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RESUMO:

Tendo o Estado centralizado o poder para resolução de conflito em suas mãos, e ainda,
considerando-se a cultura de sentença a qual a sociedade faz-se presente (WATANABE, 2005,
p. 86) , é inegável que aqueles que possuem meios e fundos para levar ao sistema judiciário as
ações, e ainda, mantê-las durante diversos anos, acabam por serem muito mais beneficiados.
Em suma, ainda que a Constituição Federal garanta a todos o acesso à Justiça, o
abarrotamento de ações movidas por aqueles que possuem meios e fundos para isso, acabam
por serem extremamente beneficiados por esse sistema. Entretanto, aqueles à margem da
sociedade mantém-se longe do devido acesso à justiça, principalmente quando tentam
acessá-la através do sistema judiciário. Em vista disso, os métodos de resolução de conflito,
como a mediação e a conciliação podem ser um mecanismo de extrema utilidade se manejado
de forma correta, e desse modo, garantir o devido acesso à justiça para todos da sociedade.
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ABSTRACT

Having the State centralized the power for conflict resolution in its hands, and also,
considering the culture of litigation in which society is present, it is undeniable that those who
have the means and funds to take the actions to the judiciary, and still, keeping them for
several years, end up being much more benefited. In short, even though the Federal
Constitution guarantees everyone access to justice, the plethora of lawsuits filed by those who
3have the means and funds to do so end up being extremely benefited by this system.
However, those on the margins of society remain far from proper access to justice, especially
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when they try to access it through the justice system. In view of this, conflict resolution
methods, such as mediation and conciliation, can be an extremely useful mechanism if
handled correctly, and thus guarantee due access to justice for all of society.
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INTRODUÇÃO:

Desde os primórdios da sociedade houveram conflitos, desde aqueles em um âmbito

mais familiar, ou entre vizinhos até mesmo guerras mundiais entre países. Deste modo, é

possível concluir que o ser humano enquanto inserido na sociedade, conflitua-se com outros

homens.

Em vista disso, centralizou-se o poder para a resolução de conflitos nas mãos do

Estado, sendo ele responsável por atender as demandas necessárias, criando leis e ainda

julgando-as.

Entretanto, tal método demonstrou-se ineficaz, ora posto que uma vez unificado o

poder, este, sobrecarregou-se o que fez dele incompetente. Observa-se tal fato em ações e

demandas que demoram anos para serem analisadas, ou mesmo julgadas.

A dificuldade em acesso ao sistema judiciário pode ser acarretada por dois grandes

fatores, o primeiro, uma cultura de litigiosidade que acompanha o homem desde a

antiguidade, e o segundo, a sobrecarga do sistema judiciário em vista de alguns poucos

litigantes com ações semelhantes e volumosas, chamados de “grandes litigantes”.

A DIFICULDADE DO ACESSO À JUSTIÇA

A Constituição Federal de 1988, garante em seu artigo 5º, inciso XXXV, o direito ao

acesso à justiça, entretanto, diante de diversos fatores, tais como a sobrecarga e ineficiência

do sistema judiciário, em muitos casos não é possível que a pessoa tenha acesso, de fato, ao

sistema judiciário.

Outrossim, é necessário ressaltar que existe ainda uma ideia muito presente na

sociedade de que o acesso à justiça só é possível quando se faz uso do sistema judiciário, ou

seja, através de uma ação judicial. Entretanto, cada vez mais tem-se adotado outros métodos

para que as pessoas tenham acesso ao que elas desejam, ou seja, a justiça, tal como os

métodos de mediação, conciliação e arbitragem.



O professor Kazuo Watanabe defende essa ideia, justamente de que há uma “cultura da

sentença" e que como consequência dela, as pessoas sempre acabam por acreditar só obter

justiça quando esta vem em forma de sentença, ao invés de tentar uma solução amigável entre

as partes. (2005, p.86), ou seja, o sistema judiciário só deveria ser procurado após o

esgotamento de outros métodos de diálogo, como os citados anteriormente.

Já a professora Maria Cecília de Araujo Asperti, expressa a ideia de que o sistema

judiciário na verdade está congestionado de ações movidas por ”alguns poucos autores que

usufruem excessivamente de um judiciário relativamente barato para postergar o

cumprimento de suas obrigações” (2016, p. 80)

Ou seja, enquanto que autores que possuem um poder financeiro maior utilizam do

sistema judiciário, o restante da população permanece com um acesso ineficaz, precário e até

inexistente à justiça (ASPERTI, 2016, p. 81)

Outro ponto de extrema importância é que o risco de uma ação para um litigante

ocasional é muito maior do que para esses grandes litigantes, ora posto que uma ação a qual

aqueles à margem da sociedade estão exposto geralmente representa um alto custo para ser

mantido, como por exemplo o custo da ação, os honorários advocatícios, a falta de acesso a

técnicos periciais, contadores e etc.

O Relatório de Justiça publicado pelo CNJ no ano de 2015 revelou que há mais

execuções fiscais pendentes do que o total de processos de conhecimento, tal dado reflete

perfeitamente como aqueles que possuem uma capacidade de custear um processo judicial de

forma mais fácil acabam dificultando o acesso ao direito fundamental do acesso à justiça para

aqueles que necessitam dela.

Em suma, ainda que exista uma cultura de litigiosidade, e que as pessoas acabam

buscando o sistema judiciário de forma excessiva, sem antes tentar outros métodos para a

resolução de problemas, também é preciso atentar-se a ideia de que o sistema judiciário não

pode ser acessado apenas por aqueles que o abarrotam de processos a fim de postergar suas

obrigações, uma vez que possuem fundos para tal.

CONCLUSÃO:

O Estado centralizou-se para si o poder judiciário, entretanto, dentre as diversas

consequências que este fato acarretou, foi o abarrotamento de ações para serem analisadas e

julgadas. Com esse excesso, o sistema judiciário tornou-se lento e portanto ineficaz, não

sendo possível que as pessoas consigam de fato ter acesso à justiça.



Desde a antiguidade, o ser humano vive sob conflito, em diversos âmbitos, entretanto,

existe a ideia de que só será atingida a devida justiça quando obter-se ela através do sistema

judiciário, desse modo, surge a ideia de cultura de litigiosidade, ou seja, que os mínimos

conflitos acabam por sendo levados para serem resolvidos por um terceiro.

Conflito este, que como consequência do abarrotamento de ações do sistema, acaba

por demorar para serem resolvidos.

Em consonância a esta mesma ideia, surgem os grandes litigantes, que através de

repetitivas ações, com diferentes autores, entretanto reivindicando a mesma coisa acabam

inflando o sistema de ações.

Portanto, percebe-se que a cultura de litigiosidade não é conflituosa com a ideia de

grandes litigantes, uma vez que elas se entrelaçam, ora posto que enquanto os grandes

litigantes utilizam para si o sistema judiciário, os litigantes ocasionais acabam não tendo o

devido acesso à justiça e um dos métodos de tentativa para amenizar tal situação, é justamente

a conciliação e a mediação, que garantem o acesso à justiça por outros meios que não o

sistema judiciário, sendo uma solução mais otimizada e rápida para o conflito.
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