do Trabalho, e os ministros que trabalham no Tribunal
Superior do Trabalho.
Na doutrina de Guilherme Peña Moraes trata em sua obra sobre a
competência da Justiça do Trabalho, e das suas características marcantes:
Os juízos do trabalho englobam competência
para processar e julgar as outras controvérsias
decorrentes da relação de trabalho, especialmente
ações oriundas do relacionamento de trabalho,
abrangidas as entidades de direito público externo
e da Administração Pública, direta e indireta, da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios; ações
a respeito do exercício do direito de greve; ações
sobre representação sindical que envolva sindicatos,
sindicatos e trabalhadores e sindicatos e sindicatos e
empregadores; habeas corpus, habeas data e mandado
de segurança, quando o ato questionado for referente
à matéria sujeita à sua jurisdição. 59
4 ACESSO À JUSTIÇA
Para compreender o acesso a justiça, necessita-se buscar na história
moderna, como é tratado este assunto, assim transformando-se e aprimorando
durante o curso da historia, deste modo se tem uma plena compreensão e
interpretação da sua relevância.
A instituição da assistência judiciária, entre os povos
antigos, é encontrada, ainda, na babilônia (Código de
Hamurabi) e em Roma e, atualmente, em países como
59

Idem.p.477.
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a Alemanha, Áustria, França, Holanda, Inglaterra,
Grécia e Portugal.60
O ponto, que trata do Código de Hamurabi, merece uma explicação, no
contexto que na época não estava formalmente instituído um estado, assim o
direito e a sua aplicação era realizada, pela vontade do rei, onde culturalmente
era creditado de poderes emanados de um ser divino “Deus”.
Antes de aprofundar no estudo devem-se contextualizar o marcos
do acesso à justiça, dentro das civilizações para compreender a evolução da
aplicabilidade do benefício.
Assim durante o desenvolvimento da história da sociedade moderna, a
civilização grega, veio a contribuir com a elaboração dos conceitos básicos
sobre as garantias para a sociedade, no que tange o poder emanado do povo,
aonde vêm a impactar nas escolhas decisões das elaborações das Leis.
A democracia em Atenas garantia aos cidadãos o
exercício da função legislativa. Os integrantes da
elaboração da Ekklesia (assembléia popular) tinham
o poder e o dever de participar da elaboração de das
leis que regulavam a vida e os destinos da cidade.
No entanto, o regime democrático impunha também
aos atenienses o encargo obrigatório de defender,
com juízes, as leis que eles mesmos votavam, pois,
na condição de membros das cortes populares,
assumiam o compromisso – por meio juramento
heliástico – tanto de fazer cumprir o ordenamento
jurídico quanto o de decidir o que seria legítimo e o
que seria ilegítimo, o que serio bom ou o que seria
mau para a cidade-estado e para o seu povo.61
A Lei vem de uma vertente de aplicabilidade de direitos e deveres
para a sociedade, assim fortalecendo o vinculo com a justiça e posicionando
a importância da justa aplicação do direito. Essa é a sua essência e principal
intenção da aplicação da acessibilidade ao poder judiciário e consequentemente
ao acesso à justiça gratuita.
GIANNAKOS, Ângelo Maraninchi. Assistência Judiciária no Direito Brasileiro, Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2008.
61
MEDINA, Eduardo Borges; Meios alternativos de solução de litígio; o cidadão na
administração da justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2004.
60
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Outra sociedade que fez parte da evolução do acesso a justiça foi à
civilização Romana, mais especificamente na época do Imperador Constantino
288-377 A.C. Sua relevância dentro do campo de acesso à justiça foi à regra que
o estado deveria prestar serviços de assistência a população, que não possuía
condições de arcar com o pagamento de valores solicitados nas demandas, ou
seja, (custas processuais).
Inúmeros institutos jurídicos, especialmente no que
concerne ao direito e à justiça, como patrocínio em
juízo, a necessidade da assistência de um advogado
para que houvesse um equilíbrio entre as partes, e
tantos outros, terminaram por levar Constantino a
ordenar a elaboração de lei que viesse assegurar o
patrocínio, de forma gratuita, aos necessitados a que,
mais tarde, terminou por ser incorporada ao Código
de Justiniano. Nota-se, assim, no Direito Romano,
uma clara evolução da jurisdição.62
Assim essa posição adotada pela civilização Romana veio a concretizar
o mais puro e justo significado de justiça. O direito ao acesso à justiça é um
excelente mecanismo de equilíbrio, permitindo a pessoa menos favorecida, a
ter o mesmo direito de igualdade.
O direito ao acesso à justiça gratuita é um serviço que deve ser prestado
pelo Estado, onde deve proporcionar facilidade “um fácil acesso”, ou seja, toda
localidade, cidade, município, comarca e até cidades pequenas do interior dos
Estados, devem ter o poder judiciário como forma de garantir seus direitos
personalíssimos, o qual é primordial para a vida em sociedade.
Mediante estes direitos, vem a ser o modo de igualar as desigualdades,
geradas no decorrer da vida do cidadão, assim a preservação desta estrutura e a
justa e devida aplicação que se espera do direito.
Como a tendência de evolução, se expande por muitas áreas do saber e
naturalmente evoluem, todos os demais ramos ligados à sociedade em geral;
incluindo o fortalecimento do acesso à justiça.
Compreendendo está evolução o judiciário passou a ser mais requisitado
pela sociedade, como forma de resolver seus conflitos com a justiça de maneira
harmoniosa No decorrer do tempo, as pessoas ligadas aos serviços jurídicos,
sentiram a necessidade de equilibrar certas situações. Conceituadas como
LIMA FILHO, Francisco das Chagas. Acesso à justiça e os mecanismos extrajudiciais de
solução de conflitos. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2003.
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desigualdades de direitos, onde pessoas pobres ou humildes, não poderiam
pagar pelos serviços do judiciário.
É relevante ressaltar o fato de que à custa do processo, ou ainda pagar um
profissional habilitado, que seria o advogado, tornando-se assim uma somatória
de dificuldades, para um cidadão comum (pobre) poder verdadeiramente
exercer seus direitos.
A regulamentação da justiça gratuita no Brasil foi instituída perante a Lei
nº 1.060/50, tornando-se um marco da efetividade ao acesso à justiça no direito
Brasileiro.
A lei 1.060/50 foi editada sob a égide do Código de
Processo Civil de 1939 e disciplinou efetivamente,
dentre outras regulamentações, normas para a
concessão da justiça gratuita, mas não previu
expressamente a possibilidade de concessão dos
benefícios às pessoas jurídicas.63
No que concerne a redação constante da Lei nº 1.060/50 proporcionou a
caminhada, na aplicação do benefício às pessoas físicas, as quais, inicialmente
eram a parte mais necessitada, que requeriam o beneficio.
Com passar dos anos, e com a própria evolução da sociedade, o
poder judiciário também atualizou seu entendimento, passando a autorizar o
benefício da justiça gratuita para as pessoas jurídicas, em casos específicos de
vulnerabilidade.
Com isso, a doutrina e a jurisprudência caminharam
positivamente no sentido de admitir a concessão
da benesse às pessoas jurídicas, facilitando-lhes o
acesso à justiça, surgindo, daí, diversas correntes
de pensamento que serão mencionadas, como bem
retrata Araken de Assis.64
Após a criação da Lei nº 1.060/50, a Constituição Federal de 1988,
veio a tratar sob os direitos ao acesso à justiça, onde inseriu, em seu art.º 5º,
LXXIV, a assistência jurídica integral e gratuita dentre os direitos e garantias
fundamentais, para sociedade.
TANNUS NETO, José Jorge. Benefícios da Justiça Gratuita: às pessoas jurídicas sem fins
lucrativos, filantrópicas e congêneres – São Paulo: Editora Pillares, 2009.
64
ASSIS, Araken de. Benefício da Gratuidade, artigo publicado na Ajuris 73, edição de julho
de 1998, p. 162 a 200.
63
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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:
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos;65
Conforme o entendimento do julgado do Supremo Tribunal Federal, Verbis:
“A atual Constituição, em seu art. 5º, LXXIV, inclui,
entre os direitos e garantias fundamentais, o da
assistência jurídica integral e gratuita pelo estado
aos que comprovarem a insuficiência de recursos.
Portanto, em face desse texto, não pode o Estado
eximir-se desse dever desde que o interessado
comprove a insuficiência de recursos, mas isso não
impede que ele, por lei, e visando a facilitar o amplo
acesso ao Poder Judiciário, que é também direito
fundamental (art. 5º, XXXV, da Carta Magna),
Conceda assistência judiciária gratuita que, aliás, é
menos ampla do que a assistência judiciária integral
– mediante a presunção iuris tantum de pobreza
decorrente da afirmação da parte de que não está
em condições de pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de
sua família. Nesse Sentido tem decidido a Segunda
Turma. Recurso Extraordinário não conhecido.66
Sendo que a Constituição Federal de 1988 traz algumas modalidades de
acesso à justiça, como Pontes de Miranda nos explica.
“Assistência judiciária e benefício da justiça gratuita
não são a mesma coisa. O benefício da justiça
gratuita é direito à dispensa provisória de despesas,
BRASIL, Constituição Federal, 1988.
STF, 1ª Turma, Recurso Extraordinário nº 206.958-2/RS, Rel. Min. Moreira Alves, j. Em
05/05/1998.
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exercível em relação jurídica processual, perante o
juiz que promete prestação jurisdicional. É instituto
de direito pré-processual. A assistência judiciária é a
organização estatal ou paraestatal, que tem por fim, ao
lado da dispensa provisória das despesas, a indicação
de advogado. É instituto de direito administrativo.” 67
Sobre o assunto, salienta o eminente Desembargador Carlos Alberto
Lopes do egrégio. Tribunal de Justiça de São Paulo, em voto proferido no
Agravo de Instrumento nº 7.212.287-9 que:
“... a Constituição Federal, em seu art. 5, inc. LXXIV
trouxe um terceiro conceito, qual seja a assistência
jurídica, instituto de direito de direto administrativo
mais abrangente que a assistência judiciária, pois
engloba prestação de serviços extra-processuais.” 68
É o que o direito lusitano alcunha de acesso ao direito.
Tem assim por escopo o benefício da assistência
jurídica brasileira a aplicação plena do principio da
igualdade, tratando de modo idêntico aqueles que
estão em desconformidade econômica, como resposta
aos que entendem que a sociedade não deve nenhum
socorro a seus membros. Aplica-se atualmente no
Brasil que a doutrina lusitana denominou de acesso
ao direito, terminologia mais ampla que acesso aos
Tribunais69
Deste modo fica modulado o direito ao acesso à justiça, em três fontes
de aplicação, para a sociedade brasileira, permitindo uma melhor adaptação ao
caso concreto.
A partir de imprecisões terminológicas envolvendo
as locuções “justiça gratuita“, “assistência judiciária”
PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à Constituição de 1967: com
emenda n1, de 1969. Rio de Janeiro: Forense, 1987. Tomo IV, p. 642.
68
TJSP, 18 C. Direito Privado, Agravo de Instrumento n 7.212.287-9, rel. Des. Carlos Alberto
Lopes, J. Em 19/02/2008.
69
CAMPO, Hélio Márcio. Assistência Jurídica Gratuita, Assistência e Gratuidade Judiciária,
São Paulo: Juarez se Oliveira, 2002, p. 55
67
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e “assistência jurídica“ é que a confusão entre os
conceitos foi criada, e essa “assistência jurídica“,
que será tarefa da defensoria pública, traduz-se em
“orientação jurídica e a defesa, em todos os graus,
dos necessitados, na forma do art.5º LXXXIV“ (art.
134 da CF de 1988). Portanto, a assistência judiciária
deve ser entendida como uma atividade disposta
a patrocinar a causa em juízo por um profissional
habilitado. Assim, a dispensa das custas não pode
ser incluída neste conceito, pois não é uma prestação
de serviço, e sim, uma postura que o Estado assume
perante os necessitados.70
Pontes de Miranda há muito já fazia distinção entre o benefício da justiça
gratuita e da assistência gratuita:
Benefício da justiça gratuita é como dito, a dispensa
do adiantamento de despesas processuais, para o
qual se exige a tramitação de um processo judicial, o
requerimento da parte interessada e o deferimento do
juízo perante o qual o processo tramita;71
Como é notório, que para propor uma ação, devem-se pagar custas
judiciais, para que seja recebida a demanda, neste contexto o judiciário brasileiro
faz uma exigência que a parte solicitante de benefício, apresente documentos
que possam comprovar a insuficiência de recursos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FISÍCA
- NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - ACESSO
À JUSTIÇA - DEFERIMENTO. - A Constituição
Federal de 1988, em seu art. 5º, LXXIV, dispõe que
o benefício da assistência judiciária somente será
concedido quando restar devidamente comprovada a
alegada insuficiência de recursos para arcar com as
GIANNAKOS, Angelo Maraninchi. op.cit. p.356.
MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários à Constituição de 1967 com a
emenda n. 1 de 1969. 3 ed. Rio de Janeiro: 1987 t. V, p.642.
70
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custas processuais e honorários advocatícios, visando
dar eficácia ao princípio constitucional do acesso à
justiça. - Diante da comprovação de não ter condições
de arcar com as custas processuais, deve ser deferido
o pedido da justiça gratuita.72
Deste modo assegurando a eficácia e a justa aplicação do beneficio da
justiça gratuita a parte que realmente necessita, nos mesmos moldes acontece
em alguns casos, mesmo com a comprovação de documentos, o indeferimento
do benefício.
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos,
pode entender que a natureza da ação movida pelo
impetrante demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração
pura e simples do interessado, conquanto seja o
único entrave burocrático que se exige para liberar o
magistrado para decidir em favor do peticionário, não
é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga
o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas
e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado,
livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do
termo pobreza, deferindo ou não o benefício.73
No entanto, certas pessoas que não podem dispor destes recursos,
possuem o direito de demandar no judiciário brasileiro, graças ao benefício
da justiça gratuita, previsto na Lei nº 1.060/50, desde que comprovem sua real
condição de impossibilidade de arcar com os custos.
É de fundamental importância ressaltar a doutrina elaborada por Mauro
Cappelletti, segundo a qual consta da sua obra Acesso à Justiça e define a
capacidade jurídica:
A “capacidade jurídica” pessoal se relaciona coma
as vantagens de recursos financeiros e diferenças de
TJ-MG - AI: 10000160893368001 MG, Relator: Alexandre Santiago Data de Julgamento:
08/05/0017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2017.
73
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor,
4ª ed., São Paulo, RT, 1999, p. 1.749.
72
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educação, meio e status social, é um conceito muito
mais rico, e de crucial importância na determinação
da acessibilidade da justiça. 74
Assim o benefício da Justiça Gratuita, proporciona uma chance que
equilibra as desigualdades.
Assistência judiciária consiste no direito de a parte
ser assistida gratuitamente por um profissional do
Direito, normalmente membro da Defensoria Pública
da União, dos Estados ou do Distrito Federal, e que
não depende do deferimento do juízo nem mesmo da
existência de um processo judicial;75
Outra aplicação trata da falta de recursos, para contratar um advogado,
tendo em vista que seus honorários são substancialmente caros, em virtude
da especialização deste profissional, novamente a Lei, vem a proporcionar o
equilíbrio entre as partes, assim houve necessidade da criação dos cargos de
defensores públicos.
Assistência jurídica é um conceito mais amplo, que
abrange o benefício da justiça gratuita e a assistência
judiciária, mas vai além deles, englobando todas
as iniciativas do estado (em sentido amplo) que
têm por objetivo promover uma aproximação
entre a sociedade e os serviços jurídicos – como,
por exemplo, as campanhas de conscientização
de direitos do consumidor promovidas pro órgãos
administrativos e os serviços jurídicos itinerantes
prestados a população carente.76
A assistência jurídica, na realidade, é a soma dos dois sistemas
mencionados anteriormente, assim confirmando que a aplicabilidade da justiça
pode ser bem organizada e eficiente.
CAPPELLETTI, Mauro. BRYANT, Garth. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet.
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 22.
75
MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários à Constituição de 1967 com a
emenda n. 1 de 1969. 3 ed. Rio de Janeiro: 1987 t. V, p.642.
76
Idem, p.642.
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4.1 DERROGAÇÃO DA LEI Nº 1.060/50
A Lei nº 1.060/50 é o marco na aplicação do direto ao acesso ao judiciário,
uma vez que garante as formas como será o benefício e como trata a sua
aplicabilidade, garantindo a melhor aplicabilidade, a Lei deverá ser aprimorada,
haja vista trata-se de uma Lei dos anos 1950.
Deste modo com a nova Lei do Código de Processo Civil de 2015,
ocorreu essa atualização, em adicionar o tema do acesso ao judiciário, tendo
em vista que o acesso a justiça, que é usualmente utilizada dentro das regras do
processo civil.
Assim está formalizado o aperfeiçoamento da lei de acesso a justiça, no
próprio Código de Processo Civil, facilitando a sua aplicabilidade no judiciário
brasileiro.
Nas palavras de um dos autores do novo Código de Processo Civil, Fredie
Didier Jr.
Até a edição do Código de Processo Civil de 2015, a
Lei 1.060/1950 constituía a principal base normativa
do benefício da justiça gratuita. Essa lei não foi
completamente revogada pelo CPC/2015, sobretudo
porque há nela disposições que se relacionam à
assistência judiciária.
O art. 1072, III, do CPC revoga expressamente “os
arts. 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 11º, 12º e 17º da Lei 1.060, de
5 de fevereiro de 1950”. Permanecem, pois, em vigor
os dispositivos que cuidam da assistência judiciária
(art. 1º, os §§ 1º ao 5º do art. 5º, parte do art.14, e arts.
15º 16º e 18º) e alguns que cuidam do benefício da
justiça gratuita (o art.5º, caput, e os arts. 8º, 9º, 10º,
13º e parte do art. 14º).
Embora possam existir disposições específicas sobre
a gratuidade da justiça nos diplomas que regulam
os processos penal, trabalhista e administrativo, os
arts. 98º a 102º do Código de Processo Civil e os
arts. 5º, caput, 8º, 9º, 10º, 13º e parte do art.14º da
Lei 1.060/1950.77

DIDIER JR., FREDIE, Benefício da justiça gratuita: de acordo com o novo CPC -6. ed. ver e
atual. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. P.25/26.
77
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Referente à atualização da lei sobre o benefício da justiça gratuita, a Lei
nº 1.060/1950, não foi totalmente revogada, como se imaginava, uma vez que
algumas limitações, segundo um dos autores do novo código, foram criadas
de modo tão enraizado que não foi possível destruir o entendimento do texto
normativo, que é tão coeso.
A Lei Ordinária Federal nº 13.105 de 16/03/2015, é o Novo Código de
Processo Civil Brasileiro, na, Seção IV do Capítulo II, especificamente nos art.º
98º ao 102º tratam do tema, do acesso à justiça.
Trata-se de uma importante atualização na aplicação e um ganho no diaa-dia forense, a legislação, visando facilitar o cumprimento e evitar discussões
sobre a extensão da gratuidade da justiça vem a dispor no caput do art.º 98º,
sobre quem poderá ser beneficiário da justiça gratuita.
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.78
Essa alteração do texto legal é de substancial importância, uma vez que
por muito tempo para grande parte dos magistrados no Brasil, somente poderiam
ser deferido os benefícios da justiça gratuita para pessoa física e assim de pronto
negavam esse direito as pessoas jurídicas.
Tamanha alteração foi necessária que o Supremo Tribunal Federal editase sua Súmula nº 481 que diz:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.79
Deste modo, cabe ao postulante no momento do pedido da justiça gratuita
comprovar através de documentos, como os balanços da empresa, extratos
bancários da pessoa jurídica, imposto de renda e demais encargos que a pessoa
jurídica tiver a disposição.
Código de Processo Civil, 2017. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/
lei/l13105.htm>Acesso em: 2017 out. 2017.
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Súmulas do STJ, 2017. <http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/toc. jsp?Livre=481&&b=SUMU
&thesaurus=JURIDICO&p=true>Acesso em: 15 de outubro de 2017.
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Para realmente poder efetivar a real necessidade de a empresa receber
o beneficio da gratuidade, cabendo ao juízo avaliar conforme as provas
apresentadas, se a parte solicitante está em condições de receber o benefício.
Outra alteração que foi de estrema importância foi a que trata no art.º 99º do
Código de Processo Cível Brasileiro vigente, que trata do momento processual
em que pode ser solicitado o benefício da justiça gratuita.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.80
A lei vem facilitar e determinar que o pedido possa ser feito dentro do
curso do processo, uma vez o requerente deverá fazê-lo por meio de petição
simples nos próprios autos e será avaliado pelo juízo sem suspender o curso do
processo.
4.2 RENÚNCIA DO BENEFÍCIO
A renúncia do beneficio é forma, de informar ao juízo que a condição de
necessidade não está mais presente, uma vez que podem ser decorrentes vários
fatores, os quais somente a parte solicitante da justiça gratuita poderá avaliar e
tomar a decisão de solicitar a renúncia do benefício.
Assim no texto normativo está contemplada a previsão de multa por não
informar ao juízo, que a parte não mais necessita deste benefício, haja vista que
o beneficio é uma forma de ajuda para o efetivo acesso à justiça, das pessoas
em dificuldades financeiras. Por bem é mais favorável e ético revelar a nova
condição que se apresenta.
“É naturalmente possível ao beneficiário renunciar
à gratuidade. Trata-se de exemplo de negócio
jurídico processual unilateral (art. 198, CPC).
A renúncia em virtude de superveniência saúde
financeira poderia evitar, por exemplo, a imposição
de multa por má-fé.” 81
Código de Processo Civil, 2017. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/
lei/l13105.htm>Acesso em: 2017 out. 2017.
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DIDIER JR., FREDIE, Benefício da justiça gratuita: de acordo com o novo CPC -6. ed. ver e
atual. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. P.52.
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Trata-se de uma previsão legal, onde procura garantir que até mesmo após
a utilização do benefício a regras para sua revogação, no sentido que as livres
iniciativas das partes solicitantes não necessitam mais do benefício, e dessa
forma legal, vem a informar ao judiciário que a partir deste momento, a parte
vem responder pelas futuras custas e encargos judiciais que forem provenientes
da ação que vem a fazer parte.
Algumas jurisprudências no tocante da renúncia do benefício da
justiça gratuita.
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS. ACORDO FIRMADO ENTRE
AS PARTES PREVENDO O PAGAMENTO
DE CUSTAS PELO AUTOR BENEFICIÁRIO
DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RENÚNCIA
TÁCITA AO BENEFÍCIO. OCORRÊNCIA. Aquele
que assume o encargo de arcar com as custas
processuais remanescentes em transação celebrada
com a parte adversa está a renunciar, tacitamente, ao
benefício da justiça gratuita, anteriormente deferido.
Não podem as partes dispor livremente das despesas
processuais, sob pena de manifesto prejuízo do
Estado do Rio Grande do Sul e do Escrivão Judicial
quando o cartório for regido...82
No ponto que a renúncia é um pedido que não pode ser concedido
pelo judiciário, onde fica evidente o possível prejuízo a parte beneficiaria da
justiça gratuita.
AGRAVO INTERNO. HOMOLOGAÇÃO DE
ACORDO. CUSTAS PELA PARTE BENEFICIÁRIA
DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
RENÚNCIA TÁCITA. INCABIMENTO. Restando
concedida a Assistência Judiciária Gratuita, diante da
presunção legal de necessidade, o benefício somente
poderá ser revogado ex officio, no caso de mudança
de situação econômica do beneficiário, o que não
se verifica no caso dos autos. O fato da parte ter
TJ-RS - AC: 70049356637 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 13/09/2012,
Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2012.
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assumido, no acordo, a responsabilidade pelas custas
remanescentes e honorários advocatícios, não pode
ser interpretado como renúncia ao referido benefício.
Agravo Interno provido, por maioria. (Agravo Nº
70063686737, Décima Terceira Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha
de Oliveira Brito, Julgado em 12/03/2015).83
Quando ocorrer um acordo entre as partes litigantes, quem for beneficiária
da justiça gratuita não poderá interromper o benefício uma vez que sua nova
situação não foi informada ao juízo.
5 ARBITRAGEM COMO MEIO ALTERNATIVO PARA COMPOSIÇÃO DE LITÍGIOS
ENVOLVENDO DIREITOS DISPONÍVEIS
As inovações oportunizadas, nos textos legais brasileiros nos últimos
anos, possuem o escopo nuclear de se adaptarem as novas práticas que trouxeram
uma nova dinâmica às relações sociais.
Aliado a essas novidades tecnológicas, a criação de dispositivos
e aplicativos a aparelhos cada vez mais eficientes e populares a troca de
informações e dados, aliado com o a rapidez com que as redes sociais e os
meios cibernéticos de comunicação estão incrementar as práticas cotidianas
comprovam que as relações entre as pessoas mudaram drasticamente nos
últimos anos.
A própria realidade do Poder Judiciário foi alterada exponencialmente
com a adoção do processo digital, o qual inseriu maior agilidade aos trâmites
processuais no Brasil. Atos processuais que até pouco tempo atrás eram de
inimaginável possibilidade de realização hoje passaram a compor o cotidiano
dos advogados brasileiros.
No âmbito da administração pública a adoção do pregão eletrônico
pela Lei nº 10.520/2002, regulamentado pelo Decreto nº 5.450/2005, tornouse instrumento que vem agilizar, tornar mais democrático e transparente o
certame licitatório. Por igual impôs a Administração Pública severa redução
em seus custos administrativos e de bem e serviços que estão sendo adquiridos
constantemente, por igual, oportunizou aos interessados amplo espectro de
atuação em todo território nacional.
TJ-RS - AGV: 70063686737 RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Data de
Julgamento: 12/03/2015, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça
do dia 17/03/2015
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Esta agilidade produzida, pelos meios de comunicação, bem
como pelas recentes alterações legislativas, além de serem mais eficientes e
compatíveis com a nova realidade vivida pelos brasileiros, trazem em sue bojo
a redução de gastos para todos os interessados.
Sensível a este processo de desenvolvimento nas relações pessoais
e empresariais, já na década de 1990 entrou em vigor a Lei nº 9.307/96 no
nosso ordenamento jurídico, a qual estabeleceu a possibilidade de composição
dos conflitos de forma heterocompositiva, ou seja, admitindo que um terceiro,
venha decidir a controvérsia estabelecida entre as partes, impondo a esta decisão
os mesmos contornos de obediência se, porventura, tivesse sido proferida pelo
Poder Judiciário.
No Plano fático, Lei da arbitragem passou a desfrutar de importância
singular com a promulgação da Emenda Constitucional nº 19/98, a qual a
acabou por inserir o princípio da eficiência na Administração Pública.
Cabe sublinhar que é deste momento histórico a transferência de
grande parte do patrimônio estatal para o setor privado, especificamente pela
Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, a qual revoga a Lei n° 8.031, de 12
de abril de 1990 e altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de
Desestatização. Havia o interesse da redução o Estado para que esse fosse
mais ágil e eficiente em ações que lhe são inarredáveis, tais como saúde,
educação e segurança.
O processo de privatização rendeu aos cofres públicos a importância
de 91 Bilhões de dólares americanos. Mas, o total sucesso do processo de
transferência de empresas estatais ao setor privado o mesmo deveria vir
acompanhado de um instrumento que produzisse maior rapidez para a solução
das controvérsias envolvendo as empresas que estavam ingressando no
território nacional, bem como ofertar mais dinâmica processual, as que aqui já
se encontravam atuando.
As análises formuladas pelos investidores nacionais e internacionais
concluíram que seria pouco provável o aporte de expressivo volume de
recursos em empresas, as quais estavam sendo ofertadas para privatização,
se não estivesse presente no ordenamento jurídico brasileiro um sistema de
composição heterocompositivo em razão da morosidade, dos custos e das
incertezas produzidas nas demandas judiciais.
Este é um dos primeiros e indeléveis benefícios ofertados pela
Lei nº 9.307/96 que concedeu a oportunidade de os conflitos de interesses
serem compostos por meio alternativo ao Poder Judiciário, mas com as
mesmas garantias.
Mas a dinâmica não se restringiu aos particulares em razão da
alteração ofertada ao citado texto legal, o qual disciplina a arbitragem no
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ordenamento jurídico brasileiro consubstanciado pela Lei nº 13.129, de 2015,
passou a permitir a utilização deste meio alternativo nos conflitos envolvendo
a administração pública.
Ao contrário do que ocorre no setor privado, onde em alguns casos
prepondera à aplicação de cláusulas de confidencialidade e sigilo, no caso
específico da arbitragem envolvendo o poder público a publicidade é a regra.
Como a arbitragem não se encontra vinculada com o poder público
a instituição destas câmaras arbitrais, pelos tribunais de contas, ambiente
de fiscalização por excelência e atribuição constitucional, a prática decisões
arbitrais estaria revestida, ainda mais, de contornos ainda mais sólidos e
imbuídos transparência, eficiência e transparência.
5.1 ARBITRAGEM COMO MEIO ALTERNATIVO A JURISDIÇÃO ESTATAL
É inquestionável que o Poder Judiciário não possui a devida estrutura
para atender a imensa quantidade de demandas que lhe são propostas, aptas a
ensejar a plenitude do acesso ao Poder Judiciário. Destarte, o acesso à justiça
em conjunto com a inafastabilidade do Poder Judiciário diante dos contornos
fixados na Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, tão bem descrita
no inc. XXV84 do art. 5º, ou seja, a constituição cidadã está a prestar a sua
máxima efetividade ao compor as demandas que lhe são apresentadas, não
atingindo tal desiderato estar-se-á frustrando as expectativas depositadas no
texto constitucional.
Todavia, se de um lado houve a democratização do acesso ao Poder
Judiciário, por outro lado, na mesma medida não foi ofertado a esse poder
estrutura capaz de atender de forma ágil, rápida e com custos reduzidos em face
das demandas propostas. Cabe destacar, que como alternativo e facultativo a
ofertar a composição de demandas versando direitos disponíveis, o legislador
infraconstitucional acabou por inovar o arcabouço legal dando vigência a Lei nº
9.307/96, instituindo o processo de arbitragem no Brasil.
Por se constituir em um meio alternativo e facultativo para a solução
dos conflitos vinculados a direitos disponíveis a arbitragem encontra estreita
vinculação com a autonomia da vontade das partes envolvidas, tendo como
fundamento da contende direitos patrimoniais disponíveis. Neste pensar as
decisões proferidas nas demandas arbitrais estão agasalhadas sob o manto da
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:
(...)
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
84
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coisa julgada consagrado no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal,
bem como estão revestidas da prerrogativa de se constituírem em títulos
executivos judiciais, por força do art. 515, inc. VII do Código de Processo Civil.
Importante destacar que o processo arbitral, conduzido por um ou
mais árbitros escolhidos pelas partes possui poderes instrutórios para formular
sua decisão. Bem verdade que estes poderes não são os mesmos encontrados
à disposição do poder Judiciário, o que não reduz a sua abrangência pelo fato
de que é possível ao arbitro (s) socorrer-se do poder coercitivo estatal para
atingir seu objetivo instrutório consoante a redação ofertada pelo art. 22 da
Lei da Arbitragem.
A importância do processo arbitra de sobressai diante da
impossibilidade de suas decisões serem homologadas ou ficarem sujeitas a
recursos perante o Poder Judiciário, o que não deixa qualquer dúvida sobre o
caráter jurisdicional da arbitragem.
A opção pelas partes, pela composição do conflito pela arbitragem,
não possui qualquer contexto de afronta a jurisdição uma consagrada no inciso
XXXV do art. 5º da Constituição Federal, pelo fato de que as partes apenas
abdicarão de uma decisão estatal, passando-as para as mãos de um particular,
quando a matéria envolver direitos disponíveis.
A com a entrada em vigor da Lei nº 9.307/96 foi possível ofertar,
naquele momento histórico de efervescência do processo de privatização no
Brasil de instituto rápido, ágil e econômico para a solução envolvendo direitos
disponíveis pelos interessados na aquisição de ativos estatais, os quais são
assim destacados por Jose Luís Bolzan de Morais:
Muitos, como Antônio de Souza Prudente, costumam
criticar tal coincidência circunstancia. Este seu
artigo “Inconstitucionalidade d alei de arbitragem”,
publicado no Correio Brasiliense em 04.11.1996,
sustenta tem a edição da nova dei advindo justamente
neste momento e não em função dos anseios populares
mas das ideologias do neoliberalismo capitalista.
Assiste a um avanço econômico encabeçado pelas
multinacionais (transnacionais) que repercute, por
óbvio, na insuficiência e ineficiência do modelo atual
de resolução de controvérsias, o Jurisdicional, que,
assoberbado e incapacitado tecnologicamente não
consegue satisfazer os que a ele recorrem.85
85

MORAIS, Jose Luis Bolzan de. Mediação e arbitragem : alternativas à jurisdição. Porto Alegre
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Neste pensar de incremento na composição dos conflitos é indispensável
destacar os predicados relacionados ao processo arbitral. A primeira e mais
preponderante reside no fato de que as partes possuem a prerrogativa de escolha
do arbitro (s) que fará (am) o julgamento da questão controvertida, não sendo
exigência de que o escolhido tenha formação jurídica. A função desempenhada
pelo árbitro deve guardar a devida e inafastável vinculação com a dignidade do
exercício de tão nobre atividade, bem como fazer jus a confiança depositada
pelas partes neste ato decisório, bem como pela responsabilidade assumida,
devendo agir com imparcialidade, mesmo diante da escolha feita pelas partes.
Desde logo, advirta-se que a parte jamais deve esperar
que o árbitro comporte-se como seu representante
perante o tribunal arbitral. A sua função não é defender
os interesses da parte que o indicou. Efetivamente,
a única expectativa que a parte pode ter em relação
ao árbitro que nomeou relaciona-se à condução
da arbitragem com competência, imparcialidade
e independência, e que ela honrará a sua indicação
pelo meio de um exame dedicado e minucioso dos
documentos e argumento de cada uma das partes,
assegurando, assim, um julgamento justo e adequado
ao caso concreto. Uma conduta inadequada do árbitro
é suficiente para abalar a sua imagem nem mercado
em que a sua credibilidade e seriedade são atributos
tão prezados quanto a sua qualidade técnica.86
Cabe destacar que a escolha do árbitro pelas partes guarda em seu
âmago outras virtudes, entre as quais que este é previamente conhecido dos
litigantes, possui conhecimento específico sobre o assunto, bem como pode
dedicar-se exclusivamente para a solução da controvérsia posta.
Destarte é mais do que evidente que diante de tais predicados o arbitro terá
maiores e melhores condições para encontrar a melhor solução para o caso, em
termos comparativos as apresentados pela jurisdição una.
Há que se ressaltar que o arbitro não está imune aos controles sobre o
seu impedimento para o exercício da atividade decisória, nestes termos no art.
1487 da Lei nº 9.307/96, mas que sob a ótica de Carlos Alberto Carmona o tema
: Livraria do Advogado, 1999, p. 174.
86
AMARAL, Paulo Osternack. A arbitragem e Administração Pública : aspectos processuais,
medidas de urgência e instrumento de controle. Belo Horizonte : Fórum, 2012, p. 38.
87
Art. 14. Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que tenham, com as partes
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se mostra com rigores menores que os experimentados na prática envolvendo o
Poder Judiciário, assumindo as partes o controle sobre a decisão sobre a escolha
do arbitro nos seguintes termos:
Os exemplos mostram de forma eloquente que
algumas das causas que levariam ao impedimento do
árbitro podem ser consensualmente afastadas pelas
partes, sendo visível que a norma procura dar proteção
à parte que contra a sua vontade, vê nomeado árbitro
envolvido em alguma das circunstâncias capituladas
na lei. E última instância – como afirmou Giovanni
Verde p as partes podem nomear como árbitro pessoa
que tenham alguma relação com a causa, o que pode
compromete sua imparcialidade; o que importa,
porém, é que os contendentes saibam disso e aceitem
conscientemente o risco.88
Dentro da temática que vem a destacar as vantagens ofertadas pela
Lei da Arbitragem cumpre ressaltar a prerrogativa conferida as partes em
escolher a lei aplicável a solução da controvérsia, estando vinculado o arbitro,
dentro da esfera da administração pública, a pautar seu julgamento dentro dos
contornos fixados pela Lei. Ademais não deve se desvincular, o nobre julgador,
das inarredáveis e necessárias fundamentações sobre a decisão tomada.
Como corolário destas exigências de fundamentação e vinculação a
legalidade, outra inovação ofertada ao texto da Lei nº 9.037/96, pela Lei nº
13.129, de 2015, que acrescentou o § 3º ao art. 2º à Lei da Arbitragem segundo a
qual “A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e
respeitará o princípio da publicidade.” Desta forma, nada mais justo e louvável,
pois, fica circunscrita a prática da arbitragem no âmbito da administração pública
de maiores e abrangentes instrumentos de controle sobre a decisão ofertada.
ou com o litígio que lhes for submetido, algumas das relações que caracterizam os casos de
impedimento ou suspeição de juízes, aplicando-se-lhes, no que couber, os mesmos deveres e
responsabilidades, conforme previsto no Código de Processo Civil.
§ 1º As pessoas indicadas para funcionar como árbitro têm o dever de revelar, antes da aceitação da
função, qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua imparcialidade e independência.
§ 2º O árbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido após sua nomeação. Poderá,
entretanto, ser recusado por motivo anterior à sua nomeação, quando:
a) não for nomeado, diretamente, pela parte; ou
b) o motivo para a recusa do árbitro for conhecido posteriormente à sua nomeação.
88
CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo : um comentário à lei nº 9.307/96.
São Paulo : Altas, 2004, p.216.
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Há que se ponderar o fato que pode suscitar alguma controvérsia,
sobre a utilização do processo arbitral para a solução de conflitos na seara da
Administração Pública, o qual se apresenta como a prerrogativa assegurada
as partes de pactuarem a cláusula de confidencialidade em contra partida do
princípio explícito consagrado no “caput” do art. 37 da Constituição Federal.
É inegável que a transparência envolvendo as relações administrativas
é uma das conquistas do Estado Democrático de Direito, a qual não pode ser
relativizada. Todavia, o direito a publicidade, mesmo não sendo um direito
absoluto, pode sofrer algumas restrições ainda mais em questões envolvendo
segurança nacional, ou mesmo em assuntos de vulto em que haja a necessidade
de impor um segredo de estado ao tema.
A guisa de exposição o art. 2589, da Lei nº 12.527/2011, denominada
de Lei da Transparência, assegura ao Estado velar e controlar a divulgação das
informações sigilosas. Em que pese a regra prevista na citada lei é de se concluir
que a lei especial que regula o processo arbitral deve prevalecer, acrescido de
que é uma legislação posterior que vem a impor a publicidade envolvendo o
processo arbitral, fundamentando a posição legislativa a qual impõe os devidos
contornos a publicidade nas arbitragens envolvendo o poder público, afirmando
que este processo é incompatível com o sigilo Paulo Osternack do Amaral
formula a sua doutrina a qual é singular importância citá-la:
A arbitragem em que figure o Poder Público deverá
respeitar o princípio constitucional da publicidade. O
sigilo mostra-se incompatível com litígios arbitrais
envolvendo entre públicos – ainda que a disputa se dê
em torno de direitos patrimoniais disponíveis. Neste
ponto, a autonomia da vontade cede à exigência da
transparência na atuação da Administração, que traduz
a ideia de que os administrador tem do direito de obter
conhecimento das condutas dos administradores. Não
há dúvidas, no entanto, em relação à inaplicabilidade
Art. 25. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas
produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção.
§ 1º O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão
restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam devidamente credenciadas
na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei.
§ 2º O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve
de resguardar o sigilo.
§ 3º Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados para o tratamento de
informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida, acesso, transmissão e
divulgação não autorizados.
89
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do preceito constitucional da publicidade aos casos
envolvendo contornos sigilosos, cuja divulgação do
conteúdo das informações poderá acarretar risco à
segurança da sociedade e dos Estado (Lei nº 8.159/91
e Decreto nº 4.553/02).90
Ademais disso as partes podem estabelecer, com fundamento no
art. 21 da Lei nº 9.307/96, a flexibilidade do rito a ser observado no processo
arbitral, desde que consensualmente alcançados pelas partes. Quando isso não
for possível tal prerrogativa passa a ser exercida pelo árbitro, assegurando as
partes, por óbvio, o pleno exercício das garantias previstas nos incisos LIV e LV
da do art. 5º da Constituição Federal, tendo em vista que as partes podem impor
ao árbitro prazos específicos para o desfecho da contenda, portanto, assiste a ele
o controle dos prazos para a conclusão do feito. Neste sentido cabe citar Carlo
Alberto Carmona sobre a flexibilidade concedida as partes dentro do processo
arbitral, nos seguintes termos:
O procedimento dos órgãos arbitrais institucionais
pode sofrer adaptações, a critérios das partes: prazos
podem ser reduzidos ou aumentados, audiência podem
ser suprimidas debates podem ser dispensados etc.
Mais uma vez, o termo de arbitragem pode configurar
remédio para modelar melhor o procedimento adequado
à causa, com a ativa participação os interessados.91
Há que se destacar que a plasticidade concedida ao processo arbitral
consagra, ainda, a possibilidade elaboração de decisão parcial, com fundamento
no art. 23, § 1º, com a redação ofertada pela Lei 13.129/15, em matéria em que
tanto tenha ocorrido cognição sumária ou exauriente seja proferida decisão,
reitere-se, mesmo pendente de decisão final sobre a matéria.
Por esse conjunto harmônico que se circunscreve o processo arbitral
é fácil concluir que o mesmo se reveste de celeridade singular a qual não se
encontra presente no processo tradicional consagrado pela jurisdição una para a
composição dos conflitos de interesses.
Acrescente-se aos argumentos já apresentados a possibilidade das
partes estipularem prazo para o desfecho da questão controvertida. Tal matéria
AMARAL, Paulo Osternack. op. cit. p. 83.
CARMONA, Carlos Alberto. O processo arbitral. Revista de arbitragem e mediação. São
Paulo, n. 1, p. 23, jan/abr. 2004.
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assume realce expressivo com o incremento feito pela Emenda Constitucional
nº 45 de 2004 inserindo o inc. LXXVIII92 ao art. 5º da Constituição Federal, o
qual não deixa dúvidas quanto à duração razoável do processo.
Por oportuno, se a decisão no processo arbitral extrapolar o s
contornos temporais fixados pelas partes será nula de pleno direito sendo o
arbitro responsável por sua desídia devendo indenizar as partes em face da
decisão extemporânea. É importante ressaltar o fato de que a decisão proferida
em processo arbitral se reveste de elementos que a tornam singular importância
sendo revestida das garantias que as partes litigantes necessitam para dar azo a
sua total credibilidade, funcionalidade e eficiência.
5.2 ADMISSIBILIDADE DA ARBITRAGEM ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
É inegável a presença de questionamentos sobre a possibilidade ou
não da utilização do processo arbitral para dirimir controvérsias envolvendo a
administração pública. A primeira das teses que rechaçava tal possibilidade se
firmava sob o argumento de que diante da inafastabilidade da jurisdição una
pela Administração Pública, bem como a impossibilidade de sua adoção em
homenagem ao principio da legalidade segundo qual diante da ausência de lei
específica sobre o tema não era possível se adotar tal processo. Nestes termos
e, guardada a pertinência temporal em que foi formulada a doutrina de Rafael
Munhoz de Mello, é até que justificável a vedação da aplicação da arbitragem
perante a Administração Pública.
Sendo assim, parte da doutrina defende que a
Administração Pública só poder recorrer à arbitragem
se houver uma autorização legal específica, não
bastando para tanto a autorização veiculada no art.
1º da Lei nº 9.307/1996, segundo a qual “as pessoas
capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem.”93
Mas a questão que gerou maiores debates esteve presente fundada
no fato de que diante do regime jurídico administrativo o qual prevalece a
supremacia do interesse público, bem como a indisponibilidade do interesse
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)
93
MELLO, Rafael Munhoz de. Arbitragem e administração pública. In: Revista Jurídica da
Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, Curitiba, n. 6, p. 47, 2015.
92

70

O PROCESSO CIVIL PROCEDIMENTAL: ALTERNATIVA DE SOLUÇÃO DOS CONFLITOS POR MEIO DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

público não seria possível a composição de conflitos envolvendo a administração
pública servindo-se da arbitragem.
Todavia, a administração pública não é uma ilha que se encontra
separada da realidade e da vida empresarial e comercial brasileira, por maior
razão em face do preceito insculpido no art. 3794 “caput” da Constituição, ainda
mais diante da redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, que
inseriu o princípio da eficiência entre aqueles que regem a Administração Pública,
não assistindo razão para que o Poder Público não figurasse entre aqueles que
facultativamente e consensualmente poderiam utilizar da arbitragem para a
composição de conflitos sobre direitos disponíveis.
A doutrina pátria já havia se posicionado favoravelmente adoção da
arbitragem para compor conflitos envolvendo a administração pública, diante
da presença de direitos disponíveis, neste sentido cabe citar a doutrina de André
Luis Nascimento Parada:
Pode-se concluir que a arbitragem tem o beneplácito
do legislador para figurar como um meio capaz de
solucionar conflitos nos contratos administrativos de
concessões entabulados pela Administração Pública,
o que sinaliza uma abertura maior para o emprego do
instituto na Administração e para uma minimização
dos obstáculos erigidos a arbitragem.95
Sobreleva enfatizar o fato de que vários dispositivos legais já
consagravam a possibilidade da adoção do meio alternativo de composição de
conflitos envolvendo a administração pública, os quais estão presentes no inc.
XV96 do art. 93 da Lei nº 9.472 de 16 de julho de 1997, a qual dispõe sobre a
organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de
um órgão regulador a qual se referia a possibilidade de composição em “foro
extrajudicial” ou seja em sede de composição arbitral.
No mesmo pensar a Lei nº 9.478 de 6 de agosto de 1997, a qual dispõe
sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
95
PARADA, André Luis Nascimento. Arbitragem nos contratos administrativos : análise dos
obstáculos jurídicos suscitados para afastar a sua utilização. Curitiba : Juruá, 2015, p. 83.
96
Lei nº 9.472 de 16 de julho de 1997.
Art. 93. O contrato de concessão indicará:
(...)
XV - o foro e o modo para solução extrajudicial das divergências contratuais.
94
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petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência
Nacional do Petróleo, que em seu art. 43, inc. X97, faz referencia expressa a
arbitragem internacional.
No mesmo caminho trilhou a Lei nº 10.233/2001, a qual dispõe sobre
a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional
de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de Transportes
Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, a qual em seus arts. 35 inc. XVI e
39, inc. XI consagram a possibilidade de adoção do processo arbitral.
Por sua vez a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre
a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, recomposição tarifária
extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia
Elétrica (Proinfa), a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe
sobre a universalização do serviço público de energia elétrica, que em seu art.
4º, § 5º, inc. V98, não deixa dúvidas quanto a utilização da arbitragem.
Quando a matéria envolve a comercialização de energia elétrica a
Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, qual trata sobre a comercialização de
energia elétrica, em seu art. 4º, § 5º99, estabelece a arbitragem como instrumento
apto a dirimir controvérsias envolvendo a concessionária, fazendo referencia a
Lei nº 9.307/96 em sua redação.
No que tange ao transporte de cargas a Lei nº 11.442, de 5 de janeiro
de 2007, a qual regula o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros

Lei nº 9.478 de 6 de agosto de 1997
Art. 43. O contrato de concessão deverá refletir fielmente as condições do edital e da proposta
vencedora e terá como cláusulas essenciais:
(...)
X - as regras sobre solução de controvérsias, relacionadas com o contrato e sua execução, inclusive
a conciliação e a arbitragem internacional;
98 Lei nº 10.438 de 26 de abriu de 2002
Art. 4º.
§5º
V - para atender aos fins previstos no inciso IV, a homologação da recomposição tarifária
extraordinária estará condicionada, nos termos de resolução da Aneel, à solução de controvérsias
contratuais e normativas e à eliminação e prevenção de eventuais litígios judiciais ou extrajudiciais,
inclusive por meio de arbitragem levada a efeito pela Aneel;
99 Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004.
Art. 4º
(...)
§ 5o As regras para a resolução das eventuais divergências entre os agentes integrantes da CCEE
serão estabelecidas na convenção de comercialização e em seu estatuto social, que deverão tratar do
mecanismo e da convenção de arbitragem, nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996.
97
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e mediante remuneração em seu art. 19100 coloca a arbitragem como meio
alternativo, assim como em sua essência, a compor os conflitos de interesses.
Quanto ao transporte de gás natural a Lei nº 11.909, de 4 de março
de 2009, a qual regula as atividades relativas ao transporte de gás natural, de
que trata o art. 177 da Constituição Federal, bem como sobre as atividades
de tratamento, processamento, estocagem, liquefação, regaseificação e
comercialização de gás natural em seus arts. 21, inc XI101, 48102 e 49103 traz em
seu bojo a possibilidade de adoção da arbitragem.
A exploração e a produção de petróleo regulado pela Lei nº 12.351,
de 22 de dezembro de 2010, sob o regime de partilha de produção, em áreas
do pré-sal e em áreas estratégicas; cria o Fundo Social - FS e dispõe sobre sua
estrutura e fontes de recursos em seu art. 29, XVIII104.
Por finalmente a Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013, dispõe sobre
a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e
sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários, art. 37105.
É sobejamente conhecido que a Administração Pública quando pratica
atos administrativos de cunho eminentemente privados vem a se igualar ao
particular, ou seja, o Poder Público atua dentro da seara dos direitos disponíveis,
Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007.
Art. 19. É facultado aos contratantes dirimir seus conflitos recorrendo à arbitragem.
101
Lei nº 11.909, de 4 de março de 2009
Art. 21. O contrato de concessão deverá refletir fielmente as condições do edital e da proposta
vencedora e terá como cláusulas essenciais:
(...)
XI - as regras sobre solução de controvérsias relacionadas com o contrato e sua execução, inclusive
a conciliação e a arbitragem;
102
Art. 48. Os contratos de comercialização de gás natural deverão conter cláusula para resolução
de eventuais divergências, podendo, inclusive, prever a convenção de arbitragem, nos termos da
Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996.
103
Art. 49. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, suas subsidiárias ou
controladas, titulares de concessão ou autorização ficam autorizadas a aderir ao mecanismo e à
convenção de arbitragem a que se refere o art. 48 desta Lei.
Parágrafo único. Consideram-se disponíveis os direitos relativos a créditos e débitos decorrentes
das contratações de gás natural de que trata o art. 47 desta Lei.
104
Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010
Art. 29. São cláusulas essenciais do contrato de partilha de produção:
XVIII - as regras sobre solução de controvérsias, que poderão prever conciliação e arbitragem;
105
Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013.
Art. 37. Deve ser constituída, no âmbito do órgão de gestão de mão de obra, comissão paritária
para solucionar litígios decorrentes da aplicação do disposto nos arts. 32, 33 e 35.
§ 1º Em caso de impasse, as partes devem recorrer à arbitragem de ofertas finais.
§ 2º Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência de qualquer das partes.
§ 3º Os árbitros devem ser escolhidos de comum acordo entre as partes, e o laudo arbitral
proferido para solução da pendência constitui título executivo extrajudicial.
100
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nos moldes como realiza um contrato de locação de um imóvel, pois não há
como obrigar o particular locador a locar o imóvel ao locatário poder público,
nem tampouco impor o valor que lhe é mais adequado, pois a administração
pública não age com poder de império, mas, sim como se particular fosse, nesse
contexto cabe citar Eros Roberto Grau:
Se a Administração pode contratar, celebrar acordos
e transações, pode também submeter-se para compor
litígios que tenham por objeto direitos patrimoniais
disponíveis de sua titularidade, que admitiriam
solução extrajudicial amigável mesmo que não
houvesse convenção ou arbitragem. Ora, se o litigio
pode ser solucionado pelas próprias partes, mediante
transação, nada justifica que não possa elas acordar
que o litígio será submetido à arbitragem.106
Destarte, conclui-se que neste caso a Administração Pública não se
encontra em uma posição de superioridade hierárquica, mas de igualdade com
o particular, portanto tratando de matéria de direito disponível, nestes termos é
imprescindível citar a doutrina de Carlos Alberto Carmona sobre o assunto em
comento nos seguintes termos:
Quando o Estado atua fora de sua condição de entidade
pública, pratica atos de natureza privada – onde
poderia ser substituído por um particular na relação
jurídica negocial – não se pode pretender aplicáveis
as normas próprias dos contratos administrativos,
ancorados no direito público. Se a premissa desta
constatação é de que o Estado pode contratar na
órbita privada, a consequência natural e de que pode
também firmar um compromisso arbitral para decidir
os litígios que possam decorrer da contratação.
Em conclusão, quando o Estado pratica atos de
gestão, desveste-se da supremacia que caracteriza
sua atividade típica (exercício de autoridade,
onde a Administração pratica atos impondo aos
administrados seu obrigatório atendimento),
GRAU, Eros Roberto. Arbitragem e contrato administrativo. In: revista trimestral de direito
público. São Paulo : Malheiros, vol. 32, p. 26, 2000.
106
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igualando-se aos particulares: os atos, portanto,
“tornam-se vinculantes, geral direitos subjetivos e
permanecem imodificáveis pela Administração, salvo
quando precários a sua natureza.107
Dentro destas breves considerações é pode demais necessário afirmar
que a gestão pública seja realmente eficiente e não uma mera previsão esculpida
no art. 37 “caput” do texto constitucional, com a redação ofertada pela Emenda
Constitucional nº 19/96, assumindo uma postura de vanguarda e modernizadora
atendendo por completo os desejos daqueles que com ela transacione.
Outros temas poderia ser debatidos nesta seara como por exemplo
a utilização das redes sociais para aproximar serviços públicos aos usuários,
evitando que haja deslocamentos desnecessários gerando custos e desgaste no
trato com assuntos públicos, mas o escopo deste trabalho é por igual buscar
inovar dentro da senda da arbitragem e o poder público.
Urge salientar que mesmo diante das inovações legislativas recentes,
as quais são deveras alvissareiras, se impõe anda um avançar para que essas
conquistas venham a incrementar as práticas envolvendo a Administração
Pública na composição de litígios.
É um truísmo singular o fato e que o brasileiro de modo geral somente
deposita a sua confiança em decisões que estejam chanceladas com a marca
indelével do Poder Público, ou seja, a única “decisão que vale” é aquela
proferida pelo Poder Judiciário, por um tribunal.
Por sua vez é de inegável relevância citar a posição de Celso Antonio
Bandeira de Mello que coloca em dúvida a higidez das decisões proferidas
no âmbito da arbitragem ao afirma que “chega a ser grotesco imaginar-se que
o entendimento revelado em decisão proferida por sujeito privado possa se
sobrepor à intelecção proveniente de uma autoridade pública no exercício da
própria competência”108, tal posicionamento só vem a corroborar a necessidade
de impor uma solenidade estatal ao processo arbitral quanto diante de questões
envolvendo direito disponíveis e a administração pública.
Trata-se de um caldo cultural existente, inclusive quando se refere aos
juizados especiais, os quais ainda são denominados de “tribunais de pequenas
causas” porque para as grandes causas há o Poder Judiciário, o que dizer de uma
decisão proferida fora deste Poder.
Portanto, o que vale, o plano geral é a decisão proferida pelo poder
público. Neste pensar, pode-se afirmar que em se tratando de direitos disponíveis,
CARMONA, Luiz Aberto, op. cit. p. 62-63.
MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo : Malheiros,
2013, p. 732.
107
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as câmaras arbitrais teriam um número maior de questões a serem decididas se
fosse conjugado o interesse público, a chancela pública com as vantagens do
processo arbitral.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo de monografia, buscou-se o embasamento histórico e
jurídico para o tema: Dignidade e Cidadania pelo acesso à justiça em uma visão
Multiconstitucional.
Toda pesquisa trouxe o levantamento e embasamento dos pontos
fundamentais das Constituições, Mexicana de 1917, Alemã 1919, do Reino
Unido e, do Brasil de 1988; que são marcas da história com relevante
contribuição para o aprimoramento das Leis modernas.
Estas Constituições influenciaram e trouxeram valores maiores, que
possibilitaram a elaboração das Constituições mais recentes, que foram criadas
após a segunda grande guerra mundial.
Os valores fundamentados na moral e ética trouxeram o sentido de
honradez na palavra justiça proporcionando eficácia no seu resultado jurídico.
Diante do objeto do nosso estudo, se obteve conhecimentos específicos
para doutrinar os caminhos a ser percorridos no menor tempo, chegando ao
resultado esperado, ou seja: chegar com facilidade e sem barreias ao acesso à
justiça gratuita contemplando as pessoas com dificuldades financeiras.
A situação na atualidade demonstra no estudo dentro da pesquisa deste
tema, uma grande evolução na aplicabilidade da lei e nos meios que o estado
vem a proporcionar ao seu povo, para basilar os benefícios a sua sociedade.
Claro que a aplicabilidade da regra dos benefícios é determinada por lei
específica, onde cada sistema constitucional segue os seus procedimentos, para
ser disponibilizada a informação e os meios de efetivação destes direitos a sua
sociedade.
A regulamentação da justiça gratuita no Brasil foi contemplada na Lei Nº
1.060/50, que propunha sua aplicação as pessoas físicas com menos recursos,
proporcionando chegar ao benefício sem nenhuma barreira.
Assim a base normativa no Brasil, sobre o tema até 2015 era a Lei nº
1.060/50, sendo necessária que fosse atualizada e aprimorada. A concessão
de benefícios, e conseqüente adaptação a realidade moderna do judiciário no
Brasil, veio a ser adicionada ao texto legal do Código de Processo Civil de
2015, contemplado a tratativa do tema do benefício da justiça gratuita.
Visando uma melhor adequação a lei e contribuindo para uma pura e
justa aplicação dos benefícios, diante do estudo feito, é importante ressaltar
o benefício que esta lei trouxe para o povo Brasileiro, facilitando o direito de
promover ações no poder judiciário de forma mais justa.
76

O PROCESSO CIVIL PROCEDIMENTAL: ALTERNATIVA DE SOLUÇÃO DOS CONFLITOS POR MEIO DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

É comprovado, que as dificuldades, que normalmente os Brasileiros
sofrem, são característica um conjunto indivíduos, que não são bem informados,
e assim perdem muitas vezes oportunidades, por não terem conhecimento sobre
seus direitos.
Portanto essa é a idéia central, informar, fomentar o interesse, prestar um
serviço que venha a disseminar a informação, de forma técnica, e seguindo os
padrões de excelência e de justa veracidade. Sobre o acesso à justiça no sistema
judiciário brasileiro, seguindo a normativa da lei e dos estudos dentro de uma
visão Multiconstitucional.
Em razão das inovações legislativas envolvendo a arbitragem, bem
como a complexidade das relações envolvendo direitos disponíveis com o poder
público e o particular, necessário se faz avançar cada vez mais no sentido de
ofertar alternativas que venham a contemplar o acesso prestação jurisdicional,
ainda que feita por meios alternativos.
O poder público não pode quedar-se inerte em ofertar a sua estrutura
física, seu conhecimento em área que decide com grande eficiência, ofertando
ainda os conhecimentos pessoais e o cabedal de decisões que podem auxiliar
e tornar mais profícua a relação controvertida entre particular e poder público.
As inovações ofertadas pelas leis específicas às quais envolvem
o poder público somente trouxeram avanços as relações envolvendo as
concessões e permissões, portanto, a proposta de inovação não pode ser
ignorada nem tampouco desprezada, mas sim acrescida e atualizada para
que o princípio da eficiência na Administração Pública realmente venha a ser
concretizada no Brasil.
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