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Resumo 
O objetivo dar seqüência aos estudos sobre a eficácia da legislação dos Juizados 
Especiais Cíveis (CF/88 e Lei nº 9099/1995), e, por conseguinte, a efetividade da 
prestação jurisdicional do Poder Judiciário brasileiro, com ensejo na análise estatística da 
base de dados dos órgãos oficiais do Poder Judiciário do Brasil, focado em último lugar 
nos relatórios estatísticos do ANEXO II do Juizado Especial Cível da UNOESTE.  
Palavras-chave: Cidadania, Efetividade, Poder Judiciário. 

 

Introdução 

O projeto de pesquisa tem como objetivo geral estudar a democratização do 

acesso ao Poder Judiciário atingindo os fins constitucionais, alcançando a efetividade da 

tutela jurisdicional. 

Como objetivos específicos, o projeto propõe a: 1) COMPARAR os reflexos no 

procedimento do processo após a instalação dos Juizados Especiais Cíveis; 2) 

APRESENTAR a contrariedade da garantia constitucional efetividade da tutela 

jurisdicional e a estrutura organizacional do Poder Judiciário, servindo como ponto de 

partida para futuros projetos de pesquisa com o objetivo de colaborar com as alterações 

do Código de Processo Civil e encaminhar sugestões ao Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo; 3) VERIFICAR se a prestação jurisdicional nos Juizados Especiais Cíveis 

atinge a efetividade da tutela jurisdicional e conseqüente satisfação do jurisdicionado 

brasileiro; 4) LEVANTAR os resultados do processo no Anexo II dos Juizados Especiais 

Cíveis e demonstrar a efetiva prestação jurisdicional e 5) APRESENTAR propostas para a 

melhoria do trabalho burocrático dos Cartórios dos Juizados Especiais Cíveis e a 

minimização da burocracia dos atos processuais. 

 Com fundamento nas bases teóricas estudadas que resultou no trabalho 

apresentado no ENEPE 20101, passa-se agora a perseguir os objetivos estabelecidos. 

 

Desenvolvimento 

A questão do acesso à justiça é um problema de ordem mundial, a ser enfrentado 

por toda sociedade, na medida em que o laissez-faire cresceu em tamanho e 

                                                 
1 A efetividade da tutela jurisdicional e os 10 anos do Anexo II dos Juizados especiais civis da UNOESTE 
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complexidade, transformando radicalmente o conceito de direitos humanos, conforme 

aponta os estudos de Cappelleti (1988, p. 10). Neste sentido, o Relatório sobre o 

desenvolvimento mundial, de 2000/2001, editado pelo Banco Mundial, intitulado “Luta 

Contra a Pobreza”, traça o perfil do que resultou destas transformações, retratando um 

mundo profundamente desigual, onde “a renda média nos 20 países mais ricos equivale a 

37 vezes a média dos 20 mais pobres, uma diferença que duplicou nos últimos 40 anos”2. 

Assim, neste mundo de miséria generalizada, o relatório aborda algumas dimensões da 

pobreza, para concluir que os pobres “freqüentemente, não são bem tratados por 

instituições do Estado e da sociedade e não podem influenciar as decisões que afetam 

sua vida”.  O relatório conclui também que “Num mundo em que o poder político se 

distribui de maneira desigual e muitas vezes acompanham a distribuição do poder 

econômico, o funcionamento das instituições do Estado pode ser particularmente 

desfavorável aos pobres. E muitas vezes são vítimas da corrupção e arbitrariedade por 

parte do Estado”3. Aborda ainda no capitulo seis, “Como tornar as Instituições Estatais 

mais sensíveis aos pobres”, entre elas, o Judiciário, afirmando que o Estado prestará 

serviços mais eficientemente a todos os seus cidadãos, especialmente aos pobres, entre 

outras sugestões, se: 

1. As administrações públicas agirem com eficiência ao aplicar 
políticas e forem responsáveis e sensíveis perante os usuários, a 
corrupção e a perseguição forem coibidas e o poder do Estado for 
usado para redistribuir recursos para ações que beneficiem os pobres 
(capítulo 5).  
2. Os sistemas judiciais favorecerem a igualdade jurídica e forem 
acessíveis aos pobres. 
3. Os governos centrais e locais criarem mecanismos 
descentralizados para uma participação ampla na prestação de 
serviços públicos e minimizarem a margem de captação pelas elites 
locais. 
 

 O quadro descrito acima é semelhante no Brasil, pelas razões que serão expostas 

a seguir. O próprio relatório cita a fala de um pobre da Vila Junqueira Brasil (p- 104), que 

afirma: 

                                                 
2 Cabe registrar que este período corresponde ao auge da disseminação da aplicação da doutrina neoliberal conforme 
apontam estudos de Stiglitz, Joseph E. A globalização e seus malefícios: A promessa não-cumprida de benefícios 
globais. São Paulo: Futura, 2002 e Chomsky, Noam. O lucro ou as Pessoas? Neoliberalismo e Ordem Global. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.  
3 É o caso do Brasil. A classificação da corrupção em 180 países (com base na percepção de corrupção entre autoridades 
públicas e políticos) é apurada pela organização não governamental denominada “Transparência Internacional”, que, 
tem como objetivo, a luta contra a corrupção. Esse índice varia de zero (muito corrupto) a dez (pouco corrupto). O 
Brasil caiu oito posições no ano de 2006, comparado ao ano de 2005, e atualmente (2009) está em 75° lugar no ranking 
total, com nota 3,7. Disponível em <http://noticias.uol.com.br/ultnot/internacional/2009/11/17/ult1859u1865.jhtm>. 
Acesso em 26.07.2011.  
 

Colloquium Humanarum, vol. 8, n. Especial, jul–dez, 2011 

http://noticias.uol.com.br/ultnot/internacional/2009/11/17/ult1859u1865.jhtm


Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 782

Quando ajudam eles tratam a gente como mendigos, mas não 
somos. Nós pagamos impostos. Devia haver transparência nas 
ações do governo, o dinheiro arrecadado com impostos tem de ser 
bem aplicado. Eles inventam essas obras imprestáveis e pegam o 
nosso dinheiro. 

  

 Esta situação fica muita clara, diante das evidencias apresentadas pela matéria 

divulgada no jornal Oeste Noticias em 16.02.2011, de Presidente Prudente (SP), intitulada 

“Defensoria sofre sem infra-estrutura”, na medida em que a Defensoria Publica atende 

somente 50 pessoas por dias, mediante senha. Na matéria é relatado o caso de pessoas 

que chegam de madrugada, a fim de ocupar um lugar na fila, que ficam sem qualquer tipo 

de abrigo, sujeitando-se às intempéries. No dia 15.02.2011, o Defensor Chefe Matheus 

Assad João concedeu entrevista à jornalista Neuza Matos, da Radio Presidente Prudente, 

no Jornal da Manhã, afirmando que a defensoria de Presidente Prudente dispõe de 

apenas  sete defensores para atender toda a região de Presidente Prudente, que abrange 

57 municípios4, 19 penitenciárias com uma população carcerária de mais de 20 mil 

detentos. Isto demonstra claramente, que o Banco Mundial tem razão ao afirmar que “o 

funcionamento das instituições do Estado pode ser particularmente desfavorável aos 

pobres”. 

 É oportuno ressaltar, que a Defensoria Publica é uma exigência da Constituição 

Federal de 1988, nos termos do artigo 134, que afirma in verbis:  

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a 
defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, 
LXXIV.) 

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e 
do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais 
para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, 
na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, 
assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e 
vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.  

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas 
autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta 
orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.  

 

   No Estado de São Paulo, a Defensoria Pública foi criada em 2006, por meio da Lei 

Complementar Estadual nº. 988, de 09 de janeiro de 2006, portanto quase 20 anos 

                                                 
4 A região a que se refere o defensor abrange uma população de mais de 500 mil pessoas e esta inserida na região 
administrativa de Presidente Prudente, que é considerada a segunda região mais pobre do Estado de São Paulo. Esta 
região compreende uma população de mais de 800 mil pessoas. Disponível em 
<http://www.seade.gov.br/produtos/iprs/analises/RAPresprudente.pdf>. Acesso em 08.07.2011. 
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depois. Isto demonstra a veracidade da afirmação do Banco Mundial de que os pobres 

“freqüentemente, não são bem tratados por instituições do Estado e da sociedade e não 

podem influenciar as decisões que afetam sua vida”. Mais grave ainda é o caso do Estado 

do Paraná, onde a Lei que cria a defensoria publica só foi sancionada em maio de 2011, 

portanto 22 anos depois de promulgação da Constituição da Republica, que exigia a sua 

implementação, desde 1988. Há Estados em que sequer cogita-se na sua criação.   

Ainda, no sentido de promover o acesso à Justiça, é que no Brasil deu-se a 

criação dos Juizados Especiais de Pequenas Causas, em 7 de novembro de 1984, por 

meio da lei 7.244. Por seu intermédio, as causas de até 20 salários mínimos, limitadas 

aos assuntos da Justiça civil, ganharam um novo espaço de resolução, ainda que de 

forma não obrigatória para todos os Estados. Quatro anos depois, esta lei seria 

incorporada ao texto da Constituição Federal de 1988, trazendo no seu artigo 98, inciso I, 

a obrigatoriedade da sua implementação em todas as unidades da federação, inserindo-

se nas estruturas do Poder Judiciário com o novo nome de Juizados Especiais.  

Em 26 de setembro de 1995, a lei 7.244 foi revogada pela lei 9.099/19955 

trazendo como principais novidades, de um lado, a sua ampliação para a área criminal 

(cap.III), e, de outro, a elevação do teto das ações na área cível para 40 salários mínimos 

(art.3º, I). A par disto, o Código Civil foi reformulado em 2002 e a Emenda Constitucional 

45/2004 implementou profundas reformas no Poder Judiciário, o que aumentou ainda 

mais a demanda por uma “justiça” mais célere e efetiva (MORAES, 2009, p.107). 

A EC nº 45/2004 (Reformado Judiciário) assegurou a todos, no 
âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os 
meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, o “direito 
ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como 
prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do 
“due process of Law”.”  
 

Não obstante o direito material assegurado constitucionalmente com o advento da 

Constituição Federal de 1988 e a razoável duração do processo com a Emenda 

Constitucional 45/2004, a litigiosidade é crescente, impondo-se a necessidade de 

instrumentos eficazes que possam garantir o direito assegurado materialmente. O 

relatório do Banco Mundial, (O Estado num mundo em transformação, 1997, p-105) 

                                                 
5 Para Sadek (2004), a ampliação da competência - para causas até quarenta salários mínimos; possibilidade de 
execução, sem processo de conhecimento, de título executivo extrajudicial; acesso de micro-empresas - pode significar 
um desvirtuamento das finalidades expressas na criação desses juizados, sobretudo a de facilitar o acesso à Justiça do 
cidadão comum e principalmente dos mais humildes.  

Colloquium Humanarum, vol. 8, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 784

apontava que no Brasil, um processo levava em média 1.500 dias para ser concluído6, 

enquanto que na França levava apenas 100 dias. Passados mais de uma década, a 

situação permanece inalterada, não obstante, a elevação do PIB, das despesas do 

judiciário e do número de juízes, conforme os dados estatísticos do Conselho Nacional de 

Justiça.  

 

O Anexo do Juizado Especial Civil da UNOESTE 

No site do Conselho Nacional de Justiça consta que o Juizado Especial Civil de 

Presidente Prudente (SP) foi instalado em 26 de setembro de 1995. O Anexo II 

(UNOESTE) foi instalado em julho do ano 2000. O Juizado Especial Civil de Presidente 

Prudente abrange as localidades de Presidente Prudente, Álvares Machado, Alfredo 

Marcondes e Santo Expedito. Desde sua instalação sempre funcionou com apenas um 

magistrado. No entanto, a população destes municípios passou de 218.073 em 2000 para 

237.817 em 2010, segundo censo do IBGE. Cabe ressalvar que além do aumento da 

população, a litigiosidade vem crescendo na Justiça Estadual, conforme mostra o relatório 

“Justiça em Números”, do CNJ, em que no Estado de São Paulo, o número de casos 

novos por 100 mil habitantes, passou de 9.807 em 2005, para 13.035 em 2009. No 

Juizado Especial Civil da UNOESTE, o número de reclamações recebidas passou de 100 

em 2006 para 446 em 2010. Cabe notar que o ano de 2005 foi atípico frente os demais 

dados estatísticos.  
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Por sua vez, o número de processos evoluiu de 837 em 2007 para 3.083 em 

2010. Da análise destes números, algumas ponderações podem ser feitas:  
                                                 
6 Embora muito se fale na “razoável duração do processo”, muito pouco se sabe acerca dos meios utilizados para se 
mensurar este número, nas diversas esferas do judiciário (civil, criminal e trabalhista) e muito menos o CNJ, que tem 
divulgado os dados estatísticos a respeito.   
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a) Considerando-se a elevação da demanda junto a este órgão, pode afirmar que houve 

considerável aumento de litigância, já que a estatística do Estado de São Paulo, revela 

que na esfera civil, o número de casos novos por 100.000 habitantes, teve uma 

significativa elevação, passando de 10.062 em 2006, para 13.035 em 2009. O aumento 

de casos do Juizado Especial Civil da UNOESTE foi proporcionalmente muito maior do 

que as estatísticas do Estado.  Levando-se em conta que o Estado figura como o maior 

litigante nas estatísticas do CNJ e que nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 

9099/95, “ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza 

alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a 

acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de 

cunho patrimonial”, fica patente a importância do Juizado Especial Civil no desempenho 

do Judiciário, ao absorver as causas de menor complexidade.  

b) As despesas da Justiça do Estado de São Paulo evoluiu de R$ 3.093.959.136 em 

2004, para R$ 4.795.975.135 em 2009. No entanto, a estrutura operacional do Juizado 

Especial permanece praticamente a mesma, com um único juiz atuando.  

Dando seqüência às análises dos números do Juizado Especial Civil da 

UNOESTE, observa-se que no ano de 2010, das 385 audiências realizadas, em apenas 

109 delas foi obtido acordo, número que se considera pequeno, face às possibilidades 

dos conciliadores, que se melhores treinados, poderiam obter melhores resultados. Esta 

conclusão parte da premissa de que de 332 sentenças prolatadas em 2010, apenas 34 

processos foram para instrução e julgamento. Neste sentido, é bastante pertinente a 

proposta do Conselho Nacional de Justiça, de exigir o treinamento formal dos 

conciliadores. No que diz respeito ao cumprimento da pauta, ela foi comprida em média, 

em 2 meses. Já na instrução e julgamento o prazo médio foi de 4 meses. Considerando-

se que a média da justiça estadual para instrução e julgamento está em 125 meses, o 

Juizado representa um importante instrumento de apoio no acesso à ordem jurídica justa 

de forma efetiva, tempestiva e adequada (WATANABE, 2010). Quanto às ações 

ajuizadas, em número de 446, pelo menos metade delas tinha no pólo passivo, alguma 

pessoa jurídica. Uma das empresas local aparecia em diversos processos, denotando 

uma clara violação dos direitos do consumidor, que salvo melhor juízo, estaria a ensejar 

ações do ministério público, no sentido de coibir abusos. As estatísticas do juizado 

acompanham e corroboram as estatísticas do CNJ, no que diz respeito aos 100 maiores 

litigantes. Aqui, as Instituições Financeiras e as Companhias de telefonia lideram a lista 

dos maiores litigantes. É oportuno observar, que das 305 sentenças prolatadas em 2010, 

em 153 delas o juiz sentenciou com base no artigo 269 – III do Código de Processo Civil, 
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ou seja, as partes transigiram, formalizando acordo em juízo, conforme mostra o gráfico 

abaixo. Chama também a atenção, o elevado número de acidentes de veículo, já que 

representa mais de 20% das sentenças prolatadas em 2010 (63 casos). Analisando ainda 

as sentenças de 2010, percebe-se o seguinte: a) Em apenas 8% das sentenças o Juiz 

rejeitou o pedido do autor; b) Em 8% houve condenação por revelia e c) em 9% delas, o 

autor não compareceu. 
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Considerações Finais 

 Relacionando-se as questões apresentadas pelo Relatório do Banco Mundial, 

com o desempenho do Juizado Especial Cível da UNOESTE, pode-se afirmar que este 

órgão é um poderoso instrumento de auxilio ao Judiciário, já que atua de forma efetiva e 

tempestiva, duas das características exigidas para o melhor desempenho do judiciário. No 

entanto, para que se possa firmar o princípio do acesso à justiça, nos precisos termos do 

inciso XXXV do artigo 5º da Constituição Federal, na forma como interpretada por Kazuo 

Watanabe (2010), há que se preparar melhor os conciliadores, proporcionando-lhe o 

devido treinamento, conforme previsto no artigo 12 da Resolução n. 125, de 29 de 

novembro de 2010, que institucionalizou a “Política Judiciária Nacional de tratamento 

adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Pode Judiciário”. No entanto, 

mesmo com o razoável desempenho do Juizado Especial Civil da UNOESTE, percebe-se 

que o acesso à justiça, continua sendo um luxo ao qual apenas algumas poucas pessoas 

têm acesso, como comprovam a ineficiência da Defensoria Pública relatada no inicio 

deste estudo e a ausência do Judiciário nos pequenos municípios,como é o caso de 

Alfredo Marcondes, Santo Expedito e Álvares Machado S.P. Afirma que a grande maioria 
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da população continua a não recorrer à justiça, e aponta dados do IBGE de 1988, em que 

a maior parte dos litígios sequer chega a uma corte de justiça – apenas 33% das pessoas 

envolvidas em algum tipo de litígio procuram solução no judiciário, corroborando a fala do 

Ministro Cezar Peluso, em seu discurso de posse na presidência da Suprema Corte: 

Pesquisas recentes e confiáveis mostram que 43% dos brasileiros, 
ao sentirem seus direitos desrespeitados, procuram soluções por 
conta própria. Só 10% vão diretamente à Justiça. Os outros dividem-
se na busca de mediação de advogados, no recurso à polícia, na 
renúncia ao interesse e, pasmem, até no uso da força  
 

O resultado é o crescimento da justiça paralela que hoje já existe no país, 

governada pela lei do mais forte, que é muito menos justa e certamente menos eficiente 

do que pode ser o judiciário brasileiro.  

Há que considerar ainda, a distância geográfica que separa os que mais precisam 

do Acesso ao Poder Judiciário, como por exemplo, os moradores das cidades vizinhas, 

que precisam se deslocar às vezes, por até 50 km, para ter atendimento.  

O Relatório Anual do Conselho Nacional de Justiça de 2010, ressalta que na 

Justiça Estadual constatou o número de 6 magistrados por 100 mil habitantes, com 70,5% 

dos juízes e 72,8% dos servidores atuando nesse ramo da Justiça. Em comparação com 

outros países, o indicador de número de magistrados por 100 mil habitantes, no Brasil, 

pode ser considerado ligeiramente abaixo da média. A título de comparação, a Espanha 

possuía 10,1 magistrados por 100 mil habitantes, a Itália possuía 11 magistrados por 100 

mil, a França possuía 11, 9 magistrados por 100 mil e Portugal possuía 17,4 magistrados.  

Para efeito de comparação, o Juizado Especial Civil possui apenas um único juiz para 

conciliar os interesses de uma população de 237.817 habitantes (que reúne quatro 

municípios), para as causas de menor complexidade relacionadas no artigo 3º da Lei 

9.099/95.  
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Resumo 
O presente trabalho objetiva avaliar a conciliação nos trabalhos forenses realizados no 
Anexo II do Juizado Especial Cível da UNOESTE. O Direito Processual Civil 
Contemporâneo apresenta-se sob um novo sistema jurídico. A Lei nº 9099/1995 
representa o revigoramento da legitimação do Poder Judiciário perante o povo brasileiro e 
a reestruturação de nossa cultura jurídica. Assim se excluem os mecanismos de soluções 
autoritárias, para adentrar na órbita da composição amigável, como forma alternativa da 
prestação jurisdicional e resultado do processo, e, principalmente entrega do direito 
pleiteado. O panorâma do Poder Judiciário demonstra que a proposta dos Juizados 
Especiais Cíveis possibilitou o Acesso a Justiça de forma rápida, ágil e sem burocracias, 
capaz de julgar os conflitos advindos da sociedade; cuja matéria abordada no 
desenvolvimento de projetos de pesquisa, no Anexo II do Juizado Especial Cível da 
UNOESTE. 
Palavras- chaves: Direito - Direito a Saúde – Constituição Federal  
 

 

Introdução 

À partir do levantamento estatístico do número de acordos no Anexo 
II dos Juizados Especiais Cíveis, pretende-se divulgar os serviços 
prestados pelos Juizados Especiais Cíveis, à toda comunidade da 
Comarca local, e, aprimorar o atendimento, neste Anexo.  

 

O objetivo geral é avaliar a CONCILIAÇÃO nos atendimentos e audiências do 

Anexo II do Juizado Especial Cível da UNOESTE. Os objetivos específicos são: a) é 

analisar as formas ou métodos não adversariais que visam dirimir os conflitos de 

interesses; b) Avaliar o Projeto Nacional “Movimento pela Conciliação”; c) Discorrer 

acerca dos meios de Postos de Atendimentos e Conciliação (PAC), dos Setores de 

Conciliação, das Unidades Avançadas Judiciais (UJA) ou dos Postos de Conciliação 

(PAC) ou por alternativas designados a qualquer outro nome; d) Avaliar e aprimorar Curso 

de Capacitação e formação de mediadores e conciliadores; e) Confrontar dados oficiais 

para levantar as práticas alusivas à implementação e desenvolvimento de estratégias, no 

sentido de promoção da conciliação; f) Levantar dados estatísticos do ANEXO II dos 

Juizados Especiais Cíveis (JEC UNOESTE) que revelam o número de conciliação, no 

período de 2004 a 2009.  
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A importância do tema justifica-se para debater a tendência da Ciência do 

Direito à atribuir correlação entre os meios alternativos de resolução dos conflitos de 

interesses e a efetividade do processo e da tutela jurisdicional.  Trata-se da continuidade 

de um levantamento estatístico nos bancos de dados oficiais e de domínio público do 

Anexo II dos Juizados Especiais Cíveis. O desenvolvimento desse projeto de pesquisa 

tende à colaborar com a divulgação dos trabalhos realizados pelos acadêmicos à 

comunidade, com o intercâmbio das Instituições privada e pública, bem como com a 

inserção técnica e acadêmica dos pesquisadores, sempre evocando o crivo da 

cientificidade e variadas formas de resolução de conflitos de interesses. Os resultados 

reiterarão e formarão uma cultura acadêmica e científica da notoriedade dos trabalhos 

firmados pelos conciliadores do Anexo II dos Juizados Especiais Cíveis.  

O presente trabalho será desenvolvido mediante leituras, fichamentos, 

levantamentos bibliográficos, confrontações de opiniões de cada autor que trata do 

assunto em questão, discussões, raciocínio lógico, coleta de dados e publicações de 

resultados parciais no transcorrer das atividades, sempre em colóquios com a professora 

orientadora. Trata-se de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, pois vislumbra o 

levantamento de dados e a análise comparativa dos números de julgados obtidos nas 

estatísticas mensais do Anexo II dos Juizados Especiais Cíveis. Vale ressaltar que, os 

dados estatísticos são de domínio público, não ensejando em análise sob o crivo da ética. 

O desenvolvimento do projeto de pesquisa está coadunado a grande área do Programa 

de Iniciação Científica “Sociedade, Conflito e Meio Ambiente” e a Linha de Pesquisa do 

Curso de Direito.  

 

Revisão de Literatura  

O presente trabalho trata do Movimento Nacional da Conciliação, em que está 

inserido o serviço jurisdicional prestado, principalmente pelos Juizados Especiais Cíveis, 

dentre eles o ANEXO II do Juizado Especial Cível da UNOESTE. 

Ao tratar da temática da efetividade da tutela do processo e da tutela jurisdicional 

no Juizado Especial Cível. A revisão de literatura aborda que os Juizados Especiais é 

mecanismo para agilizar a prestação jurisdicional e ampliar o número de beneficiários de 

uma solução justa de seus litígios, bem como atingir a pacificação dos conflitos de 

interesses por meio da Conciliação. O que coaduna com o “Movimento pela Conciliação”, 

o qual também faz-se menção a morosidade do Sistema Judiciário. É possível afirmar 

que, além do tramite dos processos judiciais serem morosos, não é novidade que os 

mesmos permaneçam por diversas vezes emperrados no Poder Judiciário. O número de 
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conflitos de interesses são ampliados, cada vez mais devido a diversos fatores, como os 

econômicos e sociais; temos como exemplo - o aumento das relações de consumo, e, os 

direitos que surgem derivados de referidas relações. Não obstante as críticas dirigidas em 

face do atual sistema jurídico, os meios pertinentes para a solução de lides estão 

atrelados ao Processo judicial, assim não se pode negar, ser ele um meio eficiente para 

composição dos litígios. Ainda, o Brasil não tem a cultura de pacificação de conflitos de 

interesses por meios alternativos extrajudiciais, como em outros paises da América do 

Norte e Europa. 

No que tange a princípios voltados ao Direito Processual, afirma Marco Aurélio 

Gastaldi Buzzi7 sobre o Movimento pela Conciliação: 

A ampla defesa, o pleno contraditório, a razoabilidade contida no 
brocardo le pass de nulité sans grief, dentre tantos outros 
riquíssimos princípios voltados ao direito instrumental, são 
importantes conquistas alcançadas pela sociedade politicamente 
organizada, no seio do Estado Democrático de Direito. 

 

O processo judicial é um instrumento complexo, que, não eventualmente, é vagaroso 

em sua duração, inclusive custoso, fatores estes que, se levados em conta e, observados 

anteriormente à propositura de determinada demanda, reservam-no às hipóteses mais 

particulares e específicas, as quais não podem ser dirimidas sem uma maior análise 

técnica, o que deve ser feito através da utilização do mesmo. Contudo, ao revés do 

exposto no parágrafo anterior, em hipóteses de questões mais singelas, tem se admitido 

procedimento mais célere, com menor rigor de formalidade, também com menor custo, 

que se revelam mais eficazes quanto à resolução das lides. 

É importante destacar que os Juizados Especiais Estaduais e Federais, por 

intermédio da conciliação e da mediação, tem logrado a ampliação significativa de sua 

atuação. Dessa forma, tornam-se mecanismos eficazes e capazes de solucionar litígios 

com muito menos tempo, e, notadamente, com baixo custo. Necessário se faz um 

comprometimento no sentido de preservar conquistas já alcançadas, a exemplo de uma 

maior valorização em face da Conciliação e da Mediação. Em sede de origem das 

práticas relacionadas à mediação, recorda DORFMANN, citado por Marco Aurélio 

Gastaldi Buzzi “remonta aos primórdios da vida do homem em sociedade, como revela o 

episódio bíblico de Jacó e Labão, e também os encargos atribuídos a Moisés, e no fato de 

os Romanos, valorizando a conciliação, terem edificado um templo dedicado à deusa 

Concórdia, examente ao lado do Fórum”.8 Com relação às origens de Portugal e do 

                                                 
7 Revista dos Juizados Especiais,  Jul/Set 2008, FONAJE, p.17. 
8 Revista dos Juizados Especiais,  Jul/Set 2008, Fonaje, p.18. 
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Brasil, relatam TOURINHO NETO e JOEL FIGUEIRA, citados as origens lusitanas e 

brasileiras do instituto da conciliação, desde as três Ordenações do Reino, como as 

Ordenações Afonsinas e Filipinas:9  

                                                

Nesta última destaca-se que a Constituição do Império (1824), em 
seu art.161, chegara a estabelecer a conciliação prévia como 
requisito de admissibilidade da demanda e que, ao seu tempo, o 
Código de Processo Civil   dos   Estado de Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul ( Lei 65, de 15.01.1908), em suas Disposições 
Preliminares, na Parte Primeira, do Capítulo Primeiro, estabelecia 
meios de prevenção de demandas. 10 

   

No Brasil, a utilização dos meios supracitados para a composição dos litígios, pode 

se considerar como eficaz benefício aos interesses da população, haja vista diversos 

países que se recorreram a determinados institutos a exemplo da conciliação e mediação, 

superando os meios tradicionais de resolução de conflitos de interesses, os quais já 

mencionados anteriormente possuem elevado custo e moroso trâmite processual. Assim, 

empregar meios diversos dos tradicionais para solucionar os conflitos, deve ser encarado 

como aperfeiçoamento institucional, sendo alternativa capaz de ajudar o país na situação 

emergencial em que o mesmo se encontra. 

Referindo-se à crise da justiça, ADA PELLEGRINI GRINOVER citada por Marco 

Aurélio Gastaldi Buzzi frisa, “o interesse pela mediação e pela conciliação, e a importância 

de que as vias consensuais se revistam na sociedade contemporânea levaram ao 

renascer do instituto em toda parte”.11 Atualmente, observa-se o interesse pelas vias 

alternativas do Poder Judiciário, procurando evitar a lide, sem, contudo excluir a sua 

importância. No entanto, os meios alternativos de solução dos conflitos, ganham cada vez 

mais respaldo entre os operadores do Direito, haja vista o Estado não poder promover a 

justiça e a resolução dos conflitos ora em comento de forma totalmente eficaz e 

satisfatória. 

Descreve NALLINI, citado “a Justiça deve estar mais aberta ao mundo social, 

impregnar-se da contribuição científica da sociologia e da psicologia, competindo-lhe mais 

atuar como pacificadora e conciliadora de interesses em conflito real ou virtual, insistindo 

em provocar a emergência de um verdadeiro consenso entre as partes”.12  

Com a busca por diferentes formas de solucionar os conflitos dirigidos ao Poder 

Judiciário, reunindo-se diversas iniciativas sistematizadas no território brasileiro, resultou 

 
9 Revista dos Juizados Especiais,  Jul/Set 2008, Fonaje, p.19. 
10 Revista dos Juizados Especiais,  Jul/Set 2008, Fonaje, p.55. 
11 op. cit. pág.19 e 20 
12 ib. ibid. p. 20. 
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o projeto “Movimento pela Conciliação”, com seu slogan “Conciliar é Legal”, que visa 

contemplar meios mais rápidos, com baixo custo, e que realmente possam ser capazes 

de atender à real situação dos processos, para que se possa reduzir o excesso dos 

litígios, tendo em vista que as formas tradicionais para este fim já não logram êxito, devido 

ao crescente volume de casos conflitantes. Com vistas aos aspectos concernentes a tal 

realidade, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), junto ao FONAJE ( Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais), bem como presentes também as Justiças Estadual, Federal e do 

Trabalho, em evento realizado no dia 16 de novembro de 2005, no Supremo Tribunal 

Federal, estabeleceu metas institucionais relativas aos Juizados Especiais e a meios não-

adversariais de resolução de conflitos, oportunidade em que foram definidas cinco áreas 

de atuação, quais sejam: a) apoio à informatização, virtualização e automação; b) 

incentivo à padronização; c) prevenção de litígios; d)acompanhamento de penas 

alternativas; e) juizados informais de conciliação e meios não-adversariais de resolução 

de conflitos. Em 23 de agosto de 2006, por iniciativa da Presidente do STF, ministra Ellen 

Gracie Northfleet, e supervisão do CNJ, na sede do STF, deu-se o lançamento nacional 

do Movimento pela Conciliação, sendo incumbidos da Coordenadoria Nacional os 

magistrados Marco Aurélio Gastaldi Buzzi (TJ/SC) e Mariella Ferraz de Arruda Pollice 

Nogueira (TJ/SP), idelizadores do projeto. Após etapas iniciais do projeto, como sua 

criação, aprovação e lançamento, foi obtida adesão de agências de publicidade, e disso 

resultou o slogan “Conciliar é Legal”. Os juízes de direito André Gommade Azevedo e 

Roberto Bacellar organizaram o curso inicial de preparação de multiplicadores, realizado 

na sede do STJ em 24 a 26 de agosto de 2006, que, após aperfeiçoado, serviu de diretriz 

ao CD que está sendo distribuído a todos os Tribunais do país pela Academia Judicial do 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, servindo como material de apoio e 

conteúdo programático aos cursos de formação de multiplicadores. Compõem o Conselho 

Gestor do Movimento pela Conciliação, a Ministra Fátima Nancy Andrighi (STJ), o 

Desembargador Kazuo Watanabi, o Conselheiro Joaquim Falcão (CNJ), os Juízes de 

Direito Paulo Zacarias, André Granja, Denise Krüger, entre outros. Foram apresentadas 

propostas de parceria institucional ante à diversos órgãos, a exemplo do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (Brasília), o Conselho Permanente de 

Presidentes de Tribunais de Justiça (Brasília), o Congresso Nacional da Associação dos 

Magistrados Brasileiros (Curitiba), dentre outros. No dia 8 de Dezembro de 2006, o 1º Dia 

Nacional de Conciliação, foram designadas 112.112 audiências, sendo 83.987 delas 

efetivamente realizadas, das quais resultando 46.493 acordos, efetivamente alcançando 

êxito de 55,36%. Também houve, em todas as regiões do país, a realização de cursos 
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com o objetivo de formar e capacitar multiplicadores, preparando mediadores e 

conciliadores em todas as regiões do país. Com o escopo de intensificar a prática 

referente ao movimento ora em questão, debates são travados nas apresentações e 

palestras, bem como existem metas que são permanentes e importantes para o 

aperfeiçoamento e intensificação de cursos que visem a formação de multiplicadores, 

também para a inclusão de novas parcerias no funcionamento de políticas institucionais, 

adotando-se precauções e medidas destinadas ao sucesso dos meios não adversariais 

de resolução de conflitos em todo o território nacional. Aludindo-se às estratégias do 

movimento referido, importante se faz citar que é iminente a aprovação de Lei Federal 

que diga respeito às práticas de Conciliação/Mediação, o que resulta na criação de 

critérios destinados à selecionar e formar mediadores e conciliadores, dentre a realização 

de outros mecanismos em face dessa modalidade de solução de conflitos. O  evento 

realizado no dia 8 de Dezembro de 2007, já denominado como “Semana Nacional da 

Conciliação”, envolvendo as justiças Estadual, Federal e do Trabalho,  houve a instalação 

dos Postos de Atendimentos, realizando-se práticas de conciliação de modo unificado, em 

um mesmo local. Em parceria com o FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais) e 

com todas as Coordenadorias Estaduais dos Juizados Especiais, nesta fase do 

Movimento pela Conciliação, é fornecido aos Juízes de Direito, Tribunais, interessados, 

instituições afins, em todo o país, material de apoio que contém cursos virtuais de 

preparação de mediadores e conciliadores, inclusive manual dos cartórios dos juizados 

especiais, visando implementar as práticas em questão, tanto pelo projeto citado quanto 

pelas rotinas levadas a termo nos Juizados Especiais. Sendo assim, qualquer 

interessado, utilizando-se dos meios até então propostos, poderá integrar-se às práticas 

relativas à conciliação e mediação, bem como trabalhar para um melhor preparo de 

mediadores e conciliadores, procurando implementar práticas referentes aos métodos não 

adversariais de resolução de conflitos.Com a realização dos projetos, é possível que sem 

utilização de grandes esforços pessoais, dentre tantos outros fatores que influenciam na 

planificação dos mesmos, a formação de um considerável número de conciliadores e 

mediadores capacitados a auxiliar a justiça, bem como a sociedade a ter acesso aos 

meios de pacificação dos conflitos.Os meios não adversariais de pacificação de conflitos, 

surgem como alternativa conveniente a criar sistemas diversos dos métodos processuais 

tradicionais, com a finalidade de alcançar não somente os processos já existentes no 

Poder Judiciário, mas também como forma preventiva em face dos conflitos que possam 

vir a se transformar em futuras causas judiciais. 
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Referindo-se aos Juizados Especiais, afirma Fernando da Costa Tourinho Neto e 

Joel Dias Figueira Júnior, ambos citados “essa nova forma de prestar jurisdição significa, 

antes de tudo, um avanço de origem eminentemente constitucional, que vem dar guarida 

aos antigos anseios de todos os cidadãos, especialmente aos da população menos 

abastada, de uma justiça apta a proporcionar uma prestação de tutela simples, rápida, 

econômica e segura, capaz de levar à liberação da indesejável litigiosidade contida. Em 

outros termos, trata-se, em última análise, de mecanismo hábil na ampliação do acesso à 

ordem jurídica justa”.13  

Para tanto, far-se-à necessário, o desenvolvimento de pesquisa para análise da 

estrutura do Poder Judiciário naquilo que concerne os Juizados Especiais Cíveis, na 

implantação de mecanismos alternativos de pacificação de conflitos, na 

desburocratização dos cartórios judiciais, na preparação do funcionalismo público e dos 

conciliadores, e, principalmente na formação cultural da consciência cidadã dando crédito 

aos serviços prestados pelo Poder Judiciário. 
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O DIREITO À EDUCAÇÃO SUPERIOR: PRESSUPOSTOS PARA PARTICIPAÇÃO 
ATIVA DO CIDADÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DOS DEMAIS DIREITOS SOCIAIS 
 
Rachel Lopes Queiroz Chacur (docente – UNOESTE) rachel@unoeste.br – Martiniglei da 
Silva Aguiar Santos 
 
 
Resumo 
O presente trabalho propõe-se à debater o avanço científico das  Legislações brasileiras 
relacionadas a Garantia Constitucional do Direito à Educação. O objetivo da primeira 
parte do trabalho é apresentar a evolução histórica do Direito à Educação e as legislações 
brasileiras pertinentes, culminando com análise das novas propostas do Ministério da 
Educação.  A política educacional do governo federal, por meio do Ministério da Educação 
– MEC, elegeu como prioridades ações para democratizar o acesso à educação em todos 
os níveis, por meio da continuidade de Programas Institucionais, a criação do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e novas propostas legislativas 
visando à implantação de uma reforma universitária. Em tempos remotos, a política 
educacional incentivava a participação popular transferindo a responsabilidade estatal 
para a social, ocasionando um esvaziamento das políticas governamentais. O Direito à 
Educação somente pode ser exercido pela ação efetiva do Estado através dos programas 
institucionais, os quais priorizam uma participação democrática e igualitária dos cidadãos. 
Os principais programas que visam concretizar a educação como direito social são: O 
Programa  Universidade para Todos que  estabelece um Sistema Especial de Reserva de 
vagas na Educação Superior;   a Lei Federal 10.639/2003 que  introduziu o sistema de 
cotas nas universidades brasileiras e  o  FUNDEB que tem o  objetivo de financiar o 
ensino fundamental. Denota-se que esses programas governamentais visam a incluir a 
população carente no conjunto de  conhecimentos dos bens culturais produzidos pela 
humanidade, com a qualificação profissional e a inserção no mercado de trabalho. No 
entanto, as propostas de políticas públicas pautadas nos Princípios de Universalização do 
direito educacional e da superação das desigualdades divergem das políticas 
econômicas, incorrendo no gravame da exclusão educacional e social. Os debates 
científicos, políticos e sociais destacam a contradição entre a garantia constitucional e a 
efetiva Educação estabelecida na Constituição Federal e legislações pertinentes, no 
contexto do Estado Democrático de Direito do Brasil.    
Palavras-chave: Educação – Cidadania - Direitos Sociais  
 

 

Introdução  

A Constituição Federal do Brasil de 1998 garante o direito à Educação. A norma 

programática fundamentada no artigo 208, inciso III e VI da Constituição Federal do Brasil 

cristaliza o Estado Democrático de Direito, em que todos terão direito à Educação. A 

Educação como um direito social tem como pilares os preceitos da cidadania e da 

Dignidade da Pessoa Humana, em que o cidadão no exercício pleno de seus direitos, 

busca a meta de uma sociedade livre, justa e solidária, nacionalmente desenvolvida, com 

erradicação da pobreza, da marginalização e das desigualdades sociais e regionais, livre 

de quaisquer formas de discriminação (CF, art. 3º). No entanto, a norma constitucional 
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programática do direito à Educação está submetida aos fenômenos sócio-educacionais da 

sociedade brasileira, os quais influenciam no acesso aos demais direitos sociais.  

A mera hierarquização de classes econômicas, pautadas na riqueza e na pobreza 

revela o mínimo da carga discriminatória do tratamento dos cidadãos, no momento do 

acesso a Educação. A inobservância da garantia constitucional do direito à educação se 

perfaz de formas sutis contra as qualidades intrínsecas das pessoas, ou seja, a raça, a 

religião e o analfabetismo. O direito fundamental à Educação pressupõe a Cidadania 

Ativa, em que o cidadão esteja formado e informado à respeito dos seus direitos. Verifica-

se que as desigualdades sociais e econômicas ressaltam a exclusão social, por sua vez a 

exclusão ao direito de se ter direito (BOBBIO, 1990, 5-16).  

A Ciência da Educação indaga os seus objetos e fins para promover políticas 

educacionais aptas a efetivação dos direitos sociais. O novo paradigma da Educação 

deve estar transfigurado para a recriação da identidade cultural, com novos paradigmas 

educacionais, para obter as modificações das estruturas funcionais do Estado e alcançar 

os objetivos metajurídicos da Justiça.  

 

Revisão de Literatura   

A História da Educação relata o modelo opressor educacional, em que limitava a 

participação popular, com o intuito de manter a ideologia daquele detinha o poder 

econômico impondo aos menos favorecidos a marginalidade social. O relato célebre da 

decisão da Suprema Corte americana, de 1896, no caso Plessy versus Ferguson, no 

Kansas/USA, (PINHEIRO, 2007, p.6) à respeito do acesso dos negros aos mesmos 

lugares freqüentados pelos brancos, resultando na Teoria de “Separados mas iguais”, 

exemplifica  a discriminação racial como um todo no conjunto das relações sociais e 

também na área da Educação. A panorâmica histórica e institucional repete-se no passar 

dos séculos. São inúmeros os casos verídicos que exemplificam a classificação social, 

conforme os interesses das classes sociais dominantes. À partir da década de 30, no 

Brasil, iniciaram o planejamento de um Projeto de Desenvolvimento econômico e social, 

em que figurava como executor das medidas implementadas, o Estado. O objetivo central 

da política social era privilegiar segmentos hegemônicos da sociedade brasileira. 

Segundo Boaventura de Souza Santos (1996, p.167), o retrato dos Direitos Fundamentais 

do Homem se resumia na supremacia dos interesses econômicos, no contexto do pós-

guerra, quando eclodiu a problemática dos direitos sociais. Conforme o autor: 

Por um lado a consagração constitucional dos novos direitos 
econômicos e sociais e a sua expansão paralela à do Estado-
Providência transformou o direito ao acesso efectivo à justiça num 
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direito charneira, um direito cuja denegação acarretaria a de todos 
os demais. Uma vez destituídos de mecanismos que fizessem impor 
o seu respeito, os novos direito sociais econômicos passariam as 
meras declarações políticas, de conteúdo e função mistificadores.  
 

No entanto, a concepção pura do capitalismo sempre contrariou a efetividade dos 

Direitos Fundamentais do Homem, como também confronta o Direito à Educação.  

A proposta do presente trabalho relaciona os paradigmas educacionais às 

perspectivas sócio-culturais do cidadão, onde somente a democratização do acesso à 

Educação garantirá a efetividade dos Direitos sociais, assim como o Direito à Educação. 

No mesmo diapasão, a previsão legal das garantias constitucionais e dos 

Princípios Fundamentais está na Constituição Federal do Brasil de 198814. As garantias 

constitucionais estão estabelecidas intrinsecamente no artigo 5º da Constituição 

Federal.No conteúdo da norma constitucional seguem as garantias da isonomia das 

partes, writs constitucionais. O conjunto de garantias constitucionais devem estar 

pautadas pelas orientações dos Princípios Constitucionais.Os Princípios, para Miguel 

Reale são certos enunciados lógicos admitidos como condição ou base de validade das 

demais asserções que compõem dado campo do saber.15 

Na lição de Plácido e Silva, o vocábulo jurídico Princípio define um conjunto de 

regras ou preceitos que se fixam para servir de norma a toda espécie de ação jurídica, 

traçando a conduta a ser tida em uma operação jurídica.16Segundo CLÓVIS BEVILÁQUA 

os princípios são elementos fundamentais da cultura jurídica humana. Para COVIELLO, 

os princípios são os pressupostos lógicos e necessários das diversas normas 

legislativas.17 Resta assim, revelada a gigantesca importância de um princípio no sistema 

jurídico, de maneira que, insofismaticamente, pode-se concluir que, ao se ferir uma 

norma, diretamente estar-se-á ferindo um princípio daquele sistema, que na sua essência 

estava embutido.18 Desta forma, os princípios norteiam os ritos e institutos em qualquer 

sistema legislativo, pois advêm de valores intrínsecos do consenso prévio do sistema 

vigente. Segundo Juan Pico i Junoy19, o fenômeno da constitucionalização tutela o 

mínimo de garantias no processo. As atividades legiferantes estão limitadas a esses 

                                                 
14 DESTEFENNI, Marcos. Natureza Constitucional da Tutela de Urgência, Tese apresentada no Curso de Mestrado em 
Direito, PUC São Paulo, São Paulo, 2000, p-21.  
15 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito, p. 300. 
16 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 3ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 1991. p. 447. 
17 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. 26ª ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 42. 
18 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de Direito Processual Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. p. 
50. 
19 JUNOY, Juan Pico i. Las garantias constitucionales del proceso. J.M. Bosh Editor, Barcelona, 1997, p-17.  
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preceitos constitucionais. Os legisladores e operadores do direito devem se preocupar 

com o reforço dessas garantias constitucionais no processo.  

A concepção constitucional do processo se presta à Jurisdição, a sua 

efetivação, a assecuração do direito subjetivo material e ao resultado do direito pleiteado.  

 As doutrinas contemporâneas de Direito Constitucional e Direito Processual 

debateram sobre a criação de um subramo do Direito Processual Constitucional, para 

enfatizar o conteúdo constitucional do processo. Os processualistas civilistas nacionais 

discordam da criação de um subramo de um Direito Processual Constitucional. 

Entretanto, o aprimoramento do trinômio de Garantias Constitucionais elucida a 

continuidade da evolução científica do Processo Civil Contemporâneo e principalmente a 

efetividade dos Direitos Fundamentais. 20  

Já não basta aprimorar conceitos e burilar requintes de uma 
estrutura muito bem engendrada, muito lógica e coerente em si 
mesma, mas isolada e insensível à realidade do mundo em que 
deve estar inserida. Daí a proposta de colocar o próprio sistema 
processual como objeto de exame a ser feito pelo ângulo externo, ou 
seja, a partir da prévia fixação dos objetivos a perseguir e dos 
resultados com os quais ele há de estar permanentemente 
comprometido. É a proposta de uma nova perspectiva. 

 

 A ênfase do devido processo Legal, na Constituição Federal e no Código de 

Processo Civil, também objetiva minimizar a função do legislador constituinte.21 O 

legislador constituinte deveria valorar as ideologias institucionais, políticas e sociais, para 

posteriormente indicar as modificações legislativas do sistema processual vigente22.  

No universo dos valores possíveis de um indivíduo, de um grupo, de 
uma cultura {...}. A valoração ideológica é uma meta-comunicação 
que estima as estimativas, valora as próprias valorações, seleciona 
as seleções ao dizer ao endereçado como este deve vê-las. A 
ideologia atua como elemento estabilizador, valorando os próprios 
valores ela os fixa, organizando-os, possibilitando sua 
sistematização. 

 

 A intenção valorativa do legislador está limitada a inafastabilidade do controle 

judiciário atrelada ao judicial process ou procedural due process, somente indicando 

modificações legislativas no sistema processual para aprimorar os mecanismos de 

composição do litígio ou solução de questões de relevância social.23 Para os 

doutrinadores, é necessário uma contextualizada dos fatores atinentes a acessibilidade do 
                                                 
20DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do Processo. RT, 2ª edição, 1987, p – 20.  
21GRINOVER, Ada Pellegrini. Os Princípios constitucionais e o Código de Processo Civil. São Paulo, Bushatcky, 
1975, p.13-15.  
22 DINIZ, Maria Helena. As Lacunas do Direito. Editora Saraiva, São Paulo, 1999, p- 283 e 284.  
23 COUTURE, Eduardo J.La garanzia costituzionale del devuto processo legale. RDP, 1954 (1), p.100-101.  
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Poder Judiciário e ao processo, adaptando os instrumentos jurídicos ao mutante 

ordenamento jurídico e o alcance do direito material.24  

As modificações infraconstitucionais enfocam o aprimoramento da técnica do 

sistema processual vigente apto aos anseios da sociedade, com a revisão da consciência 

crítica dos legisladores e operadores do direito, o incentivo da participação popular e o 

exercício da cidadania.O denominado Processo Civil constitucionalizado aproxima-se ao 

ideal de Justiça. 

 A nova ótica do Acesso à Justiça denominada pelos doutrinadores, principalmente 

por Kazuo Watanabe25, como o acesso à ordem jurídica justa26. É a primazia da técnica 

adaptada aos escopos do processo estabelecido pela Constituição. 

Significa proporcionar a todos, sem qualquer restrição, o direito de 
pleitear a tutela jurisdicional do Estado e de ter à disposição o meio 
constitucionalmente previsto para alcançar esse resultado. Ninguém 
pode ser privado do devido processo legal, ou, melhor, do devido 
processo constitucional. É o processo modelado em conformidade 
com garantias fundamentais, suficientes para torná-lo équo, correto, 
giusto. 27 
  

 Se preponderante os valores superiores constitucionais restringirá a celeridade à 

favor de uma análise aprofundada, formal e lenta, com o mínimo risco de prejudicialidade 

para as partes 28.   

O amplo acesso, com remoção de entraves formais, outro valor de 
inegável apelo democrático, encontra limites na necessidade de 
defesa da liberdade da outra parte, e de controle dos poderes 
exercidos pelo juiz. Algum freio há de ser estabelecido para evitar 
demandas infundadas, ou francamente inadmissíveis. Muitas das 
formas não podem ser abolidas  pois servem de garantia à 
realização de outros valores. E, paradoxalmente, quanto mais 
acessível for o processo, maior será o volume de lides a adentrar o 
sistema judiciário, o que atentará contra a celeridade dos feitos, na 
medida em que mais se exige do aparato estatal. 

  

O advento constitucional, com a reafirmação do Estado Democrático de Direito 

e a revisitação dos institutos processuais29 foram os propulsores de uma maior abertura 

                                                 
24 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Assistência Jurídica, Assistência Judiciária e Justiça Gratuita.  Editora 
Forense, Rio de Janeiro, 1996, p- 21-24. 
25 WATANABE, Kazuo. “Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e não fazer”, in Reforma do 
Código de Processo Civil, Coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira, São Paulo, Saraiva, 1996, p-20. 
26 BEDAQUE, José dos Santos.Tutela Cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência – tentativa de 
sistematização, Malheiros, São Paulo, 1998, p-57.   
27 Assim como as principais teorias da ação: teoria imanentista, civilista ou clássica, teoria concretista, teoria do direito 
de ação como direito potestativo, teoria abstratistas e teoria da autonomia.  
28 MARCINI, Augusto Tavares Rosa. O Equilíbrio do Sistema Processual e do equilíbrio da simplificação das formas. 
Tese de Doutorado, p- 64.  
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de discussão sobre as dificuldades do Acesso à Justiça. A teoria normativa comparada a 

teoria do sistema coloca que a eficácia é suficiente para a validez da norma jurídica, ao 

passo que o objetivo de se alcançar a Justiça é prova da eficácia normativa. O operador 

do direito analisará a unicidade do ordenamento jurídico e do sistema, as antinomias 

jurídicas e as lacunas, inversamente a Teoria de Kelsen, para auferir a validade e eficácia 

das normas jurídicas contidas no ordenamento jurídico. A análise dialética (ordenamento 

jurídico - sistema processual e a realidade social) propiciará uma recriação do sistema, 

para o sistema processual resultado nas reformas30.  

De acordo com o entendimento de Augusto Tavares Rosa Marcacini31  relata a 

imprescindibilidade do conhecimento do operador do direito, de todo o ordenamento 

jurídico, para se questionar as normas jurídicas, reformar o sistema e alcançar a 

efetividade do processo, da tutela jurisdicional e da tutela de direito. 

Discorrer sobre a efetividade do processo, como pretendo fazer, 
importa questionar a adequação das suas normas ao seu tempo e 
lugar. Difícil realizar tal tarefa sem um mínimo de vivência naquele 
tempo e lugar estudados. Impossível questionar seriamente a 
conveniência de regras e institutos sem estar inserido no contexto 
social em que vigoram. 

 

O quadro comparativo apresentado por Norbeto Bobbio32 apresenta a definição 

de Efetividade e Eficácia, consubstanciado na norma eficaz que é a norma observada e 

seguida e no poder efetivo é o poder que remanesce do resultado proposto. O que 

diretamente reflete na interpretação das normas constitucionais, no emprego dos 

instrumentos garantisticos e a efetiva entrega do Direito Social, como é o Direito à 

Educação. 

 

Conclusão 

Na década de 90, o Brasil firmou compromisso com a comunidade internacional 

apoiado pelo Fundo das Nações Unidas (UNICEF), onde previa o desenvolvimento de 

vários setores, dentre eles a Educação, porém não obteve resultados positivos. Os 

estudos educacionais indicam que não há uma racionalidade no planejamento, execução 

                                                                                                                                                                  
29 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do Código de Processo Civil. São Paulo, 
Malheiros Editores, 1ª edição, 1994. 
30 BARBOSA MOREIRA, José. Tendências do direito processual civil, in Temas de direito processual, 3ª s., 
São Paulo, Saraiva, 1984, p – 3 V.  
31 MARCACINI, Augusto Tavares. Estudo sobre a efetividade do processo civil. Universidade do Estado de 
São Paulo, Março, ano 1999, p-8.  
32 BOBBIO, Norberto. Studi per uma teoria generale del diritto. Giappichelli Editore Torino, 
p- 79 à 93. 
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e avaliação das políticas governamentais educacionais (LOBO, 1998, p.76). Esclarece 

que “Problemas de educação e saúde, por exemplo, dificilmente se submetem a 

categorias de análise e previsão de resultados tais como os sugeridos para esta 

metodologia”. O contexto histórico, social e político no país ensejam um discurso de 

políticas públicas voltadas aos Direitos Sociais, mas não prevê a articulação entre os 

legisladores, gestores e executores do processo de conhecimento educacional, 

acarretando uma mera norma programática sem efeito prático no desenvolvimento 

tecnológico e científico, no ramo da Educação. Nos dias atuais, o exemplo da 

globalização neoliberal pautado na Organização das Nações Unidas (ONU), vislumbraria 

a realização do meta-direito, efetivamente colaborando com o processo de 

desenvolvimento educacional, o qual possibilitaria o respeito à garantia dos Direito 

Sociais.  

A abertura da participação popular possibilita a discussão das propostas políticas e 

institucionais, bem como a análise dos modelos educacionais objetivando a efetivação 

dos direitos sociais, entre eles o direito de ter direitos (BOBBIO, 1990, 5-16). 

Il problema di fondo relativo ai diritti dell’uomo è oggi non tanto 
quello di giustificarli, quanto quello di proteggerli. È um problema 
non filosófico ma politico. 
 

O jurista para Norberto Bobbio33 apud Hans Zawaski  entitula a atuação do  

operador do direito, como criador e criatura. Ele aplicará a técnica de interpretação e 

integração da norma jurídica, conforme as oscilações de valores da sociedade.  

Definido o ordenamento jurídico como dinâmico e  globalizado, cita a 
figura do jurista “criador e criatura“, como também lembra Hans 
Zawaski.  Eles identificam o objeto da Ciência Jurídica e avaliam a 
atuação do jurista frente as oscilações dos valores institucionais, 
sociais e culturais daquele determinado momento histórico. Como 
contraponto a sistemática do ordenamento jurídico frente a 
elaborada técnica do conhecimento de interpretação e integração, 
dirimindo o rigorismo do formalismo técnico-legal. (lei – valor – 
sistema –sociedade).  É o ser e dever ser de Kelsen.  
 

Nesse contexto dialético de Educação, Sociedade e Poder Judiciário estabelece-se 

a discussão de temas voltados para a efetivação do Direito, dentre eles, o Direito à 

Educação. No entanto, a evasão do Poder Judiciário constata a minimização de 

responsabilidade estatal para educar o cidadão a ter garantido os seus Direitos Sociais, 

inclusive perpassando pelo Direito à Educação. A Reforma do Poder Judiciário não 

                                                 
33 Idem 22. 
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prosperará pela ausência de (in)formação cidadã, dependendo exclusivamente da eficácia 

da lei que prevê tal Direito.A sociedade civil deve participar do planejamento das políticas 

públicas concernentes a Educação e ao Poder Judiciário, como mecanismo de inserção 

social e política, a qual permitirá a um conhecimento mínimo dos seus Direitos Sociais e 

as garantias protegidas pelo cunho da prestação jurisdicional do Poder Judiciário.  
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