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FERREIRA, Ademir Marcelino. Acesso à justiça enquanto direito fundamental. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia – Graduação em Direito). Faculdade 
Cidade Verde – FCV, 2016.  
 
 

RESUMO: O objetivo principal deste trabalho é apresentar o que é o acesso a 
justiça e porque este vem a ser um direito fundamental. Para tanto, partindo de um 
método hermenêutico, buscou-se apresentar as concepções gerais do acesso à 
justiça, sua origem e evolução histórica, bem como os princípios iniciais que 
norteiam os juizados de pequenas causas. Ainda, pretende-se expor os prós e 
contras das custas judiciais, que dão fundamento ao principal motivo da presente 
investigação, qual seja: a morosidade processual e a falta de estrutura dentro do 
poder judiciário em atender a todas as demandas necessárias da população 
obedecendo os princípios fundamentais que norteiam os juizados, à luz dos artigos 
2º e 98 da Lei 9.099 de 1995. Analisa-se que a facilitação do acesso a justiça a 
todos os cidadãos comuns, em especial, aos mais humildes da população, se faz 
necessário com o investimento estatal na melhoria do sistema dos juizados 
especiais, através, por exemplo, de atuação da Defensoria Pública cumprindo com o 
seu dever legal de levar a todos a justiça mais próxima, pois só assim o direito irá 
cumprir que o seu papel fundamental, a promoção da justiça igualitária.  

 
Palavras-chave: Acesso à justiça; Morosidade; Investimento estatal.  
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FERREIRA, Ademir Marcelino. Acesso à justiça enquanto direito fundamental. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia – Graduação em Direito). Faculdade 
Cidade Verde – FCV, 2016.  
 
 
ABSTRACT: The main objective of this paper is to present what is access to justice 
and because this happens to be a fundamental right. Therefore, from a 
hermeneutical method, we tried to present the general conceptions of access to 
justice, its origin and historical evolution, as well as the initial principles that guide the 
small claims courts. Still, we intend to present the pros and cons of legal costs, which 
give ground to the main subject of this research, namely: the procedural delays and 
the lack of structure within the judiciary to comply with all the necessary demands of 
the population obeying fundamental principles that guide the courts in the light of 
articles 2 and 98 of Law 9099 of 1995. it is analyzed that facilitating access to justice 
to all ordinary citizens, especially the most humble of the population, it is necessary 
to state investment in the improvement of the special courts system by, for example, 
the performance of the Ombudsman fulfilling its legal duty to take all the nearest 
justice, because only then the right will fulfill your vital role in the promotion of equal 
justice. 
 

Keywords: access to justice; sluggishness; state investment. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo principal deste trabalho é apresentar o que é o acesso a justiça e 

porque este vem a ser um direito fundamental. Para tanto, no primeiro capítulo, 

pretende-se apresentar as concepções gerais do acesso à justiça, sua origem e 

evolução histórica, bem como os princípios iniciais que norteiam os juizados de 

pequenas causas. Verifica-se que, já desde 1980, influenciado por movimentos 

sociais da época, é que começaram a se discutir e buscar uma melhoria na justiça.  

Assim, em decorrência do clamor da população, houve a promulgação da Lei 7.244 

de 1984, trazendo direitos como conciliação e arbitragem, sendo, todavia, 

necessária a presença do juiz para legitimar tal ato.  

No capítulo seguinte, analisou-se a implementação dos juizados especiais e 

sua relevância social, eis que é um meio essencial para o alcance da justiça para os 

menos favorecidos ou, ainda, para os conflitos que podem ser resolvidos de maneira 

mais simples. Verificar-se-á, então, a Lei 9.099 de 1995, qual seja, a Lei dos 

Juizados Especiais, que embora tenha trazido a mesma ideologia da lei anterior 

(supracitada), inovou no que concerne à necessidade do juiz, uma vez que trouxe a 

possibilidade das partes se conciliarem/resolverem sem a intervenção, de fato, do 

Magistrado, e a presença deste último só passa a ser obrigatória quando não houver 

acordo entre os interessados. Ainda, pretendem-se expor os princípios fundamentais 

dos juizados especiais, seus conceitos e peculiaridades, que têm como visão facilitar 

o acesso a justiça a todos os cidadãos comuns, em especial, aos mais humildes da 

população. 

Já no terceiro capítulo, pretende-se apresentar os prós e contras das custas 

judiciais, que dão fundamento ao principal motivo da presente investigação, qual 

seja: a morosidade processual e a falta de estrutura dentro do poder judiciário em 

atender a todas as demandas necessárias da população obedecendo aos princípios 

fundamentais que norteiam os juizados, à luz dos artigos 2º e 98 da Lei 9.099 de 

1995. 

Por fim, busca-se evidenciar quão necessário se faz o investimento estatal na 

melhoria do sistema dos juizados especiais, através, por exemplo, de atuação da 
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Defensoria Pública cumprindo com o seu dever legal de levar a todos a justiça mais 

próxima. 
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1. A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO ROMANO 

 

Desde já deixo claro que existe númerosas formas de delimitar a história do 

Direito Romano. Para facilitar o entendimento importante ressaltar as fases que 

invocaram esse périodo sendo ela divida em quatro périodos: primeiro período 

Direito Romano na realeza, segundo o Direito Romano na república, terceiro o 

Direito Romano no alto império e quarto o Direito Romano no baixo império. 

(CRIVELLA JR, 1983) 

Diante disso tentarei expor de forma breve cada um desses périodos 

começando então pelo périodo do direito romano na realeza.  

O Direito Romano na realeza trata-se do périodo histórico em que Roma foi 

governada pelos Reis, abarcando uma faixa de aproximadamente de 50 anos 

segundo os cálculos de Varral, desde a criação de Roma em 753 A.C, até a 

ausência do trono, com Tarquinio, o suberbo em 510 A.C. (MOURA, 1998). 

Havia duas classes bem distintas e opostas entre os habitantes da cidade de 

Roma os Patrícios e os Plebeus. Os Plebeus por sua vez não faziam parte das 

gentes estavam, no entanto aos sob a proteção do Rei durante o périodo da realeza 

o poder público em Roma eram composto por três elementos o réu (rex), o Senado 

(Senatus) e o povo (populus remanus) sendo esse último constituido apenas por 

patrícios enquanto rei indicado por seu antecessor ou por um senador tinha o poder 

absoluto do império (impérium) com atribuição política, militares e religiosas, sedo ao 

mesmo tempo chefe de governo e de Estado, o senado era um orgão de acessoria 

do rei, com a função predominante consultiva. O senado ficou detento ao auctoritas 

sendo ouvido do rei aos grandes negócios do Estado (MOURA, 1998).  

O rei com iniciativa própria reuniu os povos romanos, somente os patrícios em 

assembléia levavam o nome de comícios curiatos, com a finalidade de debater e 

votar as propostas de lei. 

A unidade de voto levava o nome de cúria, ja a lei votada e aprovada 

recebiam o nome de leges curiatae. 
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No entanto, com as reformas realizadas pelo rei Sérvio Tuli a plebe foi 

benéficiada quando a riqueza de cada um e não mais as suas origens passaram as 

bases distintas entre pessoas, com isso somente os plebeus que contribuiam com 

seus impostos teriam direito ao voto e também de prestar serviços militares. 

(MOURA,1998). 

Os plebeus votavam em comícios curiatus tendo a unidade do voto cênturian. 

Os plebeus adquiriram o direito de praticar as atividade de relação de 

consumo com isso recebiam o direito de ter contato com outros povos e outras 

culturas, onde mais tarde viriam a ser imcorporada pelo império romano do mesmo 

modo que recebiam os povos romanos poder econôimico fundamental para se 

alcançar o poder político. Fechando assim o período do Direito Romano na realeza. 

(MOURA, 1998). 

O segundo périodo, o Direito Romano na república (510-27. A.C). Importante 

marco que assinala o período de transição para a república constitui na derrocada 

de Tarquini chamado o suberbo de 510 A.C (MATOS, 1995). 

O poder dos consules substitui o rei, enquanto detentor do impérium. Eram 

eleitos dois consules para um periodo de um ano, onde cada um teria um período 

alternado para governar sendo um mês para cada, assim quando um governava o 

outro fiscalizava, tendo o primeiro contra o direito do veto ou intercessio, em caso de 

descordância.  (MATOS, 1995). 

Com isso o desenvolvimento da população romana fez com que as funções 

consulares se repartissem por outras pessoas, assim foram surgindo os cargos 

como questores, pessoas que responsabilizavam pela administração das finanças. 

Censores (encarregado de fomentar recenseamento e de fiscalizar os costumes). 

Pretores: eram classificados em espécie romana verificavam a procedência 

das alegações diante das provas apresentadas, julgando o direito diferente de 

religião.  

Pretor (em latim praetor) era um título consentido pelo governo da Roma 

antiga a homens que atuavam em dua diferentes funções oficiais (FREITAS, 2011). 
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Além dos consules a política de Roma na república ainda era composta pelo 

senado e pelo povo, o senado tinha a sua participaação consultiva e legislativa que 

eram compostas por 300 patries nomeados pelos consules, onde seus atos eram 

senatusconsultus.  

A peble, cuja conquista na época foi a criaçaõ do tribuno da plebe, juizes 

plebeus santos e sagrados com o direito de veto intercessio contra decisoes a serem 

tomadas, participavam sozinhos nos comicíos plebes onde faziam as votações dos 

plebecitos. (MATOS, 1995). 

As fontes do Direito Romano eram baseadas nos costumes na lei nos 

plebecitos, interpretação dos prudentes e os editos dos magistrados. A lei era a 

seguda fonte do direito apesar de muita resistência era resumida por parte dos 

patrícios e do senado. (MOURA, 1998). 

Importante e incontestavél a lei das XII tábuas, sendo considerada pelos 

povos romanos a fonte de todo direito público e o privado. Logo adiante surgiram 

inúmeras leis com o objetivo de administrar, as relações do povo de Roma e dos 

territórios submetidos, como a leges rogatae e a leges datae. 

O plebecito era tudo aquilo que a plebe deliberava por proposta de uns juízes 

Plebe, aplicando-se o princípio, unicamente a plebe, adquirindo a partir da lei 

hortensia, valor de lei. (MATOS, 1995). 

Os prudentes eram os juris consultos encarregados de aceitas os textos 

legais as mudaças do direto vivo preenchendo assim toda falha que a lei apresenta. 

(MATOS, 1995). 

O terceiro periodo, o Direito Romano no alto império. Também conhecido 

principado, é um período de transição entre a república e o baixo império, 

entendendo-se 27 A.C a 284 D.C. 

 Aqui o príncipe associa poderes quase sem limites, sendo o chefe supremo 

das forças armadas, é a autoridade máxima, e o seu poder e partilhado com o 

senado. (MOURA, 1998). 
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O poder judiciário era, portanto, dividido entre o imperiador e o senado. No 

início a magistratura funcionava normalmente, os costumes desempenhavam um 

papel importante enquanto fonte do direito. 

As leis leges datae, medidas tomadas em nome do povo pelo imperiador 

corresponde aos nossos atuais regulamentos administrativos. (TABOSA, 1999). 

Com o novo regime os editos dos juízes perderam grande importancia nesse 

período, os senatusconsultus são medidos de ordem legislativa que partem do 

senado e durante o alto imperio é feito pelo pedido do príncipe. 

O quarto período, o Direito Romano no baixo império. Também conhecido 

como denominato, o baixo império estende-se de 284 A.C a 565 d.C, e 

caracterizam-se pelo poder supremo do imperiador que se torna monarca absoluto 

por assumir atribuições de outros órgaõs constitucionais todos os poderes 

concentrados em suas mãos. (TABOSA, 1999). 

Durante esse período era divido em dois impérios o império romano do 

ocidente, e império romano do oriente, sendo cada império um imperiador. 

As constituições especiais ou leges são a unica fonte do direto do periodo, 

onde a maioria delas tem forma de editos. 

Acontece que, no entanto, que a maior contribuição desse período é 

certamente um dos maiores legados deixados pela civilização romana corresponde 

ao corpus juris civilis. (TABOSA, 1999). 

Obra que reuni o direito romano propeamente dito, o direito de Justiniano é 

uma obra que reuni em um só corpo grande texto de lei das épocas anteriores. 

Pois o direito romano, cujos principais institutos encontram-se codensadorios 

corpus juris civilis que constituem a raízes, apartir do qual nascem os principais 

institutos jurídicos ocidentais dos tempos atuais. (TABOSA, 1999). 
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2. O ACESSO À JUSTIÇA ENQUANTO DIREITO FUNDAMENTAL: 

CONCEPÇÕES GERAIS 

 

O conceito de acesso à justiça é uma expressão que denota o direito de 

buscar proteção judiciária, isto é, o direito de recorrer ao Poder Judiciário em busca 

de solução de um conflito de interesse. Aliás, é um direito assegurado pela 

Constituição Federal de 1988, por intervédio de seu artigo 5º, inciso XXXV, que trata 

justamente de buscar assegurar o acesso a justiça ou à tutela judiciária de todos 

independente de qualquer fator externo, como etnia, raça, se rico ou pobre e assim 

por diante.  

Ora, é um dispositivo que demonstra um direito que é de todos e precisa ser 

efetivado cada vez mais. Dispõe o inciso que “a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, ou seja, a lei não poderá excluir sem 

apreciar o mérito da demanda independentemente de que seja o litigante pobre ou 

até mesmo com poder aquisitivo maior. 

Apesar de difícil conceituação, o termo acesso à justiça delimita duas 

finalidades básicas do sistema jurídico. Primeiro, o sistema deve ser igualmente 

acessível a todos; segundo ele deve produzir resultados que sejam individual e 

socialmente justos (ABREU, 2004, p. 38). 

De fato, o tema acesso à justiça é aquele que mais diretamente equaciona as 

relações entre o processo e a justiça social, entre igualdade jurídica- formal e 

desigualdade socioeconômica. Depreende que a ideia de acesso a justiça não se 

limita ao mero acesso aos tribunais. Acentua que não se trata apenas de possibilitar 

o acesso à justiça enquanto instituição estatal, mas de viabilizar o acesso a ordem 

jurídica justa e, ainda, segundo Frigini (2000, p. 49), tende a reger que “a 

composição das pretensões resistidas se desse da forma mais rápida possível”. 

Dessa forma é muito sabido quando trata de elemento importante que faz 

estruturar o regimento interno do órgão.  
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Os seguintes dados elementares desse direito: o direito a 
informação; o direito à adequação entre a ordem jurídica e a 
realidade socioeconômica do país; o direito ao acesso a uma 
justiça adequadamente organizada e formada por juízes 
inseridos na realidade social e comprometido com o objetivo da 
ordem jurídica justa; o direito a pré-ordenação dos 
instrumentos processuais capazes de promover a objetiva 
tutela dos direitos; a remoção dos obstáculos que se 
anteponham ao acesso efetivo a justiça com tais características 
(ABREU, 2004, p. 39-40)  

 

Com isso teremos uma justiça adequadamente célere, organizada com 

propósito de igualdade com profissionais preocupados com o real problema da 

sociedade sempre buscando ajudar de uma forma digna igualitária. 

Seguindo na mesma linha de raciocínio o autor (CASTILHO, 2006, p. 12), 

conceitua: 

Sendo cultural o assunto de acesso a justiça, não devem usá-la sem antes 

observar se o direito considerável é ou não justo, (CASTILHO, 2006, p. 12). 

Ou seja, se presta ou não as reais necessidades a população. A observação, 

porém, da justiça, da justiça ou da revisão de uma organização jurídica pelo visto 

requer que, se estude a um conceito de justiça preliminar ou elevado ao próprio 

direito positivo, ou seria uma ideia do exclusivo do jus naturalismo, (CASTILHO, 

2006, p. 12).  

Também não podemos deixar de salientar as palavras do autor Watanabe, 

quando diz que: “acesso à justiça é muito maior que acesso a tutela do poder 

judiciário, acesso a um ordenamento jurídico com justiça” (CASTILHO, 2006, p.14).   

 

2.1. A origem dos juizados especiais cíveis no Brasil: Período pré-juizado 

 

Para entendermos a atual situação que se mostram os juizados especiais 

cíveis, devemos antes de tudo procurar informações sobre a sua origem, para que 

possamos observar seu funcionamento para que a partir daí consigamos extrair 
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dados que possa nos ajudar a encontrar soluções para os problemas atuais, 

(WATANABE, 1985 apud OLIVEIRA, 2010). 

Contudo devemos voltar da década de oitenta, para que possamos a 

entender esse direito que estava se evoluindo em nosso país, e que se mostrou 

como um dos fundamentos principal da criação dos juizados especiais cíveis a 

ocorrência da acessibilidade ao acesso à justiça (WATANABE, 1985, apud 

OLIVEIRA, 2010). 

No começo da década de oitenta, o movimento social iniciou tomando corpo 

em todas as classes sociais que se achavam até então humilhados pela ditadura. 

Naquele instante poderíamos acreditar que o poder judiciário vivia uma espécie de 

fase desconhecida (WATANABE, 1985 apud OLIVEIRA, 2010). 

Nessa data nascia a CUT, o MST, entre várias ONGs, e movimentos sociais. 

Queremos mostrar que foi nessa época que aparece, a exigência por direitos 

fundamentais e sociais dando pleito a um acesso a justiça de forma mais eficiente e 

igualitária (WATANABE, 1985 apud OLIVEIRA, 2010). 

Vale dizer que a partir desse momento começaram a surgir diversos trabalhos 

e pesquisa cientifica apreensiva com os problemas da acessibilidade a justiça de 

como levar esse acesso da forma mais adequada em conformidade com os 

princípios fundamentais (WATANABE, 1985 apud Oliveira, 2010).  

Bem como foi notório, um enorme número de congresso, tanto na dimensão 

nacional como na internacional, os quais procuravam soluções para esta temática, 

(WATANABE, 1985 apud OLIVEIRA, 2010). 

A partir daí os primeiros resultados começaram a aparecer no âmbito 

legislativo nessa época, primeiramente com a Lei nº 7019 de 31 de agosto de 1982, 

que concebia o procedimento de arrolamento de bens em caso de partilha amigável, 

esquivando-se o inventário tradicional. Logo adiante através do Ministério da 

Desburocratização, sob a Lei 7244, de 07 de novembro de 1984, quando nascia o 

juizado de pequenas causas (WATANABE, 1985 apud OLIVEIRA, 2010). 

 



18 

. 

2.2 Evolução histórica 

 

O acesso à justiça vem cada vez mais sofrendo uma transformação a uma 

mudança equivalente no estudo e ensino do processo civil, nos séculos XVIII e XIX, 

para a solução dos conflitos eram adotados os procedimentos que se baseavam na 

filosofia individualista dos direitos atuais (CAPPELLETTI, 1988, p. 9). 

Direito a proteção judicial significava o direito formal para aqueles que 

procuravam a justiça em busca de solucionar seus conflitos, agravado de propor ou 

contestar uma ação (CAPPELLETTI, 1988, p. 9). 

Portanto acesso à justiça embora pudesse ser um direito natural esse direito 

não necessitavam do Estado para sua proteção, pois era considerado direito anterior 

ao Estado, o Estado apenas não permitia que eles fossem infringidos por outros o 

Estado, portanto permanecia inerte, em relação aos problemas e a necessidade das 

pessoas para conhecer e defender seus direitos de maneira adequada 

(CAPPELLETTI, 1988, p. 9).  

Na prática seria afastar a pobreza de ter esse acesso, pois a incapacidade 

que muitas pessoas tinham de procurar a justiça a fim de conquistar seus direitos 

não era preocupação do Estado, a justiça somente seria para aqueles que 

pudessem custear as despesas processuais e aqueles que não podiam seria 

responsável por si só (CAPPELLETTI, 1988, p. 9). 

O acesso formal não era efetivo a justiça somente correspondia a igualdade 

formal, mas não efetiva.  

Ate recentemente, havia raras exceções, onde estudos jurídicos se 

mantinham desprendido as realidades do sistema jurídico desigualdade entre as 

partes em potencial na prática ao sistema ou liberdade de recursos para desafiar o 

litígio, se quer eram verificado como problema, (CAPPELLETTI, 1988, p. 10).  

O estudo era propriamente formal categórico e desatento aos problemas reais 

do foro civil. Sua absorção era sistematicamente de mera criação moral de sistema e 

mesmo quando a frente dela, sua forma consistia em julgar as normas de 
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procedimento a base de sua legalidade antecedente e de sua facilidade de operação 

por parte do usuário, em situações aparentemente, (CAPPELLETTI, 1988, p. 10).  

Proposta para reforma era com base nessa teoria do procedimento, mais isso 

não acontece na realidade. Interessados e o próprio judiciário imaginavam afastados 

dos cuidados reais da maioria da população, na maneira em que a população 

aumentou em enorme grau a ideia de direitos humanos passou a suportar uma 

alteração radical, (CAPPELLETTI, p. 10, 1988).  

No decorrer do momento em que as ações e levantamento exigiam cada vez 

mais caráter coletivo que individual, a população atual deixou para traz o olhar 

individualista dos direitos cautelosos nas declarações de direito que trazia consigo 

dos séculos passados entre XVIII e XIX, (CAPPELLETTI, p. 10, 1988). 

Dessa forma fez com que sejam reconhecidos os direitos e deveres sociais 

dos governos, comunidades, associações e indivíduos. Com um modelo novo de 

direitos humanos demonstrados pela Constituição Francesa, são anteriormente o 

suficiente para tornar claro, ou seja, transitável a todos os direitos antes proclamado, 

(CAPPELLETTI, p. 10 e 1, 1988). 

Entre esses direitos estão elencados os direitos do trabalho, a saúde, a 

segurança material e a educação, ficou fácil notar que a ação positiva do Estado é 

suficiente para garantir a fruição de todos esses direitos sociais básicos não é 

sublime logo que o direito ao acesso imediato a justiça tenham ganhado exclusiva 

consideração na medida em que as reformas têm procurado formar pessoas de 

novos direitos substantivos em sua capacidade de consumidor, locatário, 

empregados e, mesmo cidadão alega que na luta pelo direito a expectativas de, em 

situações determinadas, a autocomposição revelar-se a melhor saída para o conflito. 

(IHERING apud TARTUCE, 2015). 
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2.3 Princípios dos juizados de pequenas causas como proposta de justiça 

 

A lei n° 7.244/84 combinou os dois regimes tradicionais de solução dos 

conflitos, através da conjunção de mecanismo extrajudiciais de composição 

(conciliação e arbitragem) e de solução judicial propriamente dita (prestação 

jurisdicional específica).  

Nesse norte, há a preposição, numa óptica divisão de justiça coexistente, de 

adjunção de mecanismo de participação popular, com valorização de vias 

alternativas de solução de conflitos, dentre os quais sobreleva a conciliação, a 

arbitragem e a participação do juiz privado (juiz leigo). Em contrapartida, a ordem 

jurídica e suas respectivas instituições são entendidas não mais na diretriz do 

estado, que administra a justiça, mas pela visão de seus consumidores, ou seja, de 

seus destinatários (ABREU, 2004, p. 191). 

Sobre a conciliação, o legislador pátrio deu-lhe importância a partir de 

experiência brasileira histórica (como por exemplo, da Constituição Império, art. 162) 

e de modelos processuais alienígenas, de que ela constitui valiosíssimos 

instrumentos de pacificação social, dada a tendência natural de as pessoas 

aceitarem e cumprirem as soluções que elas próprias ditam ou das quais 

participaram voluntariamente (ABREU, 2004, p. 191). 

Devemos também salientar que do mesmo modo da Lei n°9099/95, a Lei dos 

juizados de pequenas causas tinha a ideia de buscar essencialmente a conciliação 

como meio de solução de conflito, contudo essa esta conciliação era essencialmente 

extrajudicial que deixa bem longe da realidade dos juizados especiais cíveis, 

(Watanabe, 1985, apud Oliveira, 2010, p. 24).  E, ainda segundo Lilia Maia de 

Moraes Sales, a aproximação inimiga do processo institui um dos problemas dos 

meios tradicionais de solução de litígios, onde as partes são apontadas como 

espécie de inimigas, como certa ou errada, ou seja, ganhadora ou perdedores. Esse 

modelo de distribuição de justiça auxilia efetivamente, para composição de uma 

cultura de paz e nasce no pensamento das pessoas a sensação de que foi feito a 

justiça? A resposta na maioria das vezes é negativa, pois não é sempre que tal 
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resolução demonstra adequada no intuito de procriar resultados verdadeiramente 

justos e efetivamente reconhecida pelas partes, (SALES, apud TARTUCE, 2015).  

Porem, a então referida Lei merece o nosso destaque por uma inovação que 

trouxe em seu corpo que se revelaram marco para a acessibilidade judiciária. 

Podemos citar a participação da sociedade na manutenção da justiça, que era o 

incentivo na ajuda de promover as resoluções de conflitos, o fato de ser gratuita, e a 

promessa de ser mais ágil através do principio da informalidade que trazia em seu 

texto, (WATANABE apud OLIVEIRA,1985, p. 24). 

E por fim servir para a efetivação de direitos de quantia de menor valor que 

naquela época, não era de costume levar a justiça tradicional. 

Com isso é muito sabido o autor Watanabe, em suas palavras: 

 

Não se trata de mera formulação de um novo tipo de procedimento, 
e sim de um conjunto de inovações, que vão desde nova filosofia e 
estratégia no tratamento dos conflitos de interesses até técnicas de 
abreviação e simplificação procedimental. Essas inovações têm por 
objetivo atender à litigiosidade contida; reverter a mentalidade 
segundo a qual a Justiça é lenta, cara e complicada e por isso, além 
de difícil, é inútil ir ao Judiciário em busca de tutela do direito; (...) 
resgatando ao Judiciário a credibilidade popular de que é ele 
merecedor e fazendo renascer no povo, principalmente nas 
camadas média e pobre, vale dizer, do cidadão comum, a confiança 
na Justiça e o sentimento de que o direito, qualquer que seja ele, de 
pequena ou grandes expressão sempre deve ser defendido. 
(WATANABE apud Oliveira, 1985, p. 24) 

 

Com isso entende- se que para termos uma justiça digna com efeito de 

dever cumprido devemos ter sempre como instrumentos o texto de lei. 

Logo em seguida no ano de 1988, foi elaborada a nova carta magna, 

prestigiada por vários desses movimentos sociais, onde era previsto em seu texto a 

criação de mecanismo, os quais dessas garantias a tão esperada acessibilidade à 

justiça. Entre a criação dos juizados especiais cíveis com a execução de causas 

cíveis de pequenos valores e penais de menor potencial ofensivo, evidenciado no 

principio da informalidade do procedimento e a participação da sociedade através 
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de incentivo a conciliação e a participação de juízes leigos apresentando assim 

melhorias em comparação a Lei 7244/84, (WATANABE apud OLIVEIRA, 1985, p. 

24).  

A origem da conciliação, remonta aos primórdios da vida do homem em 

sociedade, como revelado no episódio bíblico de Jacó e Lobão (Genesis, capitulo 

31, versículo 36 e 37) e nos poderes concedidos a Moisés (Êxodo, capítulo 18, 

versículo 14). Os romanos, de seu turno, sempre valorizavam a conciliação, tanto 

que edificaram um templo dedicado à deusa Concórdia, perto do fórum. 

No Brasil- Colônia, as Ordenações Filipinas recopilação efetiva por D. Philippe 

I tinha preceptivo próprio acerca da conciliação, (ABREU, 2004, p. 191-192). 

Posteriormente a Constituição Imperial de 1824, em seu artigo 162, dispôs: 

”Sem se fazer constar que se tem intentado o meio de reconciliação, não se 

começará processo algum”. Salienta que por força do preceito constitucional 

enfocado, a tentativa de reconciliação era promovida pelos juízes de paz, feito em 

processo apartado e previamente. Obtido o acordo era lavrado termo que servia 

como titulo para credor exigir o cumprimento da obrigação, caso contrário, lavrava-

se termo de frustração de tentativa conciliatória e o credor instruía o feito com esse 

documento, (ABREU, 2004, p. 192). E completa o doutrinador, Ronaldo Frigini, 

conciliação é um ato natureza jurídica cabendo somente ao juiz togado com o poder 

do Estado para proceder ao conflito, seja ela homologação do acordo ou decidido a 

demanda, pois cabe somente a ele proferir a sentença, (FRIGINI, 2000, p. 319). 

Com base nesse entendimento ressalva. 

 

No Código de 1939 foi expugnada essa formalidade preliminar, tendo 
sido reintroduzida no Código de 1973, passando a integrar capítulo 
próprio, sendo revitalizado na recente reforma processual, ao ser 
reimplantada a audiência preliminar prevista no art. 331 e seus 
parágrafos. 
Artigo. 331 NCPC, Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar 
facultado ao juiz no prazo de 05 dias (cinco) dias, retratar-se. 
Parágrafo 1° Se houver retratação, o juiz mandará citar o réu para 
responder ao recurso. 
Parágrafo 2° Sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para 
contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, 
observado o disposto no artigo 334 do dispositivo legal. 
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Parágrafo 3º Não interposta à apelação, o réu será intimado do 
transito em julgado da sentença. (ABREU, 2004, p. 192-193)  

 

Com isso explica que no inicio do milênio haverão de melhorar os meios 

alternativos de solução de conflitos dentre essas melhoras vem o processo como 

instrumento da conciliação, a mediação e o juiz arbitral. Do outro lado a vantagem é 

que esse processo judicial seja apreciado por um especialista que por sua vez atua 

no procedimento como juiz leigo ou arbitral, (ABREU, 2004, p. 194). 

Estudos realizados têm evidenciado que a via conciliatória extrajudicial 

possibilita não só pacificar conflitos sociais, (ABREU, 2004, p. 198). 

Dessa forma destaca-se o autor, apontando as seguintes finalidades: 

 

a.  Recuperar certas controvérsias que não chegam a justiça, 
especialmente os pequenos conflitos que ordinariamente são 
relegados a um segundo plano não fosse a via conciliativa, como as 
questões de vizinhança, atinente ao direito do consumidor, acidentes 
de veículos; 
b. Reativar a participação do corpo social na administração da 
justiça; 
c. Proporcionar maior informação ao cidadão, conscientizando 
sobre seus direitos e orientando-o juridicamente, na sua defesa e 
garantia; 
d.  Racionalizar a distribuição da justiça com o manejo de método 
informal, desobstruindo o serviço do magistrado. (ABREU, 2004, p. 
198) 

 

Para isso é relevante a participação da justiça no todo para que possam 

mudar essa maneira de as pessoas se interagirem com a sociedade buscando, no 

entanto em primeira mão a relatividade desses com a justiça da forma mais eficaz 

possível, (ABREU, 2004, p. 198). 

Da Competência dos juizados de pequenas causas como proposta de justiça 

na solução de conflitos. 

Foram definidas como causas de valores econômicos baixos observando 

critérios valorativos que se atem sobre o direito patrimonial como, por exemplo, 

direito relacionado ao direito do consumidor, acidentes de trânsitos entre outros. 
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No entanto a Lei n° 7244/84, em seu artigo 3° traz em seu aludido texto, 

(ABREU, 2004, p. 202): 

 

Artigo 3° da lei considera-se causa de reduzido valor econômicos 
que versem sobre direitos patrimoniais e decorrem de pedido que, a 
data do ajuizamento, não exceda a 20 (vinte) vezes o salário mínimo 
vigente no país e tenha como objeto: I. A condenação em dinheiro; II. 
A entrega da coisa certa móvel ou ao cumprimento de obrigação de 
fazer, a cargo de fabricante ou fornecedores de bens e serviços de 
consumo; III. A desconstituição e a declaração de nulidade de 
contrato relativo a coisas móveis e semoventes, (ABREU, 2004, p. 
202)  

 
 

No entanto foram excluídas as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal 

e de interesse da Fazenda Publica, as relativas a acintes dos trabalhos, a resíduos e 

ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial (Artigo 3° 

Parágrafo 1°), (ABREU, 2004, p. 202). Diz o artigo 8 da Lei 7244/48: 

 

Não poderão ser partes, no processo instituído nesta lei, o incapaz, 
o preso, as pessoas jurídicas de direito públicos, as empresas 
públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. 
Artigo 8° $1°. “Somente as pessoas físicas capazes serão 
admitidas a propor ação PE 
Perante o Juizado Especial de Pequenas Causas, excluídos os 
cessionários de direitas pessoas jurídicas. 

 

2.4 Concepções legais: Lei 7.244 de 1984 

 

Artigo 3° Parágrafo 1° da Lei nº 7244/84 traz em seu aludido texto: 

 

Esta lei não se aplica as causas de natureza alimentar, falimentar, 
fiscal e de interesse da Fazenda Publica, nem as relativas a 
acidentes do trabalho a resíduos e ao estado a capacidade das 
pessoas, ainda que de cunho patrimonial, (ABREU, 2004, p. 202). 
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Contudo o artigo 8° da lei 7244/84 traz em seu aludido texto a legitimidade 

para agir onde foram excluídos de atuar no processo o incapaz, a pessoa que se 

encontre preso, as pessoas jurídicas de direito públicos empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil, (ABREU, 2004, p. 202).  

Já o Parágrafo 1° somente aceitava no polo ativo da relação processual as 

pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas, 

(ABREU, 2004, p. 202). 

 

De inegável interesse pela novidade foi a criação de turmas 
recursais, integradas por três juízes de primeiro grau, com 
competência para conhecer, na sede do juizado, dos recursos da 
sentença, excetuada a homologatória de transação ou de laudo 
arbitral, artigo 41, da lei 9099. (ABREU, 2004, p. 203) 

 

Com a criação das turmas recursais os recursos serão julgados na própria 

instituição por juízes competentes para julgar, ficando apenas em exceção as 

homologações de laudo arbitral conforme previsto no artigo 41 da Lei nº 9099/95. 

Artigo 41 “Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo 

arbitral caberá recurso para o juizado”. Parágrafo 1°, o recurso será julgado por 

turma composta por (três) juízes, em exercício no primeiro grau de jurisdição, 

reunidos na sede do Juizado, (ABREU, p. 203, 2004).  

Com o advento dos artigos 3° Parágrafo 1° e 8° Parágrafo 1° da Lei 7244/84 

despertaram-se o interesse em formar dentro dos juizados turmas recursais, afim de 

que os processos sejam julgados com recursos dentro do próprio juizado formado 

assim por três juízes de primeiro grau ficando em exceção as homologações de 

transação, ou de laudo arbitral, (ABREU, 2004, p. 203). Por isso os prazos recursais 

foram fixados em dez (10) dias, com a efetivação do preparo em 48 horas, após a 

interposição, artigo 42 da Lei 9099/95. 

Artigo 41 Parágrafo 1° traz que “o recurso será interposto no prazo de 10 

(dez) dias, contados da ciência da sentença por petição escrita, da qual constarão 

as razões e os pedidos do recorrente Parágrafo 1° O preparo será feito 
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independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes a 

interposição, sob pena de deserção”. (ABREU, p. 203, 2004). Quanto ao recurso 

apesar de ser recebido somente no efeito devolutivo, para evitar que a parte não 

sofra danos irreparáveis poderia ser atribuído efeito suspensivo assim as partes se 

sentiria mais segura, artigo 43 da lei 9099/95, (ABREU, p. 203, 2004). 
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3. DOS JUIZADOS ESPECIAIS: IMPLANTAÇÃO E RELEVÂNCIA 

SOCIAL  

 

Teve uma experiência significativa por pouco mais de dois anos depois de 

implantada na comarca de Rio Grande, a ideia se alastrou muito rápido passando 

por um processo de institucionalização com a edição da Lei n° 7244, em 26 de 

setembro de 1984 (ABREU, 2004, p. 206). 

Com a aprovação dessa lei houve uma demanda muito grande de 

controvérsias e também algumas incompreensões entre os estados que tivesse o 

interesse de instalá-lo ou não alguns aderiram cuidando de sua implantação, 

acrescentando vários modelos, ricos em conhecimentos regionais utilizando a 

criatividade da classe jurídica, (ABREU, 2004, p. 206). E completa a autora, Maria 

Tereza Sadek, a criação dos juizados especiais passou a ser tratado como uma 

desconfiança, na justiça brasileira seja por parte da morosidade nos procedimentos, 

a que estavam sujeito aqueles que precisavam dos serviços dos judiciários, ou 

mesmo a distancia que existia entre o poder judiciário e a população, já que os 

juizados de pequenas causas recebidos pela constituição de 1988 obtiveram 

resultados favoráveis em algumas regiões, porém era necessário um instituto com 

um espaço maior e mais modernos de normas que atendesse em todo território, 

(MOREIRA, 1993 apud OLIVEIRA, 2010). 

Com esses resultados favoráveis provindo de uma justiça justa foram 

reconhecidos pelos legisladores da Carta Política de 1988, dando-lhe o tratamento 

constitucional que agora denominamos juizados especiais, (ABREU, 2004, p. 206). 

A Constituição de 1988 inovou o tema de juizado conferindo o foro 

constitucional a esse tipo de jurisdição especial regulando somente por lei federal 

abrindo espaço para mais discussão acerca de sua constitucionalidade, e num 

segundo plano, aumentou o conceito de pequenas causas, pois provém de critério 

valorativo de conteúdo econômico, incluindo as causas cíveis de menor 

complexidade, fundado na definição da competência um critério qualitativo material, 

fundado na natureza da pretensão, (ABREU, 2004, p. 206). 
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Logo em seguida tornou-se obrigatório a criação desses juizados por todos os 

estados buscando competência concorrente para legislar sobre sua implantação, 

funcionamento e processo, (ABREU, 2004, p. 206). 

Baseando-se sempre no dispositivo legal destaca-se. 

 

De fato, dispõe o artigo. 98, inciso I da Carta Constitucional, que a 
União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão 
juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados leigos, 
competentes para conciliação, o julgamento e a execução de causas 
cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial 
ofensivo, mediantes os procedimentos oral e sumaríssimo, 
permitidos nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento 
de recursos por turmas de juízes de primeiro grau, (ABREU, 2004, p. 
206-207). 

 

Esse procedimento é muito importante para que tenhamos um acesso a 

justiça de forma coerente como a lei o ampara. 

A Constituição Federal traz em seu artigo 24, inciso X, impôs a competência 

da união o aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre a concorrência a criação, 

funcionamento e processo dos juizados de pequenas causas, (ABREU, 2004, p. 

207). 

Esse processo somente se consolidou com a edição da Lei n° 9099, de 

setembro de 1995, com disciplina do processo e do procedimento dos chamados 

juizados especiais, (ABREU, 2004, p. 207). 

 

3.1 A Lei 9099 de 26 de setembro de 1995 

 

Com a implantação dessa lei os juizados de pequenas causas passaram a 

tomar novas formas e regimentos, assim destaca o autor. 
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O diploma em questão foi promulgado em cumprimento do artigo. 98, 
inciso I, da Constituição Federal, dispondo sobre os juizados 
especiais cíveis e criminais. Na parte cível acolheu por inteiro, com 
pequenas modificações e acréscimos, as ideias e os princípios 
contidos na Lei n°7.244/84, que foi expressamente revogada o artigo. 
97, a modificação mais significativa verificou-se na ampliação da 
competência dos juizados. Todavia, não foi alterada a matriz 
ideológica do sistema, que preconizava a facilitação do acesso à 
justiça pelo cidadão comum, especialmente pela camada mais 
humildade da população, (ABREU, 2004, p. 208). 

 

Com o advento da Lei 9099/95 houve algumas modificações em relação a Lei 

7.244/84 uma vez que se verifica a ampliação da competência dos juizados, não 

alterando a ideologia do sistema, que tem como visão facilitar o acesso a justiça a 

todos o cidadão comum, e em especial a classe mais humildade da população, 

(ABREU, 2004, p. 208). 

Para chegar a essa altura, o legislador não se limitou a criar um novo tipo de 

procedimento simplificado, ao contrario trouxe um conjunto de inovações envolvendo 

aspectos filosóficos e estratégicos para auxiliar nos tratamentos de conflitos de 

interesses, e também técnicas de abreviar e simplificar procedimento (ABREU, 2004, 

p. 208).  

A lei dos juizados especiais enfrentou a questão de formalidade com a 

instituição de um procedimento informal, claro e simples, com o objetivo de designar 

maiores informações de toda e qualquer situações de natureza processual. No 

tocante ao ativismo judicial fico claro que a Lei 9099/95 seguindo o mesmo 

raciocínio da Lei n° 7244/84 tem ampliado enormes poderes do juiz na condução do 

processo dando-lhes para tanto poderes na participação ativa na produção de 

provas, (ABREU, 2004, p. 209). 

Podendo não considerar os efeitos da revelia, deixando de ser mero 

observador na condução do processo. Com isso o exercício da jurisdição passou-se 

a exigir um posicionamento diferente do magistrado, para atender as necessidades 

que a burocracia dos juizados vem a impor, (ABREU, 2004, p. 209-210). 
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Esquecido da formalidade inútil, consciente de que é um prestador 
de serviços preocupados em resolver os litígios, o juiz do juizado 
especial deve ser um juiz moderno, afeito ao uso dos instrumentos 
que a técnica lhe alcança, extraindo o máximo dos princípios da 
oralidade, da simplicidade, da informalidade, da economia processual 
e da celeridade, (ABREU, 2004, p. 210). 

 

Portanto os juízes que atuam nos juizados especiais deverão manter sua 

postura de como se comportar dentro da jurisdição observando os princípios 

constitucionais a eles impostos pela legislação. 

 

O sistema do juizado permite até a dispensa dos autos, elimina o 
dossiê. Basta que o autor compareça ao cartório para fazer sua 
reclamação, a ser registrada em computador, com cópia remetida ao 
réu, pelo correio. No dia da audiência, as partes trazem seus 
documentos e demais provas, tudo registrado resumidamente, mais 
o acordo e a sentença. Ao final, cada um sai com seus documentos e 
cópia dos atos. Assim, fica eliminado o lugar onde apor carimbos e 
lançar despachos protelatórios, (ABREU, 2004, p. 210-211).  

 

Com esse sistema o interessado ao procurar a justiça na tentativa de 

solucionar o conflito se torna muito mais ágil e não acaba movimentando a máquina 

judiciária tornando assim o procedimento na forma estabelecida pelo órgão do 

juizado especial que já tem como característica legislativa, que é promover a justiça, 

com economia processual, (ABREU, 2004, p. 211). 

 

3.2 Dos princípios dos juizados especiais 

 

São informados no decorrer do processo dos juizados especiais, cinco 

princípios fundamentais, (ABREU, 2004, p. 212), a saber: da oralidade, da 

efetividade, da economia processual, da simplicidade ou informalidade e dos atos. 
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3.2.1 Princípio da oralidade 

 

Pelo princípio da oralidade incumbe ao juiz colher diretamente a 
prova. O sistema da oralidade, além disso, compreende um conjunto 
de outros princípios integrativos, tais como: (a) o da imediação; (b) o 
da concentração dos atos processuais; (c) o da irrecorribilidade das 
interlocutórias; (d) o da identidade física do juiz, (ABREU, 2004, p. 
212-213). 

 

Com esse princípio torna a pretensão mais célere com resolução em 

audiência uma, onde os atos processuais são concentrados de uma só vez não 

cabendo recursos nas decisões interlocutórias, (ABREU, 2004, p. 213).  

A oralidade traz como conseqüência, a concentração, ou seja, o 

comprometimento procedimental buscando reduzir o procedimento em uma 

audiência una, ou outra audiência presidida com tempo menor, visando preservar a 

presença do juiz, e seu parecer acerca dos fatos e da causa, (ABREU, 2004, p. 

213). 

A imediação ato pelo qual o juiz tem o contato direto no processo, sem 

necessidade de intermediação, com as alegações e as provas, a presença física do 

magistrado com o compromisso direto para decidir a causa por conseqüência da 

oralidade e da imediatividade já que foram coletadas as provas diretamente, 

(ABREU, 2004, p. 213). 

Esse princípio tem por objetivo dar mais rapidez à pretensão das partes no 

intuito de favorecer o cidadão, (TOURINHO NETO, 2007, p. 62). 

Segundo entendimento de Andrighi (apud TOURINHO NETO, 2007, p. 62) 

essa tese seria simplesmente confusa tendo em vista que a aplicação auxiliar do 

código de processo civil, não revê apenas quando o microssistema formalmente 

consente, mas sempre que há existência concreta entre os sistemas anormal, e a lei 

específica seja falha.  

Ainda é entendimento do autor Chiovenda (apud TOURINHO NETO, 2007, p. 

62) que o princípio da oralidade se resolve com a aplicação dos seguintes: 
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A) Domínio da palavra como meio essencial combinando com a 
aplicação de meios escritos na preparação e documentação. 
Intervenção da relação entre o magistrado e as pessoas onde as 
declarações devam ser apreciadas. 
B) Identidades das partes que formam o juiz durante comandar a 
causa informando que tal princípio necessita dos outros dois. 
C)  Ter conhecimento da causa em um só período, na tentativa de 
desenrolar a lide em uma audiência conjunta deixando evidente que 
este princípio é a principal característica do processo oral e é a mais 
utilizada no processo. 

 
 

Em pratica o princípio da oralidade exige que a decisão do atributo não seja 

recorrível a parte da ação principal, (TOURINHO NETO, 2007, p. 62).  

Em razão desses principio entende o legislador que, dispôs a seguinte 

normativa: Onde houver a composição de danos civis, será essa homologada por 

sentença onde a parte não poderá recorrer da decisão, (TOURINHO NETO, 2007, p. 

62).  

De uma vez marcada a sessão, ou seja, a audiência não poderá de forma 

alguma desmarcá-la, somente os atos essenciais serão objetos de registros escritos, 

todas as sentenças serão prolatadas em audiência, só terá efeito o recurso que tiver 

a sentença definitiva, (TOURINHO NETO, 2007, p. 62) 

Ainda conceitua o autor Almeida (apud TOURINHO NETO, 2007, p. 62) que 

são esses os cinco principais fatores importantes que constituem as linhas mestra 

da oralidade: 

 

1º predominância da palavra falada: onde as partes terão o direito de 
formar acordo entre si. 
2º A imediação da relação da relação do juiz com as partes e os 
meios produtores da certeza: onde o processo seria inevitável 
quando as partes não chegarem a um acordo. 
3º A identidade física do órgão judicante em todo decorrer da lide: 
será mantida a identidade do órgão enquanto perdurar a pretensão 
resistida. 
4º a concentração da causa no tempo: as causas terão suas 
resoluções em tempo hábil. 
5º a irrecorribilidade das interlocutórias: pois não cabem recursos nas 
decisões interlocutórias. (TOURINHO NETO, 2007, p. 63) 
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Com isso tem-se observado que o juizado especial é totalmente mantido pelo 

princípio da oralidade. 

É, também, a relação de imediato do juiz as testemunhas e as partes 

envolvidas no ato processual é o meio pelo qual o juiz tem um contato direto com as 

parte cabendo ao juiz a responsabilidade na participação na audiência quando 

somente ele pode dar o juízo ao feito, (TOURINHO NETO, 2007, p. 64). 

Segundo entendimentos de Pedro Henrique Demercian: 

 

Nas audiências o juiz terá que estar bem firme com seus 
pensamentos para que não ocorra algum tipo de informação que 
venha a atrapalhar o seu entendimento para que haja uma sentença 
justa, terá que comparecer as audiências de corpo e alma, 
(TOURINHO NETO, 2007, p. 63). 

 

Na mesma linha, é o entendimento do doutrinador Malatesta (apud 

TOURINHO NETO, 2007, p. 63) que diz que “o principio da oralidade parte desde 

quando o objeto a ser questionado começa pelo depoimento das testemunhas”, e 

coloca: 

 

Com o interrogatório direto e oral da testemunha, o judiciário, que 
tem sob sua visão elementos favoráveis para sua decisão, podendo 
de ali retirar suas conclusões para dar seu parecer e seus 
julgamentos com mérito, ou seja, são através dos depoimentos das 
testemunhas que muitas vezes o juiz retira seu convencimento para 
prolatar a sentença, (MALATESTA apud TOURINHO NETO, 2007, p. 
63). 

 

Com isso ele consegue descobrir onde a testemunha foi falha reparando por 

meios interrogatórios, isso quando não for possível tendo o juiz que dar seu 

julgamento por intermédio de testemunho redigido a escrita por outrem, ainda que 

por agente público, (TOURINHO NETO, 2007, p. 63). 
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O juiz pode até não formar seu convencimento, pois apresenta da testemunha 

no ato do processo é essencial por ter desprezado qualquer que seja do depoimento 

ou subtendido, (TOURINHO NETO, 2007, p. 63). 

Com os depoimentos a escrito, o juiz se priva da conduta da testemunha, e 

fica evidente que não havendo a presença da testemunha pode acontecer a duvida 

de que a testemunha esteja falando a verdade ou mentindo, pois, o depoimento com 

a testemunha ele consegue a luz do olhar ou até mesmo na fala saber se a mesma 

esta falando verdade ou não e com isso, se torna um acumulo muito precioso em se 

tratando de provas indiretas quando julgado, por escrita, (TOURINHO NETO, 2007, 

p. 63). 

 

3.2.2. Princípio da efetividade 

 

O Princípio da efetividade tem por objetivo genérico, além de proporcionar 

razão a quem tem, devolver o patrimônio do lesado por não cumprir a ordem 

jurídica. Para isso cumpre ao Estado colocar as coisas em seu devido lugar   ou seja 

voltar o que era antes, utilizando-se de meios de sub-rogação, que confere a parte a 

mesma conseqüência que obteria se viesse a cumprir no momento da decisão 

(ABREU, 2004, p.  214). 

 

3.2.3. Princípio da economia processual 

 

Pelo princípio da economia processual deve direcionar o processo com o 

objetivo de oferecer as partes o máximo de resultado, confrontando assim com o 

mínimo de esforço processual. Com isso agilizando o provimento de forma segura e 

não solene, é característica desse princípio, (ABREU, 2004, p. 215). 

Segundo entendimento do autor, Moacir Amaral Santos: 
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O fator importante para que haja rapidez, economia de tempo, 
e economia de custo é diminuição de fases nos atos 
processuais obtendo o máximo resultado com a menor 
possibilidade de atividade processual. 

 

Ainda, afirma que a finalidade dos juizados especiais busca com a aplicação 

desse princípio a reparar danos que a vítima venha a sofrer e a aplicação da pena 

não privativa de liberdade.  

 

3.2.4. Princípio da informalidade 

 

O princípio da simplicidade e informalidade esta atrelada o da 

instrumentalidade das formas. A relação do processo, com isso só pode ser 

invalidada por razões de intransponível levando sempre em consideração a questão 

de fundo, com compromisso com os fins de justiça no processo, (ABREU, 2004, p. 

216). 

Tal princípio decorre do próprio texto constitucional que traz em seu, aludido 

(artigo 98, inciso I), ao dispor que nos juizados especiais o procedimento deveria ser 

não só oral, mas também sumaríssimo, (ABREU, 2004, p. 216).  

Quando não se apega as formas do processo de maneira rígida e rápida, 

haverá de procurar o magistrado os conciliadores ou aquelas pessoas que trabalha 

a serviço do juizado para evitar ao máximo o formalismo, (TOURINHO NETO, 2007, 

p. 63). 

E evitar também a exigência desproporcional quando no cumprimento das 

normas processuais e cartorário, o registro que intimida e preocupa os envolvidos no 

processo, mas fica claro que não há de se falar em um tratamento intimo, pois serão 

tratadas todas das mesmas formas usando um tratamento de senhor e senhora 

sendo esse o tratamento ideal para as partes, (TOURINHO NETO, 2007, p. 63). 
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O insignificante será sempre reprovável, somente as formas respeitáveis e 

privilegiadas que não levam a nada, é desnecessária a perfeição do ato. 

Segundo Tornaghi (apud TOURINHO NETO, 2007, p. 63), ensina que com a 

aplicação da lei o juiz ainda acaba se deparando com outro problema, no direito 

como em tudo, mas existe um elemento artificial, que seria as fórmulas, na medida 

em que se separa da realidade é ruim, pois o direito em si é bom na medida em que 

se traz segurança é um bem, pois o direito nos traz a certeza da estabilidade e da 

segurança, buscando sempre encontrar um meio termo entre a segurança e a 

justiça. 

Esse princípio tem por finalidade, simplicidade, a naturalidade, sem exagero, 

claro, direto, com o objetivo de deixar as partes interessadas livres para expressar 

seus objetivos de forma que não se sinta tímido ou reprimido, (TOURINHO NETO, 

2007, p. 63). 

 

3.2.5. Princípio da concentração dos atos 

 

É a proximidade dos atos processuais onde todos os atos processuais devem 

permanecer próximos e até as sentenças são decretadas em audiência, 

(TOURINHO NETO, 2007, p. 63). 

Em razão desse princípio não pode ser prejudicado o acusado, que tem seu 

amparo na Constituição Federal conferindo-lhes o direito, a ampla defesa, o 

contraditório e o devido processo legal, dando o direito ao acusado de produzir 

provas do que alega, (TOURINHO NETO, 2007, p. 65). 

Segundo Demercian (apud TOURINHO NETO, 2007, p. 65): 

 

Nem sempre se pode concentrar numa única audiência todos os atos 
da instrução. O direito a prova deve ser resguardado, impondo ao 
juiz ficar de olhos sempre aberto, as regras garantam o contraditório 
e a ampla defesa agindo sempre com o bom senso indeferindo as 
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provas que demonstrarem claro, evidentes ou que não tenha relação 
com o objeto do processo, (TOURINHO NETO, 2007, p. 65). 

 

Desse modo entende que o juiz é a peça mais importante para que seus 

pareceres sejam dados com responsabilidade e respeito a aqueles que 

comprovarem as melhores posições dentro do ordenamento, (TOURINHO NETO, 

2007, p. 65). 
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4. DAS CUSTAS JUDICIAIS 

 

Em grande parte das comunidades modernas a determinação de formal litígio, 

em particular nos tribunais, é muito trabalhosa, isso quando há certeza que o Estado 

paga os salários dos magistrados e seus auxiliares e permitir que os imóveis e 

outros recursos indispensáveis aos julgamentos ficam a cargo dos litigantes que tem 

que suportar a grande gama a dimensão dos demais custos suficientes a solução da 

pretensão resistida (CAPPELLETTI, 1988, p. 15 e 16). 

O elevado custo para os litigantes é claro, sob o sistema americano, que não 

obriga quem perde a reembolsar ao ganhador à custa dos honorários de seu 

advogado. Impondo assim uma barreira poderosa sob o sistema, mais abundante e 

esparsa que impõe ao vencido o dever de arcar com à custa da sucumbência, 

(CAPPELLETTI, 1988, p. 15 e 16). 

Nesse caso, a menos que as partes em conflitos estejam certo de ganhar 

dadas a normal incerteza no processo ainda tem que enfrentar um risco maior que a 

penalidades em pais que adotam o principio da sucumbência é o dobro onde ele terá 

que pagar às custas processuais das duas partes, (CAPPELLETTI, 1988, p. 17). 

Em países como a Grã-Bretanha, o litigante, na maioria das vezes, não 

imagina o tamanho risco que terá que arcar se acaso venha a ser parte perdedora, 

uma vez que à custa dos serviços dos profissionais podem variar muito, 

(CAPPELLETTI, 1988, p. 17). 

Por fim os autores nesse s países necessitam as vezes segurar juízo no que 

respeita às custas da outra parte bem antes de impetrar com a ação, por essas 

considerações, pode-se buscar que as regras da sucumbência não estabelecem 

barreiras de custas tão básica quanto, as criadas pelo sistema americano. Do outro 

lado torna-se evidente que os altos custos na mesma forma em que qualquer uma 

das partes deva superá-lo, formam uma considerável barreira, ao acesso a justiça, 

(CAPPELLETTI, 1988, p.18). 

Para as partes, a despesa mais importante era, sem sombra de duvida, os 

honorários advocatícios, que nos países como Estados Unidos e Canadá, variavam 
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entre 25 e 300 dólares e os custos de determinados serviços pode ultrapassar ao 

custo dos honorários, (CAPPELLETTI, 1988, p.18).  

Em outros países, os serviços advocatícios são possíveis de serem somados 

de acordo com entendimentos que os tornem mais aceitáveis, todavia, deve-se 

existir dados que comprovem que eles apresentam uma irrecorrível proporção dos 

altos custos do conflito em países onde não existe profissional dativa para atuar nos 

juizados especiais com o objetivo de auxiliar as partes litigantes em suas demandas, 

por exemplo, (CAPPELLETTI, 1988, p.18). 

Na realidade qualquer tentativa ao enfrentar os problemas de acesso deve 

começar por reconhecer esta situação, que os profissionais do direito e seus 

serviços são de alto valor ficando evidente que somente aqueles que podem arcar 

com a custa processuais e honorários advocatícios que muitas das vezes 

conseguem encarar uma demanda judicial, (CAPPELLETTI, 1988, p.18).  

 

4.1 Das despesas e custas processuais  

 

Em se tratando de despesas, é entendimento do autor Humberto Theodoro 

Junior, despesas são os gastos produzidos com os atos do processo, com viagens, 

diárias de testemunhas e a gratificação para aqueles que prestam serviços de 

técnico junto ao judiciário, (TOURINHO NETO, 2007, p. 713). 

São custas os capitais pagos aos serventuários da justiça e aos cofres 

públicos pela prática de atos processuais conforme o regimento da lei e por serem 

considerados salários pagos ao serventuário público se enquadra na qualidade de 

tributos, (TOURINHO NETO, 2007, p. 713). E ainda afirma que as reduções das 

despesas processuais, só serão diminuídas, nos casos que houver homologação de 

composição civil ou de transferência, ou aplicação de pena restritiva de direito ou 

pagamento de multa. Em caso que o réu for condenado não, (TOURINHO NETO, 

2007, p. 714). 
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4.1.1 As vantagens e desvantagens dentro da tutela jurisdicional estatal 

 

Segundo a autora Fernanda Tartuce afirma em seu entendimento que, aquilo 

que diz respeita a justiça, de maneira institucional de acesso a justiça, é atribuído 

tanto de vantagem quanto de desvantagem em sua aplicação, (TARTUCE, 2015, p. 

133). 

Para a justa aproximação do acesso a justiça, é preciso entender as 

expectativas e impedimento, inerente a tal mecanismo, com o objetivo de melhor 

decifrar ao tratamento das discórdias em direção a uma efetiva paz social, 

(TARTUCE, 2015, p. 133). 

Vantagem da prestação jurisdicional estatal  

Adjudicação, (denominação inglesa que aponta a atividade judicial de 

heterocomposição de conflitos). Segundo Fiss (apud TARTUCE, 2015, p. 133-134). 

 o processo social pelo qual os juízes dão definição aos valores públicos. 

Em tal ajuste do poder estatal o magistrado não deve se apegar a um 

pensamento, atuante, mas sim aplicar os ensinamentos e valores constitucionais. 

Seu comportamento deve favorecer, por meios de suas resoluções, a 

materialização dos sentimentos d constituição e das leis oriundas para que as 

cauções processuais admitam ao cidadão colocar-se em situação de igualdade nas 

sedes judiciais. Principalmente diante um cenário de grande desigualdade entre os 

demandantes, mostram- se relevante a aplicação da via jurisdicional, para que o 

magistrado possa priorizar a proteção dos proveitos socialmente importante e 

assegurar a isonomia entre os litigantes, (TARTUCE, 2015, p. 133-134). 

Segundo Fiss (apud TARTUCE, 2015, p. 133-134), afirma que na maioria das 

vezes os litigantes não são iguais, e diferença inerente, como por exemplo: as 

questões econômicas poderão ser muito mais trabalhadas pelo juiz na condição de 

defensor garantidor da justiça. 



41 

. 

Nessa medida, aparenta se relevante a intervenção estatal no espírito de 

cuidar pela harmonização da prestação jurisdicional e da efetividade do 

cumprimento de outras garantias constitucionais ale do mais não se pode esquecer 

que, além de aprofundar os valores constitucionais o magistrado deve defender o 

direito material. 

É entendimento do autor Marinani (apud TARTUCE, 2015, p. 133-134), 

encarrega-se adequar sentido do caso declarando suas angustia concretas para 

então esgravatar na lei a regulação da dificuldade que lhe foi proposta ainda que 

isso possa ser feito a luz da constituição federal. 

 

4.1.2 Desvantagem da solução estatal 

 

Em conseqüência da crise do sistema judicial de gerência e divisão da justiça, 

possibilitada pela delimitação de recursos materiais e humanos a missão da tutela 

jurisdicional tem se visto com maior transtorno. Vários problemas têm sido apurados 

no acesso as Cortes de justiça por vários fatores, há tanto a realidade de uma busca 

limitada, impedida de fazer uso do sistema jurisdicional, como também a cruel 

dedução de uma disputa estimulada por aqueles que se fazem do uso da jurisdição 

conseguir variadas vantagens, (TARTUCE, 2015, p. 138). 

Deve se entender lamentavelmente que o poder judiciário é conhecido por 

vários como o mais burocratizado e incompetente dos poderes estatais, além de ser 

julgado o mais ritualista e mais resistente a modernização. 

Tal situação por certo atrasa a progressão da morosidade de sua atração, 

principalmente em face da maluquice de suas práxis operacionais, (TARTUCE, 

2015, p. 138).  

Segundo o autor estudos tem comprovado, que quanto menor o estado social 

em que vive o individua, maior será a lonjura em conformidade a administração da 

justiça, em equidade de fatores sociais econômicos e culturais. Faltam 

conhecimentos sobre seu direito e sobre como usá-lo, bem como a organização 
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para buscar por desconfiança quanto os possíveis e inseguranças pertencentes a 

possíveis destorça a frente, (TARTUCE, 2015, p. 138 e 139). 

Também as classes sociais de grau elevado economicamente procuram 

solucionar seus litígios de forma extrajudicial para ter seus interesses econômicos 

analisados com certa privacidade. 

E ainda afirma o autor que, há um nível relacionado entre o grau de 

desenvolvimento socioeconômico e quantidade de conflitos, de modo que quanto 

maior o índice de desenvolvimento humano, (IDH) maior será o número de 

processo, (TARTUCE, 2015, p. 138 e 139).  

O obstáculo, porém é apontar a partir de que grau as melhorias nas 

condições de vida provoca a busca de soluções judiciais e até onde o poder 

judiciário desiste de ser acessado para assegurar direitos sendo procurado 

especialmente para obtenção de desvantagem, ultrapassando o bloqueio inicial 

relativo ao adentrar no sistema judicial, poder ser pontuado como próprio de uma 

região da administração da justiça, a incerteza do direito a lerdeza do processo e os 

seus enormes custos, (TARTUCE, 2015, p. 138 e 139).  

No que se referem ao atraso do processo, os efeitos são assoladores, há um 

incremento nos custos para os litigantes o que obriga os economicamente, causados 

a deixar suas causas ou receber acordos por valores mais inferiores aqueles a que 

teriam direito, (TARTUCE, 2015, p. 138 e 139). 

Como componente complicador neste grande quadro, há ainda a 

oportunidade de independentemente de ganhar o conflito processual, o litigante não 

alcançar realizar o comando da sentença junto à parte oposta. Nesse seguimento, 

aponta (NETO apud TARTUCE, 2015, p. 138 e 139): 

 

Associação a esses dissabores vêm a noção de descrédito nas 
instituições, a sensação de, mesmo ganhando, ser injustiçado, dado 
ao tempo em que tudo transcorreu e a óbvia preocupação sobre, 
ainda vencendo a demanda, se será possível implementá-la (não 
custa lembrar que a responsabilidade civil é patrimonial e se neutro 
ou negativo o patrimônio do devedor, o credor obtém verdadeira 
vitória de Pirro). 
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Com isso entende-se que o interesse ao poder aquisitivo se torna muito 

complexo em relação àqueles que são considerados os mais humildes que a 

inobservância ao direito acaba distanciando o individuo de proporcionar seus direitos 

conforme traz a referida lei. 

Os efeitos sociais da desobediência das normas e da indefinição na analogia 

jurídicas são abundantemente danosos. Como coloca a autora Carmen Lucia 

Antunes Rocha, “Despacho sem validade é jurisdição sem vida, a neopacidade de 

decisão jurisdicional tira o direito, aceitado, e especialmente desarma o próprio 

direito a jurisdição constitucionalmente assegurada” (TARTUCE, 2015, p.141).  

Origina- se uma crise de acontecimento do ordenamento jurídico e, com a 

perda a expectativa e risco a iniciativa privada oscila em agir. Além disso, a dúvida 

da tendência de uso pode consumar gerando maior desobediência. Desta forma 

explica o autor Silva (apud TARTUCE, 2015, p.142) conclui causando na população 

a síndrome do dever não cumprido deste modo retrocede- se a valoração das 

normas de procedimentos, já que quem se beneficia das leis é quem as viola e não 

o possuidor do direito. Para o autor, desde então a depravação e a má-fé passem a 

ser a questão na sociedade o que amplia os males do subdesenvolvimento e do 

atraso, (TARTUCE, 2015, p.142).  

A desobediência das leis fortalece a descrença, recíproca entre as 

sociedades enquanto tardança na solução altera a via judicial em bom negocio para 

muitos e aborrecimento para outros e em desastre para a maioria. Também a 

propagação do processo judicial pode retratar uma desvantagem conflitante, em 

estabelecendo situações ao tratamento judicial da litigância, poderá desencadear a 

detestada divulgação de circunstância pessoais ou econômicas, que de maneira 

direta ou irrelevante coloca- se no núcleo da disputa, (TARTUCE, 2015, p.142).  

Obstáculo encarado nas pretensões resistidas também pode trazer problemas 

quanta a qualidade dos serviços judiciários e das decisões emitida pelos juízes. O 

grande volume de causas impõe uma imensa e eficiente organização nas 

repartições públicas judiciais e as aflições da falta de estruturas podem ocasionar 

complicações ilegítimas e indevidas nas disciplinas dos direitos dos litigantes, 

(TARTUCE, 2015, p.142). 
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Finalmente deve-se declarar que a demanda da jurisdição possibilita ao 

individuo a perda de certas liberdades; como o processo cria uma esfera, específica 

em certas situações, o beneficio particular há de presentear passo ao encanto 

público, do mesmo modo o principio do positivo é barrado na presença do principio 

da disputa, (TARTUCE, 2015, p.142). 

Cria- se, em certo ponto de vista que o magistrado é tão, (ou mais), motivado 

do que o individuo na justa solução do conflito. Desse modo vem sendo ampliado os 

poderes do juiz tanto para entender de compromisso de certas matérias como para 

em certos casos definir maneira não categoricamente exigida pelos conflitantes, 

(TARTUCE, 2015, p.142). 

 

4.2 Da morosidade no processo: falta do judiciário 

 

A sobre carga no sistema, ou seja, um sistema que despertou o interesse da 

população, de uma justiça que fosse mais harmônica com seus interesses foi 

efetuado com êxodo, (MOREIRA, 1993 apud OLIVEIRA, 2010). 

Porém esse acesso facilitado tornou-se um problema muito grande. Pois com 

a grande quantidade de processo, que observam nas sedes dos juizados especiais é 

impressionante, (MOREIRA, 1993 apud OLIVEIRA, 2010). 

Desta forma podemos dizer que somente o primeiro passo foi dado. A criação 

desse instituto veio no intuito de facilitar o acesso a justiça, a justiça a todos os 

cidadãos, porém a sua evolução não conseguiu, acompanhar o crescimento da 

demanda, (MOREIRA, 1993 apud OLIVEIRA, 2010) 

Tendo em vista o crescimento da população aliado com o conhecimento, de 

seus direitos, que fez com que aumentassem a procura pelo judiciário, onde houve 

uma gama de processo em uma só vez, (MOREIRA, 1993 apud, OLIVEIRA 201).  

É entendimento do autor Moreira (1993 apud OLIVEIRA, 2010) em se 

tratando do sistema de crescimento de demanda: 
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Atrevo-me, pois, a predizer que o ritmo das transformações, já 
vertiginoso nestes nossos dias, se acelerará mais e mais daqui em 
diante, e cada vez menor será o espaço de tempo necessário para 
que a imagem do planeta se torne irreconhecível a quem quer que 
temporariamente se distraia da observação atenta do quotidiano. 
É difícil conceber que, modificando-se tudo, em com a velocidade 
sempre ascendente, só a Justiça deixe de modificar-se. Basta 
considerar imensa probabilidade de que continuem a avolumar-se, 
indefinidamente, os desafios com que ela se defronta. O simples 
aumento da população, que entre nós nada faz crer que se detenha 
em curto prazo, já seria por si só causa de sobrecarga de trabalho. 
Nem se trata, apenas, de levar em conta  a progressiva elevação do 
número de habitantes: na verdade, à medida que se vão 
disseminando o conhecimento dos direitos, a consciência da 
cidadania, a percepção de carência e a formulação de aspirações, 
correlatamente emerge, na população já existente, a demanda até 
então contida, sobre a percentagem dos que pleiteiam, reclamam, 
litigam; e, por maior relevância que possam assumir outros meios 
de solução de conflitos, seria perigoso apostar muito na perspectiva 
de um desvio de fluxo suficiente para aliviar de modo considerável a 
pressão sobre os congestionados  canais judiciários. Somem-se a 
isso fatos como a crescente complexidade da vida econômica e 
social, o incremento dos contratos e das relações internacionais, a 
multiplicação de litígios com feição nova e desafiadora, a fazer 
aguda a exigência de especialização e de emprego de instrumentos 
diversos dos que nos são familiares, e ficará evidente que não há 
como fugir à necessidade de mudança sem correr o risco de 
empurrar para níveis explosivos a crise atual, em certos ângulos já 
tão assustadora, (MOREIRA, 1993 apud OLIVEIRA, 2010). 

 

Cabe-nos ao longo da pesquisa, buscar conhecimento se á algum tipo de 

interesse exagerado por parte da população, em buscar seus direitos junto, ao 

judiciário, ou se o problema esta dentro da própria instituição, tanto quanto em sua 

estrutura física como em sede administrativa, (MOREIRA, 1993 apud OLIVEIRA, 

2010) 

 

4.2.1 Problemas na ordem administrativa 

 

É clara a ideia de que a grande parte dos juizados especiais demonstra 

problemas em suas estruturas inteira para resistir a grande demanda, contudo antes 

temos que procurar a origem desse problema, o fator que mais mostra causar, o 
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sintoma da morosidade ainda é sem sombra de dúvida o problema nas estruturas 

dos juizados especiais civis, (MOREIRA, 1993 apud OLIVEIRA, 2010). 

Nesse sentido conceitua: 

 

Caberia ainda acrescentar que, no que diz respeito à instalação 
física, na maior parte do País, os JECs são meras extensões de 
Varas ou se localizam no mesmo prédio no qual funciona o juízo 
comum. Poucos Juizados funcionam em prédios próprios. Saliente-se 
que não é de somenos o espaço físico. Ele deve contribuir para a 
realização de uma justiça não adversarial. Isto é, o espaço não deve 
funcionar como mais um fator de inibição para o cidadão, mas, ao 
contrário, deve favorecer o acesso à justiça e a relação entre as 
partes, o desempenho dos papéis de conciliador e de juiz, 
(MOREIRA, 1993 apud OLIVEIRA, 2010). 

 

Nessa linha de raciocínio, deverá prevalecer, relativamente a questão 

administrativa em sede dos juizados especiais, isto porque a conduta daqueles que 

parece contribuir significativamente para o insucesso dos princípios que norteiam 

os juizados especiais civil. 

Segundo a autora Sadek (apud OLIVEIRA, p. 38, 2010) em sua obra afirma 

que: 

 

Existe um fato curioso acerca dessa realidade, e relata que exercer 
cargo de juiz togado, em sede de juizado especial, muitos é visto no 
meio dos administradores da justiça, como sendo um atraso em sua 
carreira, (SADEK apud OLIVEIRA, 2010, p. 38). 

 

Afirma ainda que exista relato que o juizado especial civil, é usado para 

punição de determinados magistrados e funcionaria da seguinte forma, o juiz que 

não esta desempenhando o seu papel de forma adequada ou quando não foi de 

encontro a interesse do tribunal seria premiado e receberia um premio com uma 

passagem pelo juizado especial civil, (SADEK apud OLIVEIRA, 2010, p. 38). 
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Diante de tudo uma conduta importante dentro dos juizados seria dividir a 

realidade, da justiça convencional e as dos juizados especiais, não podemos tratá-la 

da mesma forma de igualdade, devemos estabelecer de inicio um diferencial em seu 

texto para que possamos conseguir um real resultado que a morosidade no âmbito 

dos juizados especiais cíveis, (SADEK apud OLIVEIRA, 2010, p. 38). 

Começando de primeira mão o debate em se tratando de solução de conflito 

em sede dos juizados especiais cíveis, o entendimento presente deve ser a 

conciliação e não necessário no sistema adversário. Ora, medidas simples como 

essa modificaria todo a estrutura, (SADEK apud OLIVEIRA, 2010, p. 38). 

Onde deveria mudar o posicionamento das sentenças, passando a ser 

procedida em segundo plano, esta é a ideia básica para dividir essa atual realidade 

que é a justiça tradicional e a justiça experimentada pelos juizados especiais cíveis, 

já a ideia de composição devemos encarar como resultado favorável para ambas as 

partes, e não sendo objeto de renúncia de direitos para a solução de conflitos, 

(SADEK apud OLIVEIRA, 2010, p. 38). 

São benefícios de fácil reparação, pois se pararmos para analisar, tal 

comportamento, conseguiria reverter a atual realidade da morosidade de forma mais 

célere. Então como propiciar a tutela jurisdicional de forma igualitária, oferecida pelo 

estado através de um ato conciliatório, sem, contudo, favorecer umas das partes 

prejudicando a outra com a renúncia, (SADEK apud OLIVEIRA, 2010, p. 38). 

Tal posicionamento se mostra muito complicado, porém a solução esta na 

forma operacional, por aqueles que fazem parte desta realidade jurídica. Magistrado 

com conhecimentos amplo em indicar trilhas que mostrem soluções aceitáveis, 

visando buscar sempre seu entendimento aplicando o princípio de celeridade 

processual com o ponto de vista do direito em questão, (SADEK apud OLIVEIRA, 

2010, p. 38). 
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4.2.2 Avanço tecnológico fator importante no combate a morosidade 

 

A necessidade da modernidade da produção procedimental do judiciário vem 

se aparecendo como de enorme importância em do crescimento da demanda do 

processo. Desta forma, cada vez mais devem ser trazidos novos horizonte que 

possam ajudar na gestão do órgão judiciário com o dramático grau da morosidade, 

(SADEK apud OLIVEIRA, 2010, p. 38).  

Nesse sentido no ano de 2007, com o propósito de desfazimento do 

processo, foi estabelecido em 19 tribunais de justiça e em 497 unidades judiciárias 

especialmente nos juizados especiais, mo ano de 2007, pelo CNJ, o sistema 

PROJUDI. Até novembro de 2009, já tinha sido distribuído 709.241, processos 

eletrônicos. Na Paraíba, o número do processo distribuído chegou a 66.782, 

processos, (SADEK apud OLIVEIRA, 2010, p. 38). 

A informatização processual ficou comprovada que teve um avanço muito 

grande em questão ao combate a morosidade, além de certa forma multiplicou o 

acesso à justiça contribuir com a aparência e a publicidade e possibilitar informações 

em tempo real. E ainda podemos mencionar a capacidade e melhoria no 

aproveitamento de recursos humano com efeito da digitalização que se uniu, numa 

única substancia com o propósito de dar mais comodidade nos atos processuais 

pelas partes ligadas ao processo, (SADEK apud OLIVEIRA, 2010, p. 38). 

Um funcionamento importante que deve ser destacado é a uniformização de 

despachos através dos vínculos das decisões de processo que se aparenta com 

temas iguais ou mesmo redundante. Contudo, é possível separar os processos com 

o objetivo de serão oficializados decisão de certa maneira constante, fazendo com 

que diminua o tempo total gasto nessa atividade, (SADEK apud OLIVEIRA, 2010, p. 

38). 

O título exemplificativo, ou o juiz poderia separar, os processos que tivessem 

passíveis de ser arquivado, determinando nesta situação pelo mesmo sistema, e dar 

varias sentenças ao mesmo tempo usando o mesmo argumento.  
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Desta forma, o que era necessário em uma única ocasião, (SADEK apud 

OLIVEIRA, 2010, p. 38).  

Já que os processos estariam divididos, comparando o seu teor, e última 

movimentação, o que com sem dúvida ajudaria na produtividade do juiz. 

A modernização processual é vista como um fator importante em nossos 

estudos sobre o tema mais críticos nos sistemas dos juizados especiais cíveis, que é 

então a morosidade nos procedimentos, uma vez que poderá ser utilizado em seu 

combate, proporcionando soluções a muitos problemas, assistidos na realidade dos 

juizados especiais cíveis, (SADEK apud OLIVEIRA, 2010, p. 38). 

Desta forma, o e - jus vem para amparar a todos os litigantes que de alguma 

forma estejam ligados ao processo, se não vejamos: 

O magistrado como declarado poderá ter um comando maior sobre os 

processos através de um processo de seleção, não obstante a própria organização 

em questão, é ponto positivo em se tratando da troca do processo material, pelo 

digital. Posto que o juiz seja capaz de gerenciar e controlar a vara, onde poderão ser 

avaliados diagnóstico que poderão apontar problemas de produção referente a 

determinados serventuários, tendo o magistrado um controle amplo no tange seu 

departamento, (SADEK apud OLIVEIRA, 2010, p. 38). 

Outro ponto afirmativo que abrange agora os serventuários é a viabilidade da 

prática de atos processuais por pessoas de modo direto, ao sistema judiciário digital. 

O que sua dúvida se torna automática, ou mesmo, em certos casos, subtrai os atos 

do processual que debateria muito trabalho por parte daqueles ali faz seus trabalhos 

junto ao órgão judiciário, os serventuários, e que agora pode ser até mesmo retirado 

dos seus postos de trabalho, (SADEK apud OLIVEIRA, 2010, p. 38). 

Podemos mencionar a autuação, remuneração, juntada de petição, marcação 

de audiências, expedição de intimações, conclusões, certificação de decursos de 

prazos, carga a advogados, e- jus, ou seja, o sistema fará todos estes atos, sendo 

encarregado automaticamente de fazê-lo, economizando um tempo maior dos 

servidores, (SADEK apud OLIVEIRA, 2010, p. 38).  
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Desta forma, um ponto categórico no combate a morosidade que é o excesso 

de procedimento do sistema, poderá ser retirado de modo a crescer 

consideravelmente a capacidade de produção de cada serventuário, o que se 

aparenta como de grande serventia, ao nosso presente estudo, (SADEK apud 

OLIVEIRA, 2010, p. 38). 

As partes litigantes também são favorecidas pelo o e- jus, a partir do instante 

em que seu livre arbítrio sobre os atos do processo se tornou bem maior. Todas as 

consultas e vários atos do processo que antes eram vinculados ao cartório dos 

juizados especiais cíveis agora podem ser automaticamente, (SADEK apud 

OLIVEIRA, 2010, p. 38). 

Vale destacar o noticiário que estava presente no site do CNJ, referente a 

digitalização processual: 

 

São medidas como essas que vem a afastar qualquer dúvida 
referente a segurança do nosso sistema como toda mudança, o novo 
sistema processual recebe crítica e reclamações de melhoramento, 
porém, os benefícios que ela vem oferecendo superar quaisquer 
pontos negativos provocados. 

 

Todas essas medidas de combate a morosidade denta um avanço muito 

grande do poder judiciário. 

Porém devemos destacar que os resultados positivos não podem ficar 

reduzidos a “ilhas judiciárias”.  

A troca de conhecimento entre tribunais de justiça expondo novas atitudes e 

novos meios de combate aos problemas encarado hoje na justiça brasileira, sempre 

deverá existir, (SADEK apud OLIVEIRA, 2010, p. 38). 

Não é sabido de maneira alguma, querer reduzir informações, ou mesmo 

medidas que tiverem sucesso. 

O principio da transparência nesse caso é crucial para o sucesso da bandeira 

levada pelos juizados especiais cíveis, (SADEK apud OLIVEIRA, 2010, p. 38).  
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4.3 Da tutela coletiva dos direitos individuais 

 

Segundo o autor Arenhart, 2007: 

 

A tutela coletiva apesar de sua ampla experiência no direito brasileiro 
até esse tempo não se firmou como via estável de proteção. Apesar 
do amplo instrumento disponível nesse campo, a conseqüência para 
a tutela de interesse ultrapassados, de quantidade é ainda muito 
decepcionante. Há várias dúvidas nas jurisprudências, há flagrantes 
absurdos e há imensos obstáculos posta a propriedade, proteção de 
direitos coletivos e coletiva de direitos. (ARENHART, 2007) 

 

Na realidade, quem trabalha com tutela coletiva domina o obstáculo que 

existe em alcançar ter aceitado um conflito coletivo, muitas são as restrições 

advindas no plano da legitimidade do interesse de agir, da possibilidade jurídica, da 

causa de pedir, da cadeia de direitos passível de proteção do andamento do 

processo, do formato de fornecimento admissível e da sua efetivação, (ARENHART, 

2007). 

O absurdo dessa conjuntura vigente esta em que, várias dessas restrições 

são originadas das jurisprudências dos mesmos elementos, que reivindicam o 

aumento de feito para o julgamento do contrário da decisão, tratando se da mesma 

coisa, e do dobro de causas iguais. O poder judiciário, que briga pela morosidade, 

com o aumento das pretensões resistidas, a maioria das vezes sobre uma só coisa, 

contra as atuais e diversas opiniões dentro de seus níveis, é o principal responsável 

pela a infidelidade da tutela coletiva, fundamentalmente para a tutela no geral, 

(ARENHART, 2007). 

Para o Magistrado Professor Aluísio Gonçalves da Costa Mendes, esses 

direitos individuais, são indesejáveis, visto como passageiro, em relação a esse 

instrumento que é o titulo coletivo. 

Essas medidas de direito individuais atende a necessidade da economia 

processual, apresenta capacidade indispensável para aliviar o Poder Judiciário para 
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que possa exercer com qualidade e agilidade as suas funções. Concede e multiplica 

o acesso ao judiciário, especialmente para demandas em que o valor reduzido do 

beneficio solicitado expressa evidente dês-entusiasmo para a definição do conflito, 

(ARENHART, 2007).  

Quem sabe o maior defeito da rotina jurídica atual, no que se refere a tutela 

coletiva, seja a continua tentativa de sobrepor, para ela, faculdade conferida da 

tutela de direitos individuais. Razão pelo qual se vê complementar inadequada a 

realidade dos direitos coletivos, (ARENHART, 2007).  

Segundo o autor Shimura, 2007, que a concisão abstraída do direito 

considerável fundamental deixa muito de seu espírito, se não tiver a seu alcance 

instrumento eficiente de materialização, em sua perfeição. Desse momento a 

dominada necessidade de apegar à verdadeiro sentido da expressão “Acesso a 

Justiça”.  

Sempre buscando como alvo o provimento jurisdicional, mais perto e em nível 

possível daquela situação que traz o ordenamento. Uma das peculiaridades desse 

mecanismo mora no processo, como transporte, meio de transformação de uma 

realidade. 
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5. A PARTICIPAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DIANTE DOS 

DIREITOS DIFUSO COLETIVO E INDIVIDUAL 

 

Porém não é tão simples de escolher um estimulante tema para compor neste 

justo comentário, mas buscando, no entanto, a abordagem jurisdicional, trazendo 

foco nesse trabalho a palestra do Dr. Rodolfo de Camargo Mancuso, que trouxe 

como titulo, ação coletiva como instrumento de combate a proliferação das 

demandas replicadas a morosidade da justiça, (COUTINHO, 2009). 

Com esse passo verificou a legitimidade ativa e o acesso à justiça nas ações 

que envolvem a coletividade concentrada na lei de ação civil pública. 

De pronto, temos que o acesso à justiça tem concisão no artigo 5º XXXV da 

carta maior, e também a garantia constitucional, a coerente duração processo 

judicial LXXVIII, a todos, na esfera judicial e administrativa, são asseguradas a 

procedente duração do processo, e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação. Incluindo a emenda constitucional nº 45, de 2004, entendimento pelo 

qual qualquer que seja regra a que venha delimitar o acesso a justiça de modo 

individual ou coletivo, deve ser apreciado com ressalva, (COUTINHO, 2009).  

A deliberação de conflito, não tinha amparo ou tradição, na nossa ordem 

jurídica até a edição da lei nº 7347, de 1985, que é a lei da ação civil pública. 

Também, a legislação brasileira de direito ao consumidor Lei nº 8.078/90, 

possibilitou um acréscimo na legitimidade ativa tanto a autorização da tutela coletiva 

nos direitos individuais homo genes, ou seja, direitos individuais com igualdade 

 Assim conceitua Grinover (apud COUTINHO, 2009): 

 

O reconhecimento para atuar foi expandido no sentido de possibilitar 
o acesso aos conflitos essencialmente coletivo (Artigo 81, parágrafo 
único, nos incisos I, e II), como também para conceder a tutela 
coletiva dos encontros ou direita individual ligada entre si pela junção 
idêntica. 
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O aumento foi ao ponto de conceder que as associações e o órgão da 

administração pública direta e indireta, mesmo sem este dotado de personalidade 

jurídica possam ter acesso ao judiciário desde que especialmente destinada a 

defesa dos benefícios e direito protegido pelo código Artigo 82 nº III. As entidades 

passaram a ter legitimidade Ad causam pela só homologação estatuaria conseguinte 

da enunciação de seus fins institucional Artigo 82, IV, do código brasileiro de direito 

do consumidor, comentados pelos autores do anteprojeto. (COUTINHO, 2009). A 

defesa dos interesses difusos em juízo. 

Ao conteúdo da legitimação ativa nas ações coletivas ainda encontram 

discrepâncias na doutrina e nas jurisprudências, ainda que essa realidade ficasse 

para trás a pelo ao menos um quarto do século esta edição, principalmente quando 

se tem um legitimado ativo diverso ao Ministério Público, como por Ex: A Defensoria 

Pública da União, (COUTINHO, 2009). 

Quando se estiver presente de direitos individual e semelhante parece haver 

certo obstáculo de se aceitar essa concorrência, nesta legitimidade ativa. 

Quanto aos direitos coletivos e difusos é entendimento do autor, Mazzili (apud 

COUTINHO, 2009) quando admite essa possibilidade. 

Finalmente nossa percepção é de que a Defensoria Pública pode ajuizar 

ações civis pública ou conjuntas em defesas de conveniência difusa, coletivas ou 

individuais de cidadão que se acham na condição de carente, ou seja, na condição 

de insuficiência de recursos, para financiar a defesa individual mesmo, que com 

isso, em disciplinas de proveito difusos, que se encaixam os grupos, indivisíveis 

lesados, possam ser indiretamente favorecido terceiro pessoas que não haveria 

como desprender os integrantes do atingido, (MAZZILI apud COUTINHO, 2009). A 

defesa dos interesses difusos em juízo.  

Quantos aos proveitos individuais iguais, em atenção aos princípios já vistos 

acima, tinha que a propósito do pólo ativo dos conflitos coletivos, deve ser ao menos 

determinante possível podendo até mesmo a Defensoria Pública atuar em casos 

como tais razões de: 
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A um a tutela global, além de acabar com os custos das variáveis ações 

individuais de tomar mais rácico a incumbência do judiciário ultrapassa os problemas 

de ordem cultural e psicológica que atrapalha o acesso a justiça e aniquila 

vantagens dos conflitantes costumeiros e dos conflitantes mais fortes. (COUTINHO 

apud MARINONI, 2009, p. 298) 

A finalidade da ação pública conseqüentemente e reduzir a tutela de direitos 

individuais seqüente de prejuízo ou menos risco de prejuízo conseguinte da 

população de massa. 

Trazendo novamente as lições de Marinoni e Arenhart (ob.cit, p. 293 e 

seguintes), nesse sentido quando a Lei 11448/07 trouxe a Defensoria Pública 

legitimidade ativa para propor ação civil pública, há um sinal evidente de que o 

legislador ordinário intentou aumentar a possibilidade de tutela de vantagens, difuso, 

coletiva e individual, igualitária, (COUTINHO apud MARINONI, 2009, p. 298). 

Desse modo fica clara a necessidade de a Defensoria Pública assenhorear do 

ambiente que lhe foi concedido pelo legislador (COUTINHO, 2009). 

A dois a Defensoria Pública tem a incumbência institucional de defesa dos 

mais humildes, portanto, não há barreira no seu desempenho a esses cidadãos. 

Essa defesa dos mais fracos e o seu desempenho, mas não se pode esquecer que 

há igualmente uma incumbência incomum, que constitui na atenção dos mais 

humildes jurídicos, no momento que exerce a incumbência de curador. 

É de esgravatar, desde já se a legitimação de Defensoria Pública aposta a 

legitimação de diverso órgão no caso, o Ministério Público, e por esse ângulo tenho 

que não há a dito incoerência, pois o Artigo 129, da Carta Maior integra entre as 

delegações do Ministério Público a discernimentada ação civil pública, (inc. III) 

apesar disso não se trata de discernimento exclusivo, o argumento fica claro se 

comparado como esta no (inc. I), do mesmo dispositivo legal que da ao Ministério 

Público particularmente o acesso da ação penal pública, (COUTINHO, 2009).  

Nessa época, ainda é de se publicar que o Supremo tribunal Federal já teve a 

possibilidade de se declarar a pouco sobre legitimidade da Defensoria Pública, 
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certificando- a na avaliação da ADI 3.943/DF, tendo por Relatora a Ministra Carmen 

Lucia, verba: 

O instrumento da Defensoria Pública é a competência da amortização de 

serviços e o efetivo acesso a justiça por oqueles que precisam para a garantia dos 

direitos fundamentais previsto no Artigo 5º incs. XXXV LXXVIII, da Carta Magna, 

(COUTINHO, 2009).  

A verificação de serem freqüentemente mais preocupantes as lesões 

coletivas seguidas à situação de inclinar-se o tempo dispêndio em processo coletivo 

a ser pequena demonstração que por ações coletivas reflete optação no trabalho 

pelo poder da justiça e aditam a expectativa de proporcionar, resoluções ligadas e 

igualitárias para, os distintos títulos dos mesmos direitos, garantindo-se não apenas 

a competência da prestação jurisdicional, mas simular mente a continuidade, 

coerente do processo e a justiça das sentenças que se unem em seu conteúdo sem 

incompatibilidade jurisprudencial, atípico em conflitos individuais, (COUTINHO, 

2009). 

Não se encontra a afirmar a falta de necessidade de verificar a Defensoria 

Pública, o preceito do rol taxativo no Artigo 5º, LXXIV da Carta Magna repisada, no 

artigo 134, anteriormente e aproximadamente e após a Emenda nº 80/2014. Na 

prática de seu poder constitucional, tende- se sempre procurar a coerência, dos 

interesses e do direito que a entidade defende com as possíveis vantagens de 

algumas das ações prudentes, mesmo sem ação civil pública (COUTINHO, 2009). 

A claridade dos princípios que orienta e interpreta os direitos fundamentais 

ressaltados nas declarações do congresso nacional da Advocacia Geral da União, e 

da presidência da república, a pretensão de que no Rol dos prejudicados pelos 

seguimentos da ação coletiva, constituem pessoas carente é bastante a esclarecer a 

legitimidade da Defensoria Pública como função fundamental, a justiça (fls.550, 

pronunciamento da Advocacia Geral da União). 

Da leitura do Artigo 129 da Carta Maior não é provável retirar, impossibilitar, o 

Ministério Público a unicidade para ponderar a ação civil pública, (COUTINHO, 

2009).  
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Ao oposto do parágrafo 1° daquele instrumento constitucional que inclui 

concessão clara para que no complemento da constituição da República e da 

legislação atual, terceiro possam propor ação cível percebi dano texto devendo- se 

ressaltar seguindo Humberto, Theodoro Junior, que nesta ordem jurídica não há 

favoritismo algum entre os variados legitimados. 

A despesa social resultante da negativa de assistência de delimitadas 

coletividades, ao pressuposto possivelmente estar- se a amparar direitos e 

interesses de cidadãos, independente é imenso, maior que todo o consumo 

financeiro ligado a Defensoria Público, conforme previsão legal (COUTINHO, apud, 

THEODORO, 2009, p.483). 

Como se deve notar, o Supremo Tribunal Federal, na declaração acima, de 

maneira uniforme ainda não em trâmite em julgado, de evidente sinal de que os 

conflitos ou brigas de espécie não podem intrometer na legitimação ativa para ações 

coletivas, devendo- se trazer a interpretação maior passível. 

E, para tal fim a Ministra Carmen Lúcia retira, com maior magnificência, 

questão da atuação da Defensoria Pública, ao pregar que: 

 

Ao invés, em oito anos de jurisdição plena na vara do sistema 
financeiro da habitação em Porto Alegre/RS, não houve o ingresso 
de uma ação coletiva movida pelo Ministério Público Federal. As que 
ingressaram foram promovida por entidade de mutuarias e pela 
Defensoria Pública da União, (COUTINHO, 2009). 

 

Com isso deixa óbvio de que a participação dos órgãos públicos a quem 

deveria prestar jurisdição ainda continua com as piores das defasada que já se viu 

em toda caminhada do poder jurídico deixando o cidadão muito longe de alcançar 

seus objetivos, garantido pela legislação a quem tem o poder de levar a justiça aos 

mais necessitados, ficando os mesmo sem a participação da justiça. 

Ao possibilitar esse parecer do Supremo Tribunal Federa, para o dia a dia do 

prestigio, teremos um acréscimo na produtividade e na igualdade de direitos de 
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questões reiteradas ao igual até mesmo com pequenas diferenças no mundo dos 

fatos entre elas, (COUTINHO, 2009). 

A despesa social resultante da negativa de assistência de delimitada 

coletividades ao pressuposto, possivelmente estar- se a amparar direitos e 

interesses de cidadãos, independentemente é imenso, maior que todo o consumo 

financeiro ligado a pronta atuação da Defensoria Pública, conforme previsão legal, 

(COUTINHO, 2009). 

A título de exemplo pode demonstrar os problemas apertados em 

acometimentos do programa minha casa minha vida, no quais há um grande 

problema em imóveis de um mesmo acometimento. 

Por isso admite em muitas oportunidades de entrada de ações civis publicada 

união que objetivam acabar com esses vícios construtivos, (COUTINHO, 2009).  

Perante o tramite do processo dessas ações era provável a busca 

fundamental na resolução dos problemas daqueles que recebe por empréstimo 

desses empreendimentos mesmo que houvesse danos distintos na sua habilitação. 

Um passo inicial, nessa ordem, era a realização de um reconhecimento 

judicial com todos os envolvidos presentes Juiz MP, DPU, CEF, Construtora, Perito, 

Órgão Públicos (energia elétrica água e saneamento) e representante daqueles que 

recebe o empréstimo, (COUTINHO, 2009). 

Isso deixava as pessoas mais próximas para a busca por uma resolução onde 

todas as partes envolvidas entram em comum acordo o que ocorre em grande 

oportunidade. 

Mesmo pressuposto de não se alcançar a um açodo judicial, a declaração de 

sentença já estava estampada na cara de forma genérica as vistorias a serem 

realizadas se fosse o caso, (COUTINHO, 2009). 

Portanto é possível solucionar em um só processo a demanda que poderiam 

estar em mais de 50 ou 100 ações, maiorias das vezes com alegações, pedidos e 

vários procuradores, o que sempre causa um grande congestionamento. 
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Finalmente, observamos que a questão de legitimação ativa, nas ações 

coletivas em especial, deve- se desprender das cordas que lhe vem sendo 

colocadas por alguns julgadores e até então por autores de respeito, para ser visto, 

a observação mais complexa possível, quantos aos seus reconhecidos ativos. 

Contudo, com participação da sociedade em especial, a Defensoria Pública, para 

que se possa ter um tratamento ágil e idêntico para situações iguais, (COUTINHO, 

2009).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Frente ao que foi exposto, o que se chamou de acesso à justiça como um 

direito fundamental teve por objetivo apresentar a evolução dos juizados especiais 

frente às demandas sociais litigiosas. Buscou-se demonstrar, no fundo, que a 

justiça, quando tutelada pelo Estado, atinge todos os cidadãos, inclusive os menos 

favorecidos.  

A jurisdição estatal, instrumento processual utilizado para que os particulares 

possam recorrer para pacificação dos conflitos, muitas vezes é falha, todavia, não há 

como se negar que os juizados especiais servem, e muito, para possibilitar uma 

justiça mais equitativa, eis que muitas vezes os cidadãos deixam de procurar o 

judiciário por medo ou falta de condições de arcar com as custas advocatícias ou até 

mesmo pela ignorância jurídica em reconhecer o direito buscado.  

A busca pela igualdade no tratamento e resoluções das pretensões dos 

cidadãos tornou-se mais próxima a partir do surgimento da Lei 9099/95, vez que 

proporcionou as partes se aproximarem de um procedimento mais célere e eficaz, 

proporcionando até mesmo os ajuizamentos dos processos com a dispensa do 

profissional do direito, lavrado pelas próprias secretarias dos juizados especiais em 

causas de menor complexidade. 

Logo, os juizados especiais trouxeram aceitáveis evoluções no âmbito do 

acesso à justiça, tendo sempre como objetivo a conciliação e a resolução de forma 

mais rápida, em que de modo simples a sociedade pode compreender as 

terminologias levadas nas peças processuais, bem como, pelas diferentes condições 

econômicas, proporcionou as partes um tratamento mais equilibrado. 

Ocorre, porém, que muito embora seja teoricamente um brilhante meio de 

promover a igualdade, além das vantagens acima elencadas, os juizados especiais 

estão cobertos de desvantagens no que tange ao acesso à justiça efetivo, conforme 

os ensinamentos da autora Fernanda Tartuce (2015), que aponta a delimitação dos 

recursos materiais e humanos como sendo um dos principais fatores que causam 

transtornos e, por decorrência, limitam a efetivação da justiça. Segundo Tartuce, os 

cortes financeiros, bem como a falta de prioridade estatal impossibilitam uma boa 
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atuação jurisdicional. Significa dizer, então, que se o Estado direcionar parte de seus 

interesses a ingressar medidas que melhorem as estruturas dos juizados especiais, 

certamente os cidadãos, maiores interessados, vão conseguir variadas vantagens.  

Ora, não só os cidadãos, mas também a máquina estatal que irá se desinchar com a 

facilitação dos tramites legais. 

Conclui-se, portanto, que a morosidade se tornou um dos grandes problemas 

dos juizados, em que a grande quantidade de processos, a falta de investimento 

estatal nas Defensorias Públicas, a falta de estrutura do judiciário para resistir tantas 

demandas, bem como a falta de mão de obra qualificada por parte dos serventuários 

que compõe os juizados especiais são veementemente responsáveis pelo fracasso 

do sistema.  
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