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RESUMO

O presente trabalho tem como escopo analisar os dados coletados de duas pesquisas empíricas realizadas no âmbito da graduação sobre acesso à 
justiça e a relação que se estabelece entre as partes e seus advogados. A primeira  investigação foi realizada no Juizado Especial Cível Regional do 
Méier, na comarca do Rio de Janeiro, em 2018, com estagiários de Direito que atuam no Núcleo de Primeiro Atendimento do respectivo órgão 
judicial. A segunda, realizada em 2019, com entrevista semi-aberta à oito advogados atuantes em diversas áreas, com o mesmo enfoque da 
primeira, ou seja, a percepção dos fatos sob a ótica tanto do jurisdicionado como do operador do Direito. O objetivo principal  consiste em 
verificar a interação das partes  (autores) com os operadores do Direito mencionados durante  a elaboração da petição inicial e, perceber seus 
impactos na democratização do processo civil brasileiro de acordo com a Constituição Federal de 1988 e o Código de Processo Civil de 2015. Em 
outras palavras,  perceber qual a função da linguagem jurídica para a ampliação  do acesso à justiça. Em Ambas as pesquisas foram utilizados o 
método qualitativo, com uso de entrevistas e questionários aplicados às partes, aos estagiários  e advogados. De acordo com o resultado da 
investigação, as mudanças nos papeis dos sujeitos processuais propostas pelo Novo Código precisarão de mais tempo para ocorrer efetivamente. 
Percebe-se uma resistência por parte dos antigos operadores, que não se sentem confortáveis o suficiente com uma maior interação com as 
partes leigas, que, também, precisam ter atitudes mais ativas na busca por seus direitos, a partir da compreensão adequada do que, de fato, está 
sendo discutido em seu processo. Os resultados da pesquisa  sugerem observar os comportamentos dos novos advogados, a partir dos estágios 
obrigatórios, principalmente, os que começaram a atuar em 2016,  é essencial para se consolidar um processo civil mais democrático, onde haja 
intensa e adequada contribuição das partes a partir da linguagem jurídica e da interfacção dialógica entre constituído e constituinte, ou seja,  
entre as partes e seus advogados.

Ciências Jurídicas

Direito
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


