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RESUMO  
O presente artigo se propõe a apresentar um esforço de reflexão sobre 
os métodos alternativos de solução de conflitos extrajudiciais como uma 
tendência e prática alternativa para a garantia do acesso à justiça. 
Inicialmente se realiza uma primeira aproximação acerca das 
concepções do acesso à justiça, tendo em vista problematizar a relação 
com a garantia de direitos. Posteriormente apresenta-se o fenômeno da 
desjudicialização, a contraface do processo de judicialização na garantia 
de acesso a direitos. Por fim, suscita-se uma discussão acerca do papel 
dos meios alternativos de solução de conflitos extrajudiciais na 
construção e desenvolvimento do que se tem convencionado chamar de 
“cultura da paz” e do acesso efetivo à justiça. 

 
Palavras-chave: Acesso à justiça. Desjudicialização. Métodos 

alternativos de solução de conflitos. 
 

ABSTRACT 
This article proposes to present an effort to reflect on alternative 
methods of solving extrajudicial conflicts as an alternative trend and 
practice to guarantee access to justice. Initially, a first approximation is 
made about the conceptions of access to justice, with a view to 
problematizing the relationship with the guarantee of rights. 
Subsequently, the phenomenon of dejudicialization is presented, the 
counterface of the judicialization process in guaranteeing access to 
rights. Finally, a discussion is raised about the role of alternative means 
of solving extrajudicial conflicts in the construction and development of 
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what has been conventionally called a “culture of peace” and effective 
access to justice. 
 
Keywords: Access to justice. Dejudicialization. Alternative methods of 

conflict resolution. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Refletir sobre a Política Pública de acesso à justiça do Poder Judiciário nacional remonta 

a diversos instrumentos jurídicos, dentre eles temos a Resolução 125 do Conselho Nacional de 

Justiça (BRASIL, 2020), que instituiu ideais voltados para o tratamento adequado dos conflitos. 

Desde então, vem se consolidando no Brasil um minissistema brasileiro de métodos 

consensuais de solução judicial de conflitos formado pela Resolução mencionada 

anteriormente, pelo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) e pela Lei de Mediação (Lei 

nº 13.140/2015) (GRINOVER, 2020). 

Apesar dessa sistematização normativa a litigiosidade brasileira permanece alta, apesar 

do incentivo permanente do Poder Judiciário, o que consequentemente atinge a lenta evolução 

da cultura dos chamados meios autocompositivos, entendidos como aqueles em que os 

próprios envolvidos detêm o poder de decisão sobre as soluções dos conflitos existentes entre 

eles, como a mediação, a conciliação e a arbitragem. Dados do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ) demonstram que em 2019, apenas 12,5% de processos foram solucionados via 

conciliação. Em comparação ao ano de 2018 foi de apenas 6,3% no número de sentenças 

homologatórias de acordos, mesmo com as disposições legais e processuais no sentindo de 

tornar obrigatória a realização de audiência prévia de conciliação e mediação. (BRASIL, 2019) 

Essas estatísticas demonstram a relevância da tese defendida por Cappelletti voltada 

para a defesa do aperfeiçoamento de uma área especial do sistema judiciário que deve alcançar 

os indivíduos envolvidos no processo do acesso à justiça, atraindo suas demandas e 

capacitando-os ao ponto de desfrutar das vantagens conferidas pela recente legislação 

processual (CAPPELLETTI; GARTH, 1988). 

A grande quantidade de conflitos das vias judiciais levou a uma nova compreensão das 

reais finalidades do Poder Judiciário, incentivando outras formas de solução de conflitos, com 

o objetivo de efetivamente garantir as duas finalidades básicas do sistema que são voltadas 

para a igualdade de acesso por todos e pela produção de resultados que sejam justos tanto 

para a individualidade quanto para a sociedade (CAPPELLETTI; GARTH, 1988). 
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Diante disso, tem nos perseguido essa ideia de uma nova concepção do acesso à justiça, 

considerando inclusive o papel que ocupa no seio da sociedade capitalista, ou seja, a apreensão 

das determinações históricas e teórico-políticas que estão na base da concepção do acesso à 

justiça em uma sociedade sustentada na desigualdade. Por isso, o debate aqui proposto 

objetiva apresentar alguns elementos e argumentos que estão sendo sustentados para a 

efetivação de direitos, em uma perspectiva diferente daquela entendida por tradicional acesso 

à justiça. Na realidade se põe em perspectiva as contradições do sistema de justiça que rebatem 

e influenciam na efetividade da política pública de acesso à justiça. 

Inicialmente aborda-se o sentido não tradicional do acesso à justiça e seu papel de 

protagonismo para a efetivação dos direitos constitucionalmente garantidos. E, em seguida, 

trata do fenômeno da desjudicialização como contraface ao processo de judicialização de 

políticas públicas que em última análise expressa as contradições do sistema capitalista na 

medida em que é este mesmo o produtor de desigualdades. É neste mesmo movimento de 

reflexão que suscita a discussão do papel dos métodos alternativos extrajudiciais, como 

possibilidade de ampliação do acesso efetivo à justiça e consequentemente a direitos no 

interior do próprio sistema.  

Sem pretensões de exaurir o tema, o artigo ensaia uma apreensão crítica sobre alguns 

dos elementos que tecem a relação entre acesso à justiça, desjudicialização e métodos 

alternativos de solução de conflitos. 

 

2 ACESSO À JUSTIÇA: PARA ALÉM DE UMA CONCEPÇÃO TRADICIONAL 

 

Dentre os direitos humanos garantidos temos o acesso efetivo à justiça, uma vez que é 

também através dele que se pode exercer os demais direitos. É necessário se preocupar com a 

efetiva garantia de direitos humanos, não seria, assim, diferente com aqueles relativos a 

efetividade do acesso à justiça justa e célere. 

Sendo assim, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da 

Costa Rica) pelo artigo 8º (das garantias judiciais) estabelece que a todo indivíduo seja garantido 

o direito fundamental à prestação jurisdicional sem dilações indevidas, em tempo adequado e 

por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial (BRASIL, 1992). 
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Se a morosidade nas decisões é inadmissível, justamente por retardar a justiça aos 

cidadãos, também não é admissível a morosidade na regulamentação de normas 

constitucionais, que afastam os cidadãos dos seus direitos garantidos (MORAES, 2020). 

Normalmente ao se abordar o direito fundamental do acesso à justiça faz-se relação 

com o princípio da inafastabilidade jurisdicional ou da proteção judiciária, segundo o qual se 

assegura o amplo e acesso universal ao Judiciário (CÂMARA, 2020), levando a princípio a 

compreensão apenas sob o aspecto do formalismo à medida que se garante a todos o acesso 

ao Poder Judiciário, conforme os próprios ditames institucionalizados. 

Essa concepção tradicional nos remete a história que aponta a procedimentos que eram 

adotados para resolução de litígios civis dos Estados liberais burgueses dos séculos XVIII e XIX 

sob fundamento teórico de que embora à justiça pudesse ser um “direito natural”, esses 

mesmos direitos não necessitariam do agir estatal para sua proteção, bastando apenas a 

garantia formal do indivíduo à propositura da ação (CAPPELLETTI; GARTH, 1988). 

Com as reformas encadeadas pelo Estado, cuja feição social passa a compô-lo, 

sobretudo a partir do pós Segunda Guerra nos países do capitalismo central, ganha importância 

a concepção de que o acesso efetivo à justiça é um dos mais básicos dos direitos humanos e 

verdadeiro requisito fundamental de um sistema jurídico moderno e igualitário, e mais, que 

pretenda efetivamente garantir e não apenas declarar os direitos de todos (CAPPELLETTI; 

GARTH, 1988). 

A problemática do acesso à justiça pode ser entendida, nos termos de Leite (2014), sobre 

três dimensões: geral, restrito e integral. No aspecto geral o termo “acesso à Justiça” é 

entendido como “justiça social”, sendo que é a correspondência da exata concretização do ideal 

universal de justiça. Por outro rumo o enfoque restrito é utilizado no sentido dogmático de 

acesso a prestação jurisdicional, ou seja, a garantia para que todos tenham direito de 

ajuizamento das ações perante o Poder Judiciário estando incurso no universo do formalismo 

processual como ferramenta de composição de litígios pela via judicial. Por último, têm-se o 

sentido integral do acesso à justiça que vai na direção mais consentânea,  

não apenas com a teoria dos direitos fundamentais, mas, sobretudo, com os escopos 

jurídicos, políticos e sociais do processo. 

A consolidação do acesso não remete exclusivamente na possibilidade de acessar o 

poder jurisdicional, mas como direito de viabilizar o acesso à ordem jurídica justa, que 
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faticamente garanta a superação da dimensão meramente técnica e adentre a eficiência da 

instrumentalidade, cujo alcance se concretiza como resposta ao direito ameaçado ou violado. 

Ou seja, é desse modo que se pode, em perspectiva, garantir o acesso ao direito que 

determinada política pública materializou, como bem explica Pereira-Pereira (2008) sobre a 

natureza pública da política que se compromete com a concretização de direitos conquistados 

pela sociedade e incorporados na lei. Dessa forma, para além da permissão da propositura de 

ações, o direito humano fundamental do acesso à justiça reclama atendimento adequado e 

uma resposta célere, justa e satisfatória. (WATANABE, 2009; DELLORE, 2019) 

Conhecendo a importância do reconhecimento do acesso irrestrito e pleno a ordem 

jurídica justa, como uma condicionante para a consumação do Estado Democrático de Direito, 

chega-se à conclusão por outro rumo que a quantidade de ações tenderia a aumentar 

demasiadamente. Isso provoca um grande problema: reclamações e insatisfação em relação a 

morosidade nas resoluções dos conflitos, demonstrando a ingerência e a desorganização do 

Poder Judiciário para garantir um retorno ao cidadão e ao mesmo tempo promover, conforme 

se espera, a pacificação social (SUTER; CACHAPUZ, 2016).  

Vivemos em uma sociedade que tem por característica a grande litigiosidade, em razão 

da abertura da concepção material do acesso à justiça, e o aumento expressivo do quantitativo 

de processos, inclusive nos casos de baixa complexidade. Esse fenômeno provoca ao Poder 

Judiciário um enfrentamento ainda maior para tentar garantir uma tutela célere e efetiva. Os 

que mais sofrem com essa restrição ao direito efetivo de acesso à justiça são os que mais 

precisam de uma resposta estatal. 

Estudos realizados por Mauro Cappelletti e Bryan Garth sobre o fenômeno do direito 

humano do acesso à justiça, em seu sentindo integral, é designado como “ondas renovatórias” 

de universalização do acesso à Justiça. A primeira “onda” foi a assistência judiciária, presente 

na Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, LXXIV, ao determinar que “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; a 

segunda voltada às reformas tendentes a permitir as representações jurídicas dos interesses 

“difusos”, especialmente à proteção do consumidor e do meio ambiente; e, por último, a 

terceira onda também chamada de “enfoque de acesso à justiça”, incluindo os posicionamentos 

anteriores, mas indo além, demonstrando uma tentativa de atacar as barreiras ao acesso de 

modo mais articulado e compreensivo (CAPPELLETTI; GARTH, 1988). 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

2620 

As obstruções e morosidades provocadas pelo Poder Judiciário perpassam, dessa 

maneira, o objeto da terceira “onda”, que propõe à superação dos obstáculos processuais que 

prejudicam um resultado eficiente, célere e satisfatório dos conflitos, abarcando o conteúdo 

das duas primeiras ondas renovatórias, preconizando uma concepção mais ampla do direito de 

acesso à justiça (TARTUCE, 2019). 

Então, em se tomando por referência essa perspectiva, pensar o acesso à justiça como 

uma concepção estritamente tradicional de acesso ao Poder Judiciário, em que o cidadão, por 

meio do seu representante, propõe seus direitos, confere uma visão pequena e retrógrada à 

temática. O acesso à justiça não se resume nesse acesso, sendo certo que a visão tradicional de 

Poder Judiciário como um dos poderes do Estado para dizer o direito ao caso concreto revela 

uma perspectiva que na maioria das vezes não se importa com a realidade fática de sua época 

(RAMIRO, 2009). 

Diante disso, tendo em mente este enfoque mais amplo e esta concepção de acesso à 

justiça, elevada pela terceira onda renovatória, e tendo em vista a constatação da morosidade 

e ineficiência do sistema de justiça, ganha destaque o fenômeno da desjudicialização dos 

procedimentos que, anteriormente desempenhados exclusivamente pelo Poder Judiciário, 

agora passam a ser distribuídos a diversos atores que integram o sistema de Justiça como, 

inclusive, nova forma de pensamento do direito humano “básico” de acesso à justiça, contudo 

permeado por contradições inerentes a sociedade capitalista.  

 

3 A DESJUDICIALIZAÇÃO E OS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – 

CONSIDERAÇÕES DE UMA PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL 

 

O processo de desenvolvimento do fenômeno da desjudicialização no Brasil apresenta-

se numa “perspectiva bifronte” sob duas formas: a jurisdição voluntária, compreendida como 

de natureza administrativa, portanto sem litígio e havendo apenas uma medida administrativa 

procedimental entre os interessados; e contenciosa que, pelo contrário, há conflito de interesse 

que levam ao julgamento de um processo cabendo ao juiz determinar a solução ao caso 

concreto. Muito embora, em relação à jurisdição voluntária, se persista na discussão sobre o 

caráter administrativo ou não-jurisdicional dessa modalidade de intervenção judicial para a 

constituição da vontade dos envolvidos não se pode negar que nesse caminho o fenômeno da 

desjudicialização não enfrenta maiores óbices pois são orientados pela prevalência da 
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consensualidade. Já em relação a jurisdição contenciosa duas sendas se formam no sentindo de 

caminhar para o processo de desjudicialização: a autocomposição e a heterocomposição (HILL, 

2021). 

Quanto à autocomposição, está representada pelos esforços do Novo Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) em incentivar e estimular os meios alternativos de solução 

de conflitos, remontando também os esforços do Poder Judiciário para a efetividade da Política 

Pública para o tratamento adequado dos conflitos desde a publicação da Resolução 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça. Essa forma autocompositiva vai se espelhar especialmente na 

mediação, conciliação e transação, uma vez que os profissionais que conduzem esses 

procedimentos “se restringem a, respectivamente, orientar as partes e sugerir a solução do 

conflito, de tal sorte que não podem, como faz o juiz ou o árbitro, impor qualquer decisão” 

(SCAVONE JUNIOR, 2018, p.10). 

Já o caminho da heterocomposição representa a substituição da vontade dos envolvidos 

pela imposição e solução de um terceiro imparcial, que no caso da desjudicialização, não integra 

o Poder Judiciário (HILL, 2021). Temos como exemplo o fenômeno da arbitragem, 

regulamentado pela Lei nº 9.307/1996 e que, inclusive, tem sofrido alterações ampliativas no 

sentindo da possibilidade da resolução de controvérsias de direitos disponíveis no âmbito da 

Administração Pública (alteração promovida pela Lei nº 13.129/2015) (BRASIL, 2015). 

Para tentar compreender melhor o fenômeno da desjudicialização é necessário 

perpassar por sua contradição. A judicialização das políticas públicas há bastante tempo é 

discutida como a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na política, não o colocando 

como salvador da pátria ou protagonista do processo de transformação e de redução de 

desigualdades sociais, mas na ideia de que atuando conjuntamente com os demais poderes 

possam trazer efetivação aos fundamentais sociais, melhorando assim o processo democrático 

(BARBOZA; KOZICKI, 2012). 

A proximidade do Poder Judiciário com o cidadão reforça a ideia da defesa da 

judicialização das políticas públicas como suporte para a garantia de direitos sociais, 

considerando que o não acesso a bens e serviços que deveriam ser assegurados por políticas 

públicas e sociais quebram o princípio da equidade na dimensão coletiva. Mas, por outro lado, 

temos o problema da excessividade das ações propostas e em xeque as possibilidades de 

resposta célere e efetiva. 
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Tal debate se coloca dentro da perspectiva da política pública de direitos, entendida 

como: 

 

[…] intervenção do Estado na questão social e suas múltiplas manifestações mediante 
a formulação e a implementação de ações voltadas para assegurar a proteção social. 
Essas ações são materializadas por meio de programas, projetos e serviços com o 
objetivo de garantir condições de vida aos cidadãos com base nos princípios de 
equidade e justiça. (AZEVEDO, 2018, p. 143). 

 

Sob tal pensamento, o surgimento de políticas públicas de direito relaciona-se ao 

desenvolvimento do sistema capitalista e das suas contradições, assim como da articulação dos 

movimentos sociais na luta por melhores condições de vida e trabalho (AZEVEDO, 2018). Ou, 

como asseguram Behring e Boschetti (2006), políticas sociais que resultam de relações 

complexas e contraditórias que se estabelecem entre Estado e sociedade civil, no âmbito dos 

conflitos e luta de classes que envolvem o processo de produção e reprodução do capitalismo. 

Face a direitos não assegurados, nos termos das garantias estatais para a proteção social, a 

judicialização torna-se medida necessária. A título de exemplo, em 2020 são mais de dois 

milhões de processos relativos ao acesso à saúde, segundo relatório do CNJ. (BRASIL, CNJ, 2020) 

Surge então o debate acerca da resolução adequada de conflitos. Afinal, como deve 

acontecer? Qual adequação se persegue? O que, afinal, significa esse deslocamento teórico-

político que convida a reinterpretação ou realocação ganhando lugar a ideia de “pacificação 

social” e que, conforme afirma Bueno (2020)  perpassa o reconhecimento da importância e 

notável desenvolvimento pelo qual passaram e vêm passando os meios de solução de conflitos 

no Brasil. Pacificação social, aliás, uma noção que merecerá aprofundamento teórico no curso 

dos estudos e pesquisa em andamento, sobretudo dada a necessária problematização a ser 

feita em razão dos conflitos e contradições inelimináveis da sociedade capitalista. 

Os meios alternativos que passam a compor a política pública voltada para a solução dos 

conflitos, como medidas extrajudiciais, especialmente a mediação, conciliação e transação vão 

ao encontro de um ideário que se tem convencionado chamar de “cultura da paz”. A sociedade 

em que se pretende praticar a “cultura da paz” é aquela que procura lidar de forma construtiva 

com os conflitos, obtendo pelo próprio conflito novas compreensões através de um 

estreitamento dos vínculos interpessoais do tecido social (VASCONCELOS, 2018).  

Dessa maneira, espera-se que, no caso concreto, buscar o meio mais adequado para 

cada conflito, inclusive podendo até concluir que, em razão das características do litígio, partes 
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e matéria envolvida o meio mais conveniente seja o judicial; mas isso não deve advir de uma 

atitude mecânica e irrefletida como se fosse a única forma de resolver o litígio, sendo que 

muitos sujeitos do mundo jurídico asseguram que de fato não é. (SOUZA, et. al., 2021) 

Assim, sobre a tendência contemporânea à desjudicialização dos conflitos, para a qual 

servem os meios alternativos propostos e regulamentados, uma leitura ponderada não 

dispensa de modo algum o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, estampado 

no art. 5º, XXXV, ao mesmo tempo em que, segundo Mancuso (2018), em nada confronta ou 

desqualifica o Poder Judiciário. Ao contrário, supõe-se estar contribuindo para a superação do 

monopólio estatal na distribuição da justiça, como evidencia o expressivo número de agentes, 

órgãos e instâncias credenciadas a solucionar os conflitos. Eis aqui um campo aberto à 

problematizações subsequentes, mas não tratadas neste artigo, em que caberá discutir o quão 

este movimento tem realmente efetivado o acesso à justiça. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A reflexão iniciada neste artigo abordou o direito do acesso à justiça como direito 

humano, assegurado e positivado, mas igualmente confrontado pelo fenômeno da 

judicialização, que evidencia, por fim, exatamente direitos não assegurados pelo Estado. 

De tal maneira, é no curso deste mesmo movimento analítico que a desjudicialização 

coloca-se como fenômeno, posto que em face da incapacidade e/ou dificuldade de o Poder 

Judiciário dar solução aos litígios, assoberbado de processos, os meios alternativos de solução 

de conflitos emergem, numa tentativa de dar celeridade e eficiência, ao mesmo tempo 

assegurando, supõem-se, a pacificação social. 

Do ponto de vista conceitual o acesso à justiça é apreendido de maneira mais larga, para 

além do acesso ao judiciário pela via processual, razão pela qual os métodos alternativos de 

solução de conflitos compõem o fenômeno da desjudicialização e são apresentados como 

meios mais adequados. 

Vislumbra-se que com tais métodos e técnicas de resolução de conflitos contribua-se 

para a diminuição dos processos do judiciário, embora não signifique sua substituição e 

tampouco diminuição do poder que lhe é próprio, mas de aliar formas distintas para solução de 
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demandas da sociedade, parecendo carregar um pressuposto de que a tutela de direitos pode 

caber a vários entes. 

Por fim, realiza-se uma abordagem neste momento mais geral sobre o direito do acesso 

à justiça, a desjudicialização e os métodos alternativos de solução de conflitos, sendo que o 

artigo discute como métodos e técnicas como mediação, conciliação, transação e arbitragem 

são apresentados como saídas à litigiosidade, ao abarrotado e moroso judiciário brasileiro, 

rumo à consensualidade dos conflitos e à “cultura da paz”. Ao ampliar as formas de solucionar 

conflitos pela via da implementação de meios alternativos vislumbra-se acesso à justiça e, por 

conseguinte, acesso a direitos que tenham sido ameaçados ou violados. 

Assim se constituiria um sistema judicial expandido, com introdução de formas de 

resolver as disputas por meios de métodos alternativos de pacificação social, vistos, portanto, 

como meios auxiliares à cultura tradicional da litigiosidade. São reflexões iniciais de pesquisa 

em desenvolvimento aqui apresentadas e que merecerão aprofundamentos, em especial num 

contexto de desigualdades ampliadas como o que nos encontramos desde os anos de 1970, 

marco da atual crise capitalista e do neoliberalismo nos países centrais, com expressão a partir 

dos anos de 1990 no Brasil, e cujos picos cíclicos nos anos 2000 denotam asseveramento no 

contexto pandêmico atual, no cenário internacional e nacional. 
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