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RESUMO

O presente estudo demonstra a importância do programa desenvolvido pelo Estado
da Bahia, em parceria com o Tribunal de Justiça de assistência judiciária gratuita,
denominado de Balcão de Justiça e Cidadania, serviço voltado para a população
desprovida de recursos financeiros para ingressar com ações no Judiciário. O
objetivo geral, compreender como se dá o processo de democratização do de
acesso à justiça por meio da instalação e atuação do projeto no município de
Guanambi/BA. Especificamente, o estudo aborda o conceito de acesso à justiça e
suas principais nuances contemporâneas; discorre sobre a instalação e as
atividades realizadas pelo Balcão de Justiça e Cidadania em Guanambi e analisa os
principais impactos oriundos do funcionamento do Balcão desde a inauguração até
os dias atuais. Confronta os dados do Balcão e da Comarca de Guanambi/BA com
os Municípios e Comarcas de Brumado/BA e Bom Jesus da Lapa/BA, que não são
atendidos pelo projeto. Para atingir os objetivos expostos. Construiu-se um
referencial teórico, abarcando as principais obras que discutem sobre o acesso à
justiça e os Balcões de Justiça e Cidadania. Posteriormente, fez-se a análise e
consulta dos dados, resoluções, manuais, cartilhas e relatórios emitidos pelo
Tribunal de Justiça da Bahia, concernentes às ações realizadas pelos Balcões. Essa
etapa contribuiu para uma visão geral e local dos resultados que os Balcões
atingiram desde a sua formação, em 2003, até o ano de 2013, data da última
atualização realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Seguidamente,
procedeu-se ao levantamento de dados na Comarca de Guanambi para aferir
quantidade de ações ajuizadas entre 2009 a 2013, comparando-os com os casos
atendidos e homologados pelo Balcão no mesmo período. Além desses dados,
também verificou-se a similaridade socioeconômica e geográfica dos municípiosobjetos deste estudo- que traduzem características que contemplam os requisitos
para a implantação do Balcão de Justiça e Cidadania. Assim, observa-se que, no
município de Guanambi/BA, desde o ano de 2009, as atividades desenvolvidas pelo
Balcão de Justiça e Cidadania têm ampliado o acesso à justiça para a população
com mínimo recurso financeiro, contribuído para a formação de uma sociedade mais
justa, igualitária e consciente dos seus direitos e deveres, servindo, até mesmo, de
exemplo para as demais Comarcas do interior do Estado da Bahia.
Palavras-chave: Acesso à Justiça, Balcão de Justiça e Cidadania, Mediação,
Conciliação.

20

ABSTRACT

This study demonstrates the importance of the program developed by the State of
Bahia in partnership with the legal aid of the Court, called Desk of Justice and
Citizenship, a service aimed at the population deprived of financial resources to enter
with actions in the judiciary. This study has the general objective to understand how
the process of democratization of access to justice through the establishment and
operation of the Tour of Justice and Citizenship in the city of Guanambi. Specifically,
the study will address the concept of access to justice and its main contemporary
nuances; demonstrate the role of democratization of access to justice exercised by
the Counter; discuss the installation and activities carried out by the Desk of Justice
and Citizenship in Guanambi; and analyze the main impacts from the operation of the
Tour since its configuration to the present day; compare data from the balcony and
Guanambi County with the municipalities of Brumado / BA and Bom Jesus da Lapa,
which are not served by the project. To achieve the stated objectives has built a
theoretical framework, covering the major works that discuss access to justice and
the branches of Justice and Citizenship. Later analysis and searching the data was
taken, resolutions, manuals, booklets and reports issued by the Bahia Court of
Justice, concerning the actions taken by branches. This step contributed to an
overview of the results and place the branches reached since its formation in 2003
until the year 2013, when the last update carried out by the Court. Then, we
proceeded with data collection in Guanambi County to earn amount of actions filed
between 2009 to 2013 for the actions served by the Desk and data collection of
cases approved by the Tour from 2009 to 2013. In addition to these data were also
checked the socioeconomic and geographic similarity of objects municipalities of this
study that translate features that address the requirements for the implementation of
the Desk of Justice and Citizenship. Thus, it is observed that in the city of Guanambi
since 2009, the activities developed by Tour Justice and Citizenship has increased
access to justice for people with scarce financial resources, contributed to the
formation of a more just, egalitarian and aware of their rights and duties, serving
even an example for other Counties in the state of Bahia.
Keywords: Access to Justice, Justice and Citizenship Tour, Mediation, Conciliation.
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INTRODUÇÃO
O presente estudo tem como marco inicial a questão do acesso à justiça e
de como esse assunto vem sendo enfrentado, principalmente quanto aos aspectos
das desigualdades socioespaciais e da falta de recursos financeiros para pleitear, na
justiça, os interesses dos cidadãos, afastando-os, cada vez mais, do legítimo direito
consagrado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Assim, a Carta Constitucional de 1988 declara que “a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito” (BRASIL, 2014, p.09),
consagrando o acesso à justiça como intrínseco aos Direitos e Garantias
Fundamentais, mais especificamente, aos Direitos Individuais e Coletivos.
Objetivando detectar mecanismos colaboradores capazes de possibilitar o
acesso à justiça por todos os cidadãos, é que o Estado da Bahia criou o Projeto
denominado como “Balcão de Justiça e Cidadania”, em Junho de 2003, alicerçada
pela da Resolução nº 1/2003, retificada pela Resolução de nº 5, de 17 de abril de
2006 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA) e alterada, posteriormente,
pela Resolução nº 08/2012 (LISBOA, 2014). Destarte, o Projeto “Balcão de Justiça e
Cidadania” tem como principal atividade a prestação de assistência jurídica, tanto de
orientação quanto de mediação e conciliação, para pessoas desprovidas de
recursos financeiros e impossibilitadas de meios para custear as despesas do
processo.
Com a perspectiva de garantir o direito de acesso à justiça, as unidades de
instalações dos “Balcões de Justiça e Cidadania” atendem à capital baiana,
Salvador, e o interior, pois, no Estado da Bahia, há 84 “Balcões de Justiça e
Cidadania” instalados e em funcionamento; desses, 39 Balcões estão localizados no
município de Salvador e os demais distribuídos pelo interior baiano. Os Balcões
possuem duas coordenações responsáveis pelo seu funcionamento, a Coordenação
Geral dos Balcões de Justiça e Cidadania e a Coordenação Jurídica dos Balcões de
Justiça e Cidadania da Capital. Dentre as unidades dos Balcões, localizadas no
interior baiano, a presente pesquisa priorizou a análise do Balcão no Município de
Guanambi, cuja localização é no sudoeste da Bahia, com aproximadamente 78.833
habitantes, distribuídos numa unidade territorial de 1.296,654 km² e com densidade
demográfica de 60,80 hab/km² (IBGE, 2014).
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No ano de 2009, instituiu-se o “Balcão de Justiça e Cidadania” de Guanambi
cujo objetivo é dar atendimento às demandas judiciais que envolvem: pensão de
alimentos; divórcio consensual; dissolução de união estável; reconhecimento
espontâneo de paternidade; e questões cíveis referidas no art. 3º da lei n. 9.099/95
(BRASIL, 1995).
Assim, a indagação norteadora desta pesquisa é: os serviços prestados pelo
Balcão de Justiça e Cidadania, em especial no município de Guanambi, são
realmente eficazes e cooperam para a efetivação e prestação de serviços à
sociedade, contribuindo e proporcionando a todos o acesso à justiça?
Destarte, o presente estudo tem como objetivo central compreender como
se dá o processo de democratização do acesso à justiça por meio da instalação e
atuação do Projeto de Balcão de Justiça e Cidadania no município de Guanambi.
Especificamente, objetiva-se: a) relatar sobre o conceito de acesso à justiça e suas
principais nuances contemporâneas; b) discorrer sobre a instalação e as atividades
realizadas pelo Balcão de Justiça e Cidadania em Guanambi; c) pontuar os
principais impactos oriundos do funcionamento do Balcão desde a sua instalação até
os dias atuais; e d) correlacionar dados judiciários e socioeconômicos com as
Comarcas de Bom Jesus da Lapa e Brumado, dada a similaridade de ambas com
Guanambi, e que, até o presente momento, nenhuma das duas Comarcas
implantaram o sistema do Balcão de Justiça e Cidadania.
Para atingir os objetivos previamente expostos foram delimitadas etapas
precisas e sequenciais. No primeiro momento, construiu-se um referencial teórico,
abarcando as principais obras que discutem sobre o acesso à justiça, tais como:
Aristóteles (1996); Mendes, (2014), Bauman (2010); Carmona (2009); Cappelletti e
Garth (1998); Habermas (1997); Kelsen (1973) dentre outros.
Em seguida, para proceder à manipulação dos dados foram necessárias a
utilização do método quanti-qualitativo. Conforme Richardson (2011), o método
quantitativo é caracterizado pelo emprego da quantificação tanto na coleta de
informações quanto na sua abordagem por meio de técnicas estatísticas. Já o
qualitativo busca apresentar a precisão dos resultados, nos estudos que busquem
descobrir e classificar as relações entre variáveis. Informa, ainda, que esses dois
métodos podem estar integrados em uma pesquisa, e este se define como método
quanti-qualitativo.
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Trata-se, portanto de uma pesquisa de cunho descritivo. Sendo assim, de
acordo com Marconi e Lakatos (2010), o fato é observado, registrado, analisado e
interpretado, mas não é manipulado pelo pesquisador.
Quanto à técnica da pesquisa, é possível classificá-la como documental.
Isso porque, conforme Marconi e Lakatos (2010), a fonte de coleta de dados que
são documentos, fontes primárias, escritos ou não, disponibilizados pelo Tribunal
de Justiça da Bahia. Corrobora Richardson (2011), ao ratificar que esse tipo de
pesquisa utiliza-se de materiais que não receberam nenhum tratamento analítico,
então podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa.
Assim sendo, foram coletados e analisados os dados de todas as fichas de
atendimentos realizados entre os anos de 2009 a 2013 do Balcão de Justiça de
Cidadania de Guanambi/BA, essas fichas são preenchidas pelos usuários como
condição inicial para o prosseguimento do atendimento. Após serem devidamente
preenchidas, as fichas ficam arquivadas junto às pastas dos assistidos, compondo
todos os outros documentos necessários para a instrução do acordo.
Ressalta-se que todo material utilizado pelo Balcão, inclusive as fichas de
atendimento, é disponibilizado para cada unidade de atendimento pelo próprio
Tribunal de Justiça da Bahia. Ao final de cada mês, deve-se apresentar uma
planilha com informações precisas dos acordos homologados.
Destaca-se, ainda, que esse material fica disponibilizado e arquivado no
próprio Balcão de Justiça e Cidadania, garantindo-se a preservação da identidade
dos assistidos, bem como os dados pessoais dos mesmos.
No que diz respeito ao conteúdo das fichas de atendimento, foram
destacados os dados mais relevantes, o que proporcionou, após a análise, uma
sistematização lógica dos serviços prestados pelo Balcão, de modo a atender às
expectativas do presente estudo.
Os critérios utilizados, para o levantamento desses dados, foram os
seguintes: gênero; faixa etária; renda; vínculo empregatício; grau de escolaridade; e
quantidade de filhos por família. As coletas desses dados foram necessárias para
avaliar a importância do projeto e, principalmente, analisar a renda per capita do
seu público alvo.
Após o levantamento das informações, acima descritas, elaborou-se uma
planilha para separar, por causas os atendimentos praticados pelo Balcão de
Guanambi, durante o período de 2009 a 2013, atendendo à seguinte ordem:
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alimentos; acordo cível extrajudicial; conversão consensual de separação em
divórcio; divórcio com guarda compartilhada; somente divórcio; divórcio com
alimentos; exoneração de alimento; reconhecimento; e dissolução de união estável
com alimentos.
Além dos dados colhidos no referido questionário, fez-se necessário
consultas

à

Comarca

de

Guanambi,

através

do

SAIPRO

(Sistema

de

Acompanhamento e Informações Processuais), para a verificação da quantidade de
ações ajuizadas no período de 2009 a 2013. Optou-se por este período para
associá-lo ao de instalação do Balcão de Justiça e Cidadania de Guanambi.
Para justificar com mais precisão a pertinência do projeto confrontou-se,
também, a quantidade de ações entre os períodos de 2004 a 2008 que
corresponde aos quatro anos que antecederam a sua instalação.
Após a análise dos resultados aferidos no Balcão de Justiça e Cidadania de
Guanambi, indaga-se: A instalação do Balcão trouxe quais impactos jurídicos para
a comarca e para a sociedade de Guanambi? O Projeto do Balcão de Justiça e
Cidadania pode ser considerado como meio eficaz de promoção de acesso à
justiça a todos indistintamente, de modo satisfatório e, principalmente, com a
observação dos princípios básicos para se alcançar a plena democracia
jurisdicional?
Para proceder a essas análises considerou-se, também, a evolução
populacional, fundamentada em estimativas oriundas do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) e a quantidade de atendimentos da população
Guanambiense. A pesquisa populacional e de renda foi inquirida, pois a evolução
quantitativa interfere na procura por atendimentos. Assim, torna-se premente
compatibilizar a quantidade dos habitantes, nos anos de 2009 a 2013, com os
atendimentos realizados, para depois se obter o resultado do desenvolvimento das
atividades do Balcão.
Após a análise do Balcão de Justiça e Cidadania de Guanambi realizou-se o
estudo de dois municípios, que não possuem o Balcão de Justiça e Cidadania, a
saber, os municípios de Bom Jesus da Lapa e Brumado. A análise específica dessas
localidades justifica-se pela similaridade socioeconômica e geográfica, que traduzem
características que contemplam os requisitos para inserção do Balcão de Justiça e
Cidadania, entretanto, até o presente momento, somente o município de Guanambi
requereu a instalação do Projeto.
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Por último, mas não menos importante, teceram-se as considerações finais,
para demonstrar se, efetivamente, o Balcão de Justiça e Cidadania no município de
Guanambi possibilita a democratização do acesso à justiça, oferecendo serviços
gratuitos de qualidade à população menos favorecida economicamente, da mesma
forma com as Comarcas vizinhas de Brumado e Bom Jesus da Lapa, por
apresentarem similaridades socioeconômicas.
Logo, o estudo da presente temática é de grande valia, não só para o
município de Guanambi, mas para todo o contexto brasileiro e, em especial, para as
Comarcas do interior baiano, pois evidencia um enredo que perpassa por garantias
e diretrizes constitucionais. Assim, o acesso à justiça, por meio dos Balcões de
Justiça e Cidadania, deve ser premente para todas as unidades da federação, a fim
de garantir dignidade, qualidade de vida e assim contribuir para erradicar as
desigualdades socioeconômicas e regionais.
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1. O ACESSO À JUSTIÇA

1.1 CONCEITO DE JUSTIÇA
O presente tema vem interessando não só os operadores do direito, mas,
sobretudo, a diversos estudiosos de outras áreas, ao se evidenciar que a maior
preocupação está exatamente no aperfeiçoamento das relações que envolvem a
justiça, a sociedade e, principalmente, a pretensão de se entender o motivo de não
se poder acessar livremente a justiça.
Trata-se de questionar sobre como se dará o acesso à justiça em uma
sociedade desigual, não devendo ser compreendido, neste momento, que essa
questão atinge só a maioria da população que não tem oportunidade de desfrutar
dos direitos humanos fundamentais, mas, sim, do corpo social inteiro, cuja maioria é
descartada pelo Estado e minoria beneficiada exageradamente.
Ademais, todos os problemas enfrentados pelo Poder Judiciário e,
principalmente quanto ao acesso à justiça, perpassa pela ideologia de que é preciso
um novo enfoque do presente tema, repleto de soluções e reformas múltiplas, de tal
modo que todas as questões e debates, sobre possíveis soluções de direito ao
acesso à justiça, estejam intimamente relacionadas com a democratização da
justiça. Faz-se necessário, portanto, reformas, não só provenientes do sistema
jurídico, mas do sistema social geral (CAPPELLETTI; GARTH, 1988).
Todavia, antes de tratar dos aspectos gerais do acesso à justiça, suas
características e obstáculos, é basilar conceituar a justiça para, a partir do conceito,
discorrer sobre o tema proposto.
Ao discorrer sobre o que vem a ser justiça com respaldo na filosofia,
observa-se que todos os homens entendem por justiça àquela disposição de caráter
que torna as pessoas propensas a fazer o que é justo, que as faz agir justamente e
desejar o que é justo; e, do mesmo modo, por injustiça se entende a disposição que
as leva a agir injustamente e a desejar o que é injusto. Diante disto, a justiça é uma
virtude completa, isto é, aquele que a possui pode exercer sua virtude sobre si e
sobre o próximo (ARISTÓTELES, 2003).
Compreende-se, então, que o melhor dos homens é aquele que exerce sua
virtude para com o outro, pois essa tarefa é a mais difícil; logo, a justiça apresenta
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dois âmbitos: a) a manifestação na distribuição das honras, de dinheiro entre
aqueles que têm parte na constituição; e b) o papel corretivo nas transações entre
os

indivíduos,

que

subdivide

em

transações

voluntárias

e

involuntárias

(ARISTÓTELES, 2003).
Apresentar o conceito da palavra justiça não é uma tarefa fácil,
principalmente diante da complexidade e diversidade de conceitos expostos pelos
mais diversos e clássicos filósofos, sociólogos e juristas, que não chegam a um
consenso ao definir o que é justo.
Do ponto de vista etimológico, o termo é derivado de justiça, justitia latina, e
esta palavra, em um momento, consiste em justus substantivo equivalente a tia justo
e sufixo, itis ou simplesmente ia o que significa respeito um; para que a justiça está
do lado direito. O substantivo justus deriva das jus latina, juris meios de acordo com
a lei, então a justiça é o que é feito de acordo com em linha reta (DICIONÁRIO
JURIDICO/LATIM).
Ressalta-se que a justiça, desde o princípio da humanidade tem sido posta
como pilar fundamental para a manutenção de uma ordem social, contudo, por meio
da organização política do Estado que passou a ser o detentor do poder, esse
passou a monopolizar, atualmente, o que se entende como justo, ou seja,
estabeleceu regras e normas de conduta que, caso não sejam obedecidas pelo
cidadão, sofrerão sanções, confiando, deste modo, ao Estado o direito de punir
(LISBOA, 2014).
Em linhas gerais, algumas discussões acerca do termo Justiça serão
analisadas a fim de auxiliar na fundamentação do presente estudo.
Na filosofia de Sócrates, para se obter justiça na Polis era necessário obter
sucesso e poder a ética que envolvia a paixão
, pela verdade, além da filosofia jurídica. Para os sofistas, a justiça era
alcançada por meio da teoria da força e do poder. Era a natureza do universo e não
a lei (PLATÃO, 2006).
Eles, os cidadãos das Polis, aprenderam, com a tradição moral e os
costumes, as etapas para realizarem um ato legal, já que essa posição não se opõe
à lei natural ao Direito Positivo (como sofisma), pois a essência do direito está na
Natureza Humana. Todos os vícios de pensamento são o resultado da ignorância e
uma vez que nenhuma pessoa deseja o mal; por sua vez, a virtude é conhecimento
e aqueles que sabem o bem, agem de forma justa (PLATÃO, 2006).
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A lógica dos sofistas enfatizou a discussão racional e a busca por
"definições gerais". A ideia tradicional era que a lei devia ter igualdade e justiça, e
que o universo fosse governado por um equilíbrio, já que cada um recebe o que
merece princípio desenvolvido pelas leis da natureza e da Polis (PLATÃO, 2006).
Platão retorna à ideia de justiça como parte do "Sobre Humano" e conectase à ideia de natureza, ao dar uma outra perspectiva, o que faz o sujeito pensar em
um mundo inteligível (PLANTÃO, 2006).
Já para Aristóteles, a justiça é uma virtude, por excelência é a lei maior, é a
Mãe das leis, coloca harmonia nas relações, sendo o fundamento de ordem entre os
homens. A respeito disso, Aristóteles diz que a justiça é o mais importante de todas
as virtudes (ARISTÓTELES, 2003).
Observa-se, ainda, que a justiça é como virtude ética que consiste na
obediência às leis e às relações com outros cidadãos livres e iguais.
(ARISTÓTELES, 2003).
Corrobora Rawls (2000), afirmando que a justiça é a primeira virtude das
instituições sociais, como a verdade o é dos sistemas de pensamento e, por mais
que as leis e instituições sejam extremamente eficientes e organizadas, se forem
injustas devem ser extintas ou reformadas.
Ressalta que uma injustiça só é tolerável, quando é utilizada para evitar uma
injustiça maior e que, essa é, portanto considerada pelo autor como indisponível,
aplicando o contratualismo ao invés do utilitarismo, sugerindo, assim, a ideia de
alternativa de justiça, inspirado na tradição liberal de outros filósofos.
Para reforçar a tese apresentada, no presente estudo, sobre possibilidade
igualitária do direito ao acesso à justiça, observam-se as escritas de Freire:
A distribuição natural dos bens não é justa e injusta, nem é injusto que os
homens nasçam em algumas condições particulares dentro da sociedade.
Estes são simplesmente fatos naturais. O que é justo ou injusto é o modo
como as instituições sociais tratam destes fatos. A justiça das instituições é
que beneficia ou prejudica um agrupamento humano. Daí o motivo pelo
qual, segundo ele, não há justiça isolada dos sistemas político e econômico.
A justiça figura, assim, como a virtude primeira de uma comunidade,
garantindo, através da distribuição de direitos e deveres, a coesão do tecido
social (FREIRE, 2008. p, 55).

Com o mesmo pensamento, Aristóteles se manifesta ao propor a discussão
sobre o que é justo e o que é Justiça distributiva, envolvendo duas partes desiguais
na relação, em vista de uma delas ser subordinada à outra, de tal modo que a
Justiça distributiva também é denominada de Justiça geométrica, pois consiste,
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justamente, em tratar igualmente aos iguais e desigualmente os desiguais,
esclarecendo, portanto que se trata do princípio da atribuição por merecimento
(ARISTÓTELES, 2003).
Já a Justiça corretiva tratada pelo mesmo autor e filosofo afirma que é essa
justiça que fornece um princípio corretivo nas transações privadas, sendo exercida
pelo juiz, ao solucionar disputas e infligir punições a delinquentes.
Contudo Kelsen, no que tange à questão da Justiça distributiva, esclarece
que essa filosofia moral não é capacitada, sendo insuficiente para responder à
questão quanto e qual desses critérios é o justo (KELSEN, 2010).
Acrescenta Kelsen da necessidade preliminar de compreender a relação
mantida entre as normas jurídicas e as morais, ou seja, para ele, discutir sobre
justiça, não é discutir o direito, mas, sim, pensar sobre ética.
Como exemplo, o mesmo autor menciona que um direito positivo pode ser
justo ou injusto, em outras palavras, sempre pode contrapor algum mandamento de
Justiça e nem por isso deixa de ser válido. Assim sendo, para o autor, o Direito não
precisa respeitar um mínimo moral para ser definido ou aceito como tal, pois a
natureza do Direito, para ser garantida em sua construção, não requer nada além do
valor jurídico (KELSEN, 2009).
Conclui ao dizer que, como se tem diversas formas, com as quais se
idealizam o justo e o injusto, acaba por conduzir seus pensamentos em um terreno
de investigações inconclusivas (KELSEN, 2009).
Em contrapartida, Kant passou a adotar conceitos deontológicos de “dever”
e “lei”, em contraposição ao que era pregado por Aristóteles em seus conceitos
teleológicos de “fim” e de “bem”. Com isso, buscou fundamentar seus sentimentos
na ideia de uma lei moral, a que se deve obedecer, independentemente dos fins a
que se propõe. Para ele, a lei é algo universal e necessário, e não pode ser obtida a
partir de experimentos particulares, devendo ser alcançada apenas na razão (KANT,
2003).
Para Sandel (2013), existem três abordagens de justiça, uma que diz
respeito utilidade ou ao bem estar, essa ao propor felicidade para o maior número de
pessoas e aquela ao afirmar que a justiça significa respeitar a liberdade de escolha e
a última que diz que a justiça envolve o cultivo da virtude e a preocupação com o
bem comum.
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Desse modo, posiciona-se ao dizer, claramente, que entende como justiça, o
cultivo e a preocupação com o bem comum. Em síntese, explica que é preciso
raciocinar sobre o significado da vida boa e criar uma cultura pública que aceite as
divergências as quais, inevitavelmente, ocorrerão, por ser, muitas vezes, tentador
identificar um princípio capaz de justificar qualquer distribuição de renda, poder ou
oportunidade dele resultante. Se isso fosse possível, seriam evitados os tumultos e
as disputas que as discussões sobre a vida boa, invariavelmente, ocasionam, e a
justiça seria compreendida, não apenas como forma certa de distribuir as coisas,
mas, também, a forma certa de avaliá-las (SANDEL, 2013).
O sistema de direitos, sentido objetivo da justiça, nas sociedades modernas,
aponta para uma distribuição de bens que promova a dignidade da vida individual,
em vez de a intenção, a partir deles, a equalização das condições sociais dos
grupos. (KANT, 1996).
Nesse mesmo sentido, Rawls (2000) afirma que uma sociedade justa é
aquela em que se tem igualdade de oportunidades para todos, por serem todos um
só corpo social e serem considerado um sistema de cooperação em que os sujeitos
são livres e iguais, e podem buscar o seu próprio bem e contribuir com a sociedade.
Esta ideia de consenso de justiça não se contrapõe às ideias aristotélicas,
mas emerge de uma mudança, da percepção que os indivíduos têm sobre a
constituição legítima da ordem social ou é um subproduto que acontece, a um
período de distribuição regressiva de bens sociais, como dimensão que a ele
confere um sentido, o que impossibilita o retorno à ideia de justiça distributiva
universal (KELSEN, 1981).
Não obstante, no debate acerca das diversas concepções de justiça, buscouse apresentar novos paradigmas que possibilitassem ampliar a concepção sobre os
meios alternativos de resolução de conflitos como os da conciliação e mediação,
utilizados pelos Balcões de Justiça e Cidadania, como formas de proporcionar
“justiça a todos”.
Assim, no decorrer do trabalho, serão apresentadas algumas afirmações
sobre os benefícios desses instrumentos alternativos como forma de justiça,
embasado no fato de que um dos objetivos desse estudo não é apenas o de
demonstrar a experiência do Balcão, mas o de fortalecer, restaurar e reestabelecer
um relacionamento de confiança com os cidadãos,
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1.2 OBSTÁCULOS E DESAFIOS DO ACESSO À JUSTIÇA
Antes de tratar dos obstáculos e desafios do acesso à justiça, é
imprescindível demonstrar a relação dos direitos fundamentais como todas aquelas
posições jurídicas favoráveis às pessoas que a explicitam, as quais podem ser
consideradas, direta ou indiretamente, o princípio da dignidade humana e são
reconhecidas, constitucionalmente, formais, ou que, por seu conteúdo e importância,
são admitidas e niveladas pela própria Constituição aos direitos que esta
formalmente reconhece, muito embora dela não façam parte (CUNHA JUNIOR,
2008).
Por oportuno deve-se discorrer sobre as principais características dos
direitos fundamentais que são: a) Historicidade: denota que os direitos fundamentais
são criados em um contexto histórico; b) Imprescritibilidade: esta característica
demonstra que os direitos fundamentais não prescrevem, ou seja, sendo
considerados

permanentes;

c)

Irrenunciabilidade:

traduz

que

os

direitos

fundamentais não podem ser renunciados; e d) Universalidade: representa a
destinação dos direitos fundamentais, uma vez que são dirigidos a todo ser humano
sem restrições (NOVELINO, 2009).
Tais características podem ser observadas, no direito, assim como o acesso
à justiça de todas essas características, por se considerar que foram criadas, dentro
de um contexto histórico importantíssimo, não correndo os riscos da prescrição,
sendo irrenunciáveis e, por último, devem ser ofertados a todos indistintamente.
Com

estes

apontamentos,

discutem-se,

portanto

alguns

princípios

fundamentais e, posteriormente, alternativas encontradas para que essa distribuição
ocorra de forma equânime.
Discorre-se sobre a classificação do direito ao acesso à justiça e se é direito
natural ou fundamental, percebe-se que o problema central dos direitos humanos
não está em saber quais e quantos são esses direitos, qual a sua natureza e o seu
fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas, sim,
qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes
declarações, eles sejam continuamente violados (BOBBIO, 1992).
Nota-se que, na teoria, o direito ao acesso à justiça era considerado um
“direito natural”, de modo que não necessitavam de uma ação do Estado para
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protegê-lo, contudo tais considerações eram anteriores ao Estado, pois sua
preservação exigia apenas que o Estado não permitisse que eles fossem infringidos
por outros (CAPPELLETTI e GARTH, 1988).
Com o crescimento da sociedade, tanto em tamanho quanto em
complexidade, o conceito de direitos humanos começou a sofrer transformações
radicais, o que obriga o Estado a assumir uma postura mais positiva dos direitos dos
indivíduos de modo que o acesso à justiça efetivo ficasse, progressivamente,
reconhecido como sendo de importância capital entre os novos direitos individuais e
sociais, ao ser considerado como o mais básico dos direitos humanos e, portanto um
direito social fundamental (CAPPELLETTI e GARTH, 1988).
Afirma-se, ainda, que o direito ao acesso à Justiça ou acesso à ordem
jurídica justa é denominação genérica do direito fundamental à efetividade do
processo. O texto constitucional consagra o direito ao acesso à justiça de forma
ampla, compreendendo a obtenção de tutela jurisdicional qualificada e efetiva
(BEZERRA, 2001).
Observa-se, nesse contexto, a divergência entre os posicionamentos quanto
à classificação do acesso à justiça, ao analisar somente o termo justiça, de modo
que não se pretende apenas observar o aspecto formal, nem seu caráter processual.
Argumenta-se como um valor que antecede a lei e o processo, por ser, nessa
perspectiva, um direito natural, já como direito à proteção judicial, uma vez que é um
direito formal do indivíduo de propor ou contestar uma ação. Nesse sentido, o direito
ao acesso à justiça trata-se de um direito fundamental, ou seja, um direito arraigado
fortemente num direito natural (BEZERRA, 2001).
O grande despertar do interesse, sobretudo jurídico, em torno do direito ao
acesso à justiça foi obtido para amparar os serviços legais para as classes menos
favorecidas. Desta feita, é imprescindível dizer que o amparo à justiça deve ser
analisado como o mais básico dos direitos humanos, sendo requisito indispensável
para garantir um sistema jurídico equitativo, moderno e eficaz, que busque, acima de
tudo, efetivar o direito dos cidadãos e, não apenas apregoar o direito de todos
(CAPPELLETTI e GARTH, 1988).
Logo observa-se, que o “acesso” não é apenas um direito social fundamental
e crescentemente reconhecido; ele é, também, necessariamente, o ponto central da
moderna processualística, pois seu estado pressupõe um alargamento e

29

aprofundamento

dos

objetivos

e

métodos

da

moderna

ciência

jurídica

(CAPPELLETTI e GARTH, 1988).
Ressalta-se que o acesso à justiça faz parte dos elementos fulcrais do
ordenamento jurídico nacional, uma vez que é considerado um direito fundamental
(ALEXY, 2008).
Concernente à igualdade formal, deve-se destacar a revolução burguesa,
que preconizava a igualdade nos textos políticos, pois tinha como objetivo derrubar o
Estado Feudal, além de possibilitar que todos tivessem tratamento isonômico,
independentemente de sua posição social. Com o êxito das revoluções burguesas,
nasce o Estado Liberal, que tem o princípio da igualdade de todos perante a lei,
como um de seus mais importantes fundamentos, concedendo um tratamento
isonômico a todos, ainda que em caráter formal (MORALLES, 2006).
Todavia, com o passar do tempo, o ideal de liberdade se sobrepôs ao de
igualdade. Momento em que se observou a burguesia chegando ao poder e
passando a ser a classe dominante, modificando o discurso: “Não somos tão iguais
assim”, passou a ser o discurso da classe dominante que precisava-se conservar no
poder. Dessa forma, a burguesia manteve-se restrita à defesa da igualdade perante
a lei, em detrimento da igualdade material (MORALLES, 2006).
Nota-se, ainda, que essa distinção entre igualdade material e formal pode
ser observada no conceito trazido por diversos doutrinadores que afirmaram que o
princípio da igualdade é caracterizado como o direito que todos têm de serem
tratados igualmente na medida em que se igualem ou se desigualem, quer perante a
ordem jurídica, quer perante a oportunidade de acesso aos bens da vida, tendo em
vista que todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos (CUNHA JUNIOR,
2008).
Destarte, observa-se que a definição jurídica objetiva e racional da
desigualdade dos desiguais, historicamente e culturalmente discriminados, é
concebida como uma forma para se promover a igualdade daqueles que foram e são
marginalizados por preconceitos encavados na cultura dominante na sociedade. Por
esta desigualdade positiva, promove-se a igualdade jurídica efetiva, que propõe uma
fórmula jurídica para se provocar uma eficaz igualdade social, política e econômica
(MORALLES, 2006).
Assim, o Direito, tal como assegurado formal e materialmente no sistema
constitucional democrático, traduz a afirmação de uma forma jurídica para se
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superar o isolamento ou a diminuição social a que se acham sujeitas às minorias
(ROCHA, 1985).
Pode-se, portanto, afirmar que o princípio da igualdade não significa apenas
que todos devem ser iguais perante a lei, mas que essa igualdade alcance a
diminuição das desigualdades sociais e econômicas (MORALLES, 2006).
Segundo Boaventura (1995, p. 168-171), deve-se asseverar que a análise
do direito ao acesso à Justiça evidencia a tensão existente entre a igualdade
jurídico-formal, as desigualdades socioeconômicas e ressalta a importância de
efetivar e não apenas proclamar os direitos dos cidadãos. Desse modo, a detecção
de óbices ao acesso e à análise de mecanismos aptos a suplantá-los, pode
contribuir para o embasamento e a formulação de condutas para a inclusão e
efetivação dos direitos, sobretudo da parcela mais carente da população.
Logo, diante das desigualdades socioeconômicas brasileiras, os problemas
para a promoção plena do direito ao acesso à justiça são intensificados. Detecta-se
que o sistema de Justiça reproduz os intensos abismos sociais do país, assim, os
grupos socialmente vulneráveis são, também, os grupos legalmente fracos e
desprivilegiados (CAPPELLETTI e GARTH, 1988).
Esses e outros fatores inviabilizam o acesso, principalmente para pessoas,
sem condições mínimas de prover pela manutenção de uma ação judicial, rompendo
ou eliminando qualquer possibilidade de igualdade formal com o sujeito adverso.
A grande diferença entre a norma de tratamento igual e a norma de
tratamento desigual traz, como consequência, a análise do conteúdo do princípio da
igualdade que exige um tratamento igual, em determinados casos, e um tratamento
desigual apenas se for justificado por princípios contrapostos (ALEXY, 2008).
Assim é que o princípio da isonomia significa a obrigação de oferecer a cada
parte, no curso do processo, uma oportunidade efetiva de apresentar suas razões
em condições que não impliquem em desvantagem quando comparada ao seu
adversário (MARTINS, 2006).
Discute-se, além do princípio da isonomia, o princípio da razoável duração
do processo uma vez que não se trata de uma tarefa fácil, pelo teor de subjetividade
que emana na aplicação deste último princípio.
Certas circunstâncias devem ser analisadas e discutidas, não bastando uma
análise superficial para se definir se o tempo para julgamento de uma determinada
ação é razoável ou não.
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Ademais, considera-se que o tempo médio de duração de uma ação judicial
depende, em regra, de alguns fatores intrínsecos ou até mesmo procedimentais,
desde a sua interposição até a decisão final, ou melhor até o trânsito em julgado
somado a fatores adversos que podem fazer com que o magistrado demore o dobro
do tempo para julgar uma simples ação de retificação de registro, por exemplo.
Observa-se, ainda, que o princípio da razoável duração do processo foi
inserido no inciso LXXVIII do art. 5º da Carta Magna, denotando a preocupação que
norteou as discussões sobre a reforma do Poder Judiciário propagada pela EC
45/04: resolver o problema da morosidade processual, tornando mais célere sua
tramitação e mais efetiva a prestação jurisdicional (RÁTIS, 2005).
Há um consenso de que o princípio da razoável duração do processo traduz
o direito a um processo sem dilações indevidas. Analisa-se, deste modo, que a
complexidade da causa é aferida pelo número de pessoas envolvidas, como é o
caso do litisconsórcio, bem como pelas peculiaridades das questões fáticas ou
jurídicas, sobressaindo-se as complicações probatórias como incremento à delonga
processual.
Desse modo, ao analisar o requisito tempo, uma ação será complexa se
contiver pluralidade de litigantes; se o rito procedimental for mais longo (com a
consequente previsão da prática de mais atos processuais); se a aplicação das
normas substantivas ou processuais ao caso concreto envolver dificuldades
hermenêuticas. Quanto às provas, a multiplicidade de testemunhas e a dificuldade
de sua oitiva, especialmente se residirem em lugares distintos, o grau de
complexidade de certas perícias e o acesso a documentos que necessitam ser
requisitados ou apreendidos, ilustram o quão penosa torna-se a reunião de
elementos essenciais à instrução do processo e ao convencimento do julgador
(ARRUDA, 2006).
Pondera-se, nesse caso, que a excessiva e razoável duração do processo
decorre, não somente dos diversos prazos processuais, mas, também, das
chamadas etapas mortas do processo, fases do processo em que o mesmo
permanece parado, aguardando movimentação.

Esse problema se acentua, no

Brasil, tanto pelo excesso de causas que ingressam na justiça como pelo número
insuficiente de magistrados para atender à demanda, que cresce, em proporção
geométrica, ano a ano.
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Como se vê, o problema, além de seu caráter processual, insere-se,
também, no plano da organização judiciária, a uma adequada alocação de material
humano (magistrados e auxiliares do juízo), recursos e meios para a funcionalidade
da justiça, exigindo, ainda, um adequado mecanismo sancionatório em face de
quem viole, culposamente, o dever de tempestividade da tutela jurisdicional
(OLIVEIRA, 2010).
Exatamente pelo fato de situações tão distintas serem passíveis de
acontecer durante o curso de uma ação, é que não se pode mensurar qual o tempo
efetivamente razoável para a conclusão do mesmo. Não se pretende chegar a uma
resposta correta sobre qual seria o tempo razoável, o que se pretende e o que se
constata é que, diante dos reflexos da precariedade estatal, para dirimir os conflitos
apresentados, é que se verifica a necessidade de aprimoramento das técnicas
extrajudiciais de autocomposição dos conflitos.
Ademais, verifica-se que o dispositivo constitucional não passa de uma
declaração de boa intenção do Estado, o que, por si só, não tem o condão de
modificar a realidade do Judiciário brasileiro, não bastando somente inserir incisos a
mais no rol do artigo 5º da Constituição Federal, em outras palavras, a questão não
é ausência de norma, mas, sim, a ausência de efetividade (DONIZETTI, 2014).
Desta feita, a averiguação da razoável duração do processo abriga uma
questão surgida com a terceira “onda” renovatória do acesso à justiça tratada a
seguir e, traduzida aqui em efetividade. A efetividade tem relação direta com a
utilidade que o provimento jurisdicional possa produzir para todos os cidadãos
indistintamente.
Em outras palavras, a questão sobre o princípio da razoável duração do
processo de uma ação judicial, pode ser amplamente discutida e relativizada, ao se
analisar a especificidade de cada caso, ao considerar que uma determinada ação
ajuizada, necessite de provas mais complexas do que outras e isso acarretaria em
ter um tempo maior para o seu julgamento, não obstante o que se observa é que
mesmo as causas consideradas simples, demoram demasiadamente, devido à
quantidade excessiva de ações ajuizadas perante o Poder Judiciário.
Ressalta-se, aqui, o papel dos patronos envolvidos é de grande
responsabilidade na atuação e na defesa de seus clientes, visto que cabe somente a
eles, o conhecimento das leis e a análise técnica dos casos sob a própria tutela,
estando, portanto impedidos de utilizarem expedientes meramente protelatórios.
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No que concerne a fatores administrativos, registra-se que tanto os
magistrados quanto os serventuários da justiça não são suficientes diante do
número de ações ajuizadas, bem como da dificuldade de se localizarem peritos para
produção de provas, processo que acarreta a morosidade nos julgamentos e,
consequentemente o descrédito do jurisdicionado.
Um dos grandes desafios é capacitar os servidores e juízes, a fim de
instrumentalizá-los para que sejam gestores dos serviços da comarca, o que
permitiria serem inseridas questões de gestão administrativa para definição de
tarefas que visem a assegurar a execução eficaz de todos os recursos
disponibilizados pelo Judiciário. Essa capacitação é importante para alcançar a
prestação jurisdicional plena e satisfatória.
Entre outras medidas, a contratação de servidores, juízes, defensores
públicos, promotores, em quantidades suficientes, colaborariam para a redução dos
casos pendentes de julgamento e para administração eficaz dos novos processos,
contudo ainda não estaria resolvida a questão do acesso à justiça.
Outros aspectos devem ser considerados além dos já tratados, contudo a
questão da morosidade do processo atinge, muito mais de perto, àqueles que
possuem menos recursos. A lentidão processual pode ser convertida em custos
econômicos adicionais e esses são, proporcionalmente, mais gravosos para a
parcela populacional menos favorecida (MARINONI, 2000).
Analisa-se que a dificuldade em estabelecer prazos máximos de duração
dos processos, decorre da circunstância de que o “exame da razoabilidade é
concreto e não abstrato” (NICOLITT, 2006).
Além da questão da razoável duração do processo, há situações adversas
que contribuem, negativamente, para os problemas enfrentados pelo Poder
Judiciário para o cumprimento de metas de desempenho, solicitadas pelo Conselho
Nacional de Justiça, e um desses fatores está ligado, intimamente, com a questão
da morosidade nos procedimentos.
Segundo dados apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça, no 18º
Relatório trimestral referente aos meses de abril a junho de 2014, sobre as
manifestações recebidas na Ouvidoria, foram aferidos que o tema morosidade
processual figura em primeiro lugar, representando 46,26% (quarenta e seis vírgula
vinte e seis por cento) das manifestações recebidas. A tabela 01 demonstra essa
análise.
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Tabela 1 - Principais temas levantados pela ouvidoria do CNJ – 2014
Assunto

Denúncia Elogio Informação

Morosidade
Processual
do
Poder Judiciário

Decisão Judicial
Matéria de Cunho
processual
Demanda fora da
competência do
CNJ

1

4

Pedido de
acesso à
informação

Reclamação Sugestão

21

1

2.257

3

1

239

248

8

1

159

208

17

4

132

Atuação
do
Magistrado
17
8
2
Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2014.

1

Total

2.310

2

125

176

155

Em razão dos resultados levantados, a ouvidoria do CNJ tem desenvolvido
algumas estratégias com as ouvidorias dos tribunais, a fim de efetivar a melhoria dos
serviços prestados pelo Poder Judiciário, conforme missão definida pela Resolução
CNJ nº. 103/2010. Os resultados positivos da atuação, em rede, com os demais
órgãos do Poder Judiciário têm sido evidenciados, principalmente, por meio das
informações recebidas dos órgãos, em resposta às manifestações e, também pelo
retorno dos próprios cidadãos (BRASIL, 2010).
Observa-se que os relatos que tratam de decisão judicial aparecem em
segundo lugar e, em terceiro, figuram as demandas que tratam de matéria de cunho
jurisdicional. A Ouvidoria, nesses casos, orienta o interessado a procurar um
advogado ou a Defensoria Pública para auxiliá-lo na adoção de medidas
processuais próprias.
Registra-se que a ouvidoria ainda fez a classificação, por perfil, do usuário
sobre a demora processual, a tabela 02 demonstra os resultados alcançados.
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Tabela 2 – Perfil do usuário que alega morosidade processual CNJ – 2014
Item

Pessoas com deficiências ou doença grave

Idosos

n

%

n

%

Não

2.118

91,69

1.944

84,16

Sim

192

8,31

366

15,84

2.310

100

2.310

100

Total

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2014.

Sobre esses apontamentos, identifica-se que as reclamações, sobre a
demora processual, abarcam as pessoas com deficiência ou com doenças graves e
idosos. Desses, 8,31% são reclamantes portadoras de deficiências ou com doenças
graves e, aproximadamente, 15%, são de idosos. Ressalta-se que essas
peculiaridades físicas representam casos em que se necessita maior celeridade em
razão do risco iminente e dos prejuízos oriundos do tempo, ocorrências em que
havendo demora, o risco de morte pode se concretizar ou tornar irreversível o dano.
Destacou-se, também, nesse trabalho, Estados dos quais mais da metade
das manifestações recebidas, na Ouvidoria do CNJ, tratavam da morosidade
processual:
Tabela 3- Análise da Morosidade Processual nos Estados brasileiros
UF

MOROSIDADE PROCESSUAL

TOTAL

%

PA

137

187

73,26

AC

7

10

70,00

PB

69

124

55,65

PI

33

60

55,00

GO

84

154

54,55

BA

265

492

53,86

RN

26

49

53,06

RJ

400

773

51,75

MA

45

89

50,56

OUTROS

1.240

3.157

39,28

TOTAL

2.306

5.095

45,26

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2014.

Assim observa-se que, quanto às informações do quadro acima, o Estado da
Bahia ocupa o 6º lugar quanto à morosidade processual, ficando mais do que
constatado, portanto a necessidade de medidas aptas a colaborar com um dos
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problemas mais graves, identificados pelos jurisdicionados, contrariando a
celeridade e a efetividade processual.
Relativamente à ordem por Estado, está o Pará com maior percentual de
demandas referentes à morosidade processual, com 73,26% do total originado,
seguida do Acre com 70% e, posteriormente por Pernambuco com 55,65%.
Conforme dispõem os arts. 2.º e 4.º, III, da Resolução 103/2010, do CNJ,
houve, no período, 2.116 encaminhamentos às ouvidorias e corregedorias dos
tribunais e a outros órgãos judiciais.
Relaciona-se a questão da morosidade também com a questão econômica,
pois em si tratando de litígios que envolvam questões patrimoniais, certamente pode
ser compreendida como custos, e esses são mais árduos, principalmente quanto
mais dependentes as partes forem do valor patrimonial buscado em juízo.
Compreende-se que, quando o autor não depende economicamente do valor do
litígio, ele obviamente não é afetado como aquele que tem o seu projeto de vida, ou
o seu desenvolvimento empresarial, vinculado à obtenção do bem ou do capital
objeto do processo (MARINONI, 2000).
Indubitavelmente, a questão da morosidade da justiça prejudica a efetividade
dos direitos fundamentais. Todavia esse problema não pode ser direcionado aos
juízes, nem culpá-los pela demora no julgamento o que constitui um reducionismo
imperdoável, uma vez que a questão da demora passa por uma dimensão muito
mais profunda, ou seja, pela própria ideologia que possibilita ao Poder Judiciário ser
o que é (MARINONI, 2000).
Outra questão relevante a ser abordada é quanto ao custo social, isto é, um
problema social, no sentido de que o fenômeno do acesso à justiça deve ser
compreendido em sua totalidade, sendo equivocado ter uma visão apenas
processual, esquecendo-se de alternativas extrajudiciais para solucionar os conflitos,
beneficiando somente uma minoria privilegiada, já que a classe menos favorecida
fica impossibilitada economicamente (CAPPELLETTI e GARTH, 1988).
Os reflexos desse afastamento da classe menos favorecida desencadeia
uma série de problemas diretamente ligados a questões de ordem social, em outras
palavras, o cidadão fica impedido, por motivos de ordem financeira ou outros já
tratados acima, sente-se excluído da sociedade e órfão da ausência do Estado em
sua vida e, consequentemente, perde sua identidade como cidadão.
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A inclusão desses sujeitos, no debate para problematizá-lo e resolver
conflitos oriundos de problemas pessoais, indubitavelmente é o melhor caminho
tanto de democratização, quanto de economia para o próprio Estado.
Dessa maneira, estimular ações voltadas para a resolução alternativa de
conflitos e incluir os sujeitos nessa relação, aproximando-os por meio do diálogo e
das propostas de acordo direto, desburocratizada e, economicamente mais viável, é
sem dúvida, um grande avanço para todos indistintamente.
Sabe-se que, de acordo com o descrito na Constituição de 1988 sobre o
papel do Judiciário e para atender ao objetivo de construir uma sociedade justa,
requer mais do que a mera solução processual dos conflitos, para assegurar o
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, conforme o preâmbulo da Carta de 1988
(LISBOA, 2014).
Ao se decidir pela via judicial, o litigante enfrenta, além de outras barreiras,
um elevado custo econômico e social, de modo que a resolução formal de litígios,
particularmente nos tribunais, é muito dispendiosa na maior parte das sociedades
modernas. As custas processuais, não poucas vezes, revelam distorções ignóbeis,
principalmente os honorários advocatícios e a desvalorização do bem buscado no
processo (BEZERRA, 2001). Logo, as custas judiciais da resolução formal dos
litígios, particularmente nos tribunais, é muito dispendiosa na maior parte das
sociedades modernas.
Acrescenta-se, mais uma vez, que as custas judiciais e todas as demais
despesas oriundas da movimentação processual, afasta o cidadão, porque o valor a
ser gasto com o processo, pode ser inclusive superior ao valor a ser recebido,
desestimulando-o de pleitear, na justiça, todo e qualquer direito.
Diante dos obstáculos como morosidade processual, alto custo para se
ingressarem com ações, números insuficientes de magistrados e servidores,
contrariando o princípio da igualdade, instituíram-se as Defensorias Públicas e os
Juizados Especiais, por serem ambos considerados como garantias democráticas
de acesso à Justiça.
Destarte, observa-se no artigo 98 da Constituição Federal (BRASIL, 1988, p.
47) que:
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A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: inciso I –
juizados especais, providos por juízes togados, ou togados e leigos,
competentes para conciliação, o julgamento e execução das causas, cíveis
de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo,
mediante os procedimentos orais e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses
previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de
juízes de primeiro grau.

Os juizados especiais foram criados, não apenas para desafogar o judiciário,
mas, também, para abrir portas para o acesso à justiça nos casos de menor
complexidade, que anteriormente eram, em sua maioria, ignorados, principalmente
aqueles que advinham de pessoas que não tinham condições de contratar
advogados.
Sobre os princípios que resguardam os juizados, pode-se destacar: a
oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, princípios
esses que deixam os processos menos morosos e com maior facilidade ao acesso.
Outra grande importância dos juizados é que, em casos que não excedam 20
salários mínimos, não se faz necessário à representação do advogado, o que
também facilita o direito ao acesso à justiça aos que não têm condições de arcar
com essas despesas.
Quanto às Defensorias Públicas, trata-se de assunto de total relevância tanto
social quanto jurídica, de modo que alguns apontamentos sobre o principio da
isonomia, principalmente quando se discute o acesso à justiça, mesmo que
garantido constitucionalmente, são, na prática, ineficazes, devendo ser citado como
exemplo as Defensorias Públicas que carecem de suporte técnico/administrativo e
de número suficientes de defensores, dificultando, de sobremaneira, a prestação de
serviço de forma satisfatória.
Sobre a questão das despesas para se ingressar com ação e principalmente
pelos valores gastos na sua manutenção, o que se pode verificar é que, por falta de
conhecimento de outros meios alternativos simples e menos onerosos, o cidadão só
encontra duas saídas, ou se sujeita ao alto custo para ingressar com ação ou acaba
não ingressando, sendo essa última alternativa a pior e, indiscutivelmente, a mais
trágica. Essa realidade, invariavelmente, é mais latente em lugares carentes e com
pouca ou nenhuma política de garantia do direito ao acesso à justiça ou até mesmo
ausência de Defensorias Públicas ou de projetos voltados para a realização de
mecanismos alternativos de resolução de conflitos.
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A Constituição Federal em seu artigo 134 prevê que: “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 artigo 5º,
LXXIV”.
Devido à complexidade dos processos e das leis, são necessárias as
convocações de advogados para defenderem os direitos das partes, para isso o
ordenamento jurídico desenvolveu a ideia de criar um órgão que fosse responsável
pela representação daqueles que não têm condições financeiras, para assim manter
uma igualdade entre as partes no acesso à informação jurídica e no direito ao
acesso à justiça.
As Defensorias Públicas cresceram no âmbito nacional, de tal sorte que foi
instituída Lei Orgânica Nacional que regulamenta a organização e o funcionamento
dessa instituição. Trata-se da Lei Complementar nº 80 que garante a competência
dessa instituição de promover, extrajudicialmente, a conciliação entre as partes em
conflitos de interesse; patrocinar ação penal privada e subsidiária; patrocinar ação
civil e recorrer como Curador Especial nos casos previstos em lei; exercer a defesa
da criança e do adolescente. Essa lei tem a função de orientar juridicamente e de
defender, em todos os graus, os necessitados.
Ressalta-se que a Defensoria Pública é um órgão que dispõe de autonomia e
liberdade, além de gozar da vitaliciedade e salários compatíveis com os da
promotoria, isso para que não haja coação ou influência governamental no órgão
que mobiliza as populações carentes para exercerem seus direitos, inclusive contra
o Estado.
Sabe-se que a Defensoria Pública age, em conjunto com os Juizados
Especiais, tanto na parte de conciliação, quanto na parte do fornecimento de um
advogado para os que não o possuem.
Todavia mesmo com os serviços prestados pelas Defensorias Públicas, a
questão do acesso à justiça continua lento, moroso, o que se evidencia com a
utilização de meios alternativos de resolução de conflito, vez que esses em nada
oneram no orçamento do jurisdicionado e mais do que isso, em razão da qualidade
dos serviços prestados pelos profissionais capacitados, corroborando com o
entendimento de que o princípio da isonomia ao acesso à justiça está de fato sendo
ofertado.
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No Município objeto de estudo a Defensoria Pública conta, atualmente, com
mais de três mil processos e com somente dois defensores públicos, sendo um
responsável pela área cível e outro pela área penal, o que demonstra, de forma
concreta, a deficiência do sistema, mas, principalmente, a dificuldade do
jurisdicionado em ser atendido no tempo e do modo como deveria ser.
Além dos obstáculos e das dificuldades até agora apresentadas, há o
problema do acúmulo de demandas e da falta de tradição em resolver os conflitos de
modo amigável, de forma que o Poder Judiciário passa por problemas
administrativos, no que diz respeito ao acúmulo de processos pendentes para
julgamento, seja por falta de juízes e servidores em números suficientes, ou até
mesmo por problemas operacionais de gestão e equipamentos eletrônicos (LISBOA,
2014).
Existem posicionamentos contrários sobre a alegação de que a única
maneira possível de se obter a restauração de um direito lesado ou ameaçado seja
através do Poder Judiciário, que, pela simples e eficiente razão do dever de
imparcialidade de seus órgãos, não pode proceder de ofício, portanto é necessário
que se crie normas que revistam as soluções extrajudiciais da mesma segurança
jurídica que se encontra nas composições judiciais de conflito (BEZERRA, 2001).
Nota-se que essas pontuações sobre o acesso à justiça e principalmente
sobre a utilização de mecanismos hábeis a compor o litígio de forma alternativa e
extrajudicial, torna-se cada vez mais discutidas no mundo todo, apresentando,
inquestionavelmente, uma preocupação quanto à qualidade dos serviços prestados
pelo Poder Judiciário e, principalmente, o desejo de participação dos sujeitos no
processo de solução dos seus próprios conflitos.
Sobre a questão da efetividade de garantia ao direito de acesso à justiça
sabe-se que o Poder judiciário deve garantir acesso eficaz à ordem jurídica justa,
colocando à disposição de todas as pessoas mecanismos destinados a satisfação
do direito. Logo, não basta assegurar, abstratamente, o direito de ação a todos
aqueles que pretendam valer-se do processo. É necessário garantir o acesso efetivo
à tutela jurisdicional, por parte de quem dela necessite. Ninguém pode ser privado
do devido processo legal, ou melhor, do devido processo constitucional (BEDAQUE,
1999).
Portanto, quando há um processo em que qualquer uma das partes não
possa efetivamente participar, retira-se a legitimidade do exercício do poder
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jurisdicional, de modo que não há como ter uma decisão legítima, sem se dar
àqueles que são atingidos por seus efeitos, a adequada oportunidade de participar
na construção de uma decisão justa e democrática.
Com os problemas acima identificados, é que os processualistas passaram a
buscar novos métodos de resoluções alternativas de conflitos que fossem menos
formais, mais céleres e com um custo menor. Surgiram, então, as soluções não
jurisdicionais dos litígios, denominadas meios alternativos de pacificação de
conflitos, que facilitaram o acesso à justiça (CAPPELLETTI e GARTH, 1988).
Desse modo, serão apresentadas, no próximo tópico, a efetividade do
acesso à justiça, as características que permeiam o direito na contemporaneidade e
discutirá sobre as ondas renovatórias sugeridas por Cappelletti e Garth, no trato
dos métodos alternativos de resolução de conflitos.
Por fim, com brilhantismo, Boaventura Santos considera que o direito ao
acesso à justiça perpassa a existência dos obstáculos econômicos, culturais e
sociais em relação ao acesso ao Judiciário. Para tanto há “uma dupla vitimização
das classes populares face à administração da justiça” e esta vitimização está
atrelada a dois aspectos: os custos elevados para a população desfavorável
economicamente e a morosidade. Assim, a justiça é cara para cidadãos em geral, e,
proporcionalmente, mais cara para os cidadãos mais pobres, uma vez que o custo
do litígio aumentaria à medida que se reduziria o valor da causa; e a vagarosidade
dos processos seria mais gravosa para os litigantes com menos recursos financeiros
(SANTOS, 1995).
Destarte, embora a reforma dos processos seja importante para baixar os
custos econômicos, decorrentes da lentidão da justiça, não é uma panacéia, mas é
preciso tomar em conta e submeter à análise sistemática de outros fatores, tais
como a organização judiciária e a racionalidade ou irracionalidade dos critérios de
distribuição territorial de magistrados. Assim, é importante propor novas formas
contemporâneas para possibilitar o direito ao acesso à justiça (SANTOS, 1989).

1.3 A EFETIVIDADE DO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA
Para tratar sobre a efetividade do direito ao acesso à Justiça, bem como os
aspectos gerais as suas características e embasamento legal é imprescindível que
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se tenha, neste momento, uma compreensão mais aprimorada sobre o tema
proposto, de modo a não se pretender, tão somente falar do acesso à justiça por
meio de um processo judicial, mas, também, apresentar o conceito de acesso à
justiça, no sentido amplo da palavra, com a utilização de métodos alternativos de
resolução de conflitos aptos a proporcionarem ao cidadão condições mínimas de
democratização dos seus direitos.
Registra-se, oportunamente, que a solução de disputa foi, desde as fases
primitivas da civilização dos povos, uma matéria de interesse que retratava a própria
dinâmica cultural, uma vez que o Estado não era atuante no que se refere aos
ímpetos dos indivíduos em obter satisfação de suas pretensões. Sabe-se que
sequer havia leis, normas gerais e abstratas impostas pelo Estado aos particulares,
assim, a primeira forma de resolução dos conflitos entre os indivíduos era a força
bruta ou a violência (RODRIGUES JUNIOR, 2006).
Após esse período, houve o regime denominado de “autotutela”, que
garantia a forma unilateral de defesa das pretensões, com imposição da decisão de
uma das partes à outra, sem a interferência do Estado. Percorrendo ainda a história,
verifica-se a figura da autocomposição, solução pacífica de controvérsia em que as
partes, por si mesmas, colocavam fim às suas pendências (RODRIGUES JUNIOR,
2006).
Observa-se que, embora a solução de disputas ocorresse, ela se dava de
maneira parcial, dependendo, exclusivamente, da vontade e da atividade dos
litigantes. Contudo, na medida em que os indivíduos conscientizavam-se das
limitações e lacunas desse sistema parcial, foi-se impondo a necessidade de
instaurarem uma forma imparcial e pacífica para a defesa de seus interesses,
surge, então, os “árbitros” que, na sua maioria, eram sacerdotes ou anciões,
indicados pelas partes e dignos de confiança, cujas decisões eram alicerçadas em
paradigmas culturais que regiam as coletividades (RODRIGUES JUNIOR, 2006).
Para se compreender o surgimento da jurisdição, observou-se que a justiça
privada foi substituída pela Justiça Pública, iniciando um período conhecido por
“cognitio extra ordinem”, no qual o Estado impunha sua força aos particulares, por
meio de decisões sobre suas disputas, sem que houvesse a necessidade de
concessão voluntária das partes, mediante o compromisso de aceitação da decisão
ou, sequer, a nomeação de um árbitro. Essa atuação de juízes estatais, diante da
análise de disputas, recebeu o nome de jurisdição (RODRIGUES JUNIOR, 2006).
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Assim é que, voltando à história, mais precisamente aos estados liberais
“burgueses” dos séculos XVIII e XIX, os procedimentos adotados para solução dos
litígios civis refletiam a filosofia essencialmente individualista dos direitos. Direito ao
acesso à proteção judicial significava, essencialmente, o direito formal do indivíduo
agravado de propor ou contestar uma ação (CAPPELLETTI e GARTH, 1988).
Registra-se que a Grécia foi o berço da assistência judiciária para os
necessitados, influenciando, diretamente, a cultura romana. Assim é que, durante o
período medieval, com a predominância no Cristianismo, o direito foi desenvolvido
com base numa concepção religiosa. Nesse período, existiam várias jurisdições a
eclesial, real, territorial e feudal; entretanto, ao contrário do que parece, o acesso à
Justiça era limitado (RODRIGUES JUNIOR, 2006).
Ademais, o Direito passou a ser interpretado como sistema de regras
otimizáveis, consubstanciados de valores fundamentais (“ordem material de
valores”), bem como de programas de fins realizáveis, no limite do possível
(RODRIGUES JUNIOR, 2006).
Ressalta-se, mais uma vez, que a jurisdição, apesar de ser considerado
monopólio do Estado, não pode ser concebida como monopólio do Poder Judiciário
ou a única forma de se resolverem conflitos, pois há de se considerar, também, a
busca alternativa para a pacificação social (RODRIGUES JUNIOR, 2006).
Registra-se, nesse momento, a importância de se perpassar pelas
características do termo “acesso à justiça” e, principalmente, como o assunto é
compreendido pela doutrina, facilitando o entendimento e colaborando para melhor
fundamentar a apresentação do resultado final deste estudo.
Desse modo, pode-se considerar a tutela jurisdicional qualificada e efetiva
como sinônimas, reconhecendo que o acesso à justiça, não ficará limitado à
possibilidade de adentrar às portas do Poder Judiciário e de, efetivamente, fazer
com que todo e qualquer cidadão viabilize o acesso à ordem jurídica justa e
igualitária.
À vista disso, é que, invariavelmente, a questão do direito ao acesso à
justiça não diz respeito apenas àqueles que se imaginam titular do direito material,
isto é, aquele que tem de se valer do direito de ação, mas, também, a parte contrária
(MARINONI, 2000). Esta concepção restrita de acesso à justiça será adiante
discutida a fim de propiciar a amplitude necessária para sua compreensão.
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Ao se tratar, especificamente neste momento do Poder Judiciário, o direito ao
acesso à justiça propõe a problematização do direito de ir a juízo, seja para pedir a
tutela do direito, seja para se defender, a partir da ideia de que obstáculos
econômicos e sociais não podem impedir o acesso à jurisdição, já que isso negaria o
direito de usufruir de uma prestação social indispensável para o cidadão viver,
harmonicamente, na sociedade e manter o seu livre arbítrio.
O direito ao acesso à justiça entenda-se aqui a expressão como meios
diversos de pacificação de conflitos seja amplo e irrestrito, assim como a ordem
jurídica oferecida deve, necessariamente, ser justa e capaz de oferecer mecanismos
hábeis à consecução rápida, segura e efetiva de uma pretensão resistida ou
insatisfeita (FIGUEIRA, 1999).
Considera-se, também, mais do que um princípio, é a síntese de todos os
princípios

e

garantias

do

processo,

seja

no

plano

constitucional

ou

infraconstitucional, seja em sede legislativa ou doutrinária e jurisprudencial. Chegase, pois à ideia do direito ao acesso à justiça, que é o polo metodológico mais
importante do sistema processual na atualidade (DINAMARCO, 2013).
Esta questão não se identifica com a mera admissão ao processo, entendese que, para que haja o efetivo acesso à justiça, é indispensável que o maior
número de pessoas seja admitido, a demandar ou a defender-se, adequadamente,
nos casos de escolha da via judicial, e que haja segurança de suas próprias
soluções, nos casos de via extrajudicial (BEZERRA, 2001).
Observa-se, desta forma, que simplesmente ingressar com uma ação na
justiça ou conseguir os benefícios da justiça gratuita, não são, definitivamente,
formas concretas de acesso à justiça. A questão, aparentemente, descortina-se, de
forma muito mais complexa, sob o ponto de vista de acesso amplo, de modo que
todas

as

garantias

processuais,

desde

a

propositura

da

ação,

fossem

proporcionadas, indistintamente, sem prejuízos financeiros para a parte postulante e
sem, principalmente, prejuízos temporais.
Desse modo, o princípio da acessibilidade ampla ao Poder Judiciário,
também conhecido como princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, foi
explicitado no direito pátrio na Constituição de 1946, bem como na Constituição
vigente, mais especificamente em seu artigo 5º, inciso XXXV. Esse dispositivo
constitucional impede a exclusão da apreciação pelo Poder Judiciário de qualquer
lesão ou ameaça ao direito, corroborando com o todo exposto (BRASIL, 1988).
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Contudo, o que se observa é a pretensão de que seja obstaculizada toda e
qualquer solução de conflito, apenas porque não se efetivou perante o Poder
Judiciário, em outras palavras, mesmo nos procedimentos extrajudiciais de
resolução de conflitos, o que a lei pode fazer, é estabelecer critérios de validade das
soluções extrajudiciais e, uma vez alegada à lesão ou ameaça a direito, nesse caso,
haveria uma análise pelo judiciário, em nenhum momento impedida (BEZERRA,
2001).
Mesmo que exista a previsão constitucional do direito ao acesso à justiça
garantida a todos indistintamente, tem-se, como modo não eficaz, esse
procedimento, por ser centralizador de jurisdição, com poucos dispositivos legais
quanto aos mecanismos de resoluções de controvérsias, ou modos alternativos de
resolução de conflitos devidamente regulamentados (LISBOA, 2014).
Para a questão do acesso à justiça, o que importa é a viabilidade a um
processo justo e a garantia de uma justiça imparcial que, não só possibilite a
participação efetiva e adequada das partes, no processo jurisdicional ou
extrajudicial, mas que permita a efetividade da tutela de direitos, consideradas às
diferentes posições sociais e às específicas situações de direito substancial. Acesso
à justiça significa, ainda, à informação e à orientação jurídicas e a todos os meios
alternativos de composição de conflito (MARINONI, 2000).
Logo, o acesso à justiça é direito de todos os cidadãos que requeiram a
atenção do Poder Judiciário para a resolução dos conflitos e, consequentemente,
para a obtenção de uma melhor qualidade de vida, tanto no âmbito judicial como
extrajudicial.
Isso posto, no próximo tópico serão apontadas as principais nuances
contemporâneas que permeiam o direito ao acesso à justiça no Brasil.

1.4 O ACESSO À JUSTIÇA NA CONTEMPORANEIDADE
Para tratar da questão do direito ao acesso à justiça na contemporaneidade,
faz-se necessário compreender a influência do crescimento econômico e social dos
cidadãos, especificando, para tanto, que o crescimento econômico gera consumo e,
consequentemente, gera demandas.
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Ressalta-se a influência do exercício da cidadania como direito ao acesso à
justiça, dizendo que aquela não é algo que se aprende com os livros, mas, com a
convivência, na vida social e pública. É no convívio do dia a dia que se exercita a
cidadania, nas relações que se estabelecem com os outros, com a coisa pública e o
próprio meio ambiente. Portanto, cidadania deve ser perpassada por temáticas como
a solidariedade, a democracia, os direitos humanos, a ecologia, a ética. A cidadania
é tarefa que não termina (DALLARI, 2008).
Sobre esse aspecto, pode-se deduzir que toda e qualquer prática que
proporcione a um sujeito a condição de trabalhar em prol de uma sociedade carente
e prestar ainda serviços jurídicos de qualidade, demonstra mais do que um exemplo
de cidadania, demonstra a conscientização das diferentes classes sociais e a
igualdade de direitos.
Inquestionavelmente, projetos sociais em especial o Projeto do Balcão de
Justiça e Cidadania colaboram, sensivelmente, para integrar o cidadão aos conflitos
oriundos de relações particulares.
Todavia a adesão a esses projetos não se mostra de forma satisfatória ou
suficiente, de tal modo que a cultura da judicialização ainda é a regra, cabendo ao
Estado a difícil tarefa de dirimir os conflitos e garantir direitos.
Para solucionar os conflitos, o Estado sempre estará diante de dois ou mais
sujeitos com direitos diversos e com problemas distintos, em uma lide capaz de só
ser solucionada, mediante a intervenção estatal. Quanto à garantia de direitos, nada
mais se discute a não ser a aplicação das normas/leis, de forma a satisfazer todas
as necessidades individuais e coletivas no âmbito normativo.
Como soluções práticas para os problemas do direito ao acesso à justiça,
urgem algumas condutas que visem possibilitar a assistência jurídica para pessoas
desprovidas de recursos financeiros como tutelarem os interesses difusos e
coletivos, bem como os individuais. Assim, algumas condutas miram na ampliação
dos mecanismos do direito ao acesso à justiça, com modificações no ordenamento
processual, inclusive com regulamentação no novo Código de Processo Civil, ainda
que na forma processual.
Todas essas questões do acesso à justiça ou obstáculos para alcançá-la ou
se ter acesso a ela, estão intimamente ligadas aos reflexos de uma sociedade
moderna. A radicalização da modernidade, a modernidade em sua forma
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potencializada, como analisada aqui, é vista sobre vários aspectos e um deles é o
lado sombrio que essa radicalização da modernidade trouxe (GIDDENS, 1991).
As características da sociedade contemporânea favorecem o aumento do
volume e a complexidade das demandas judiciais, não dispondo o Estado de
estrutura judiciária adequada para dar vazão ao número crescente de litígios. Esse
fator contribui para o aumento das demandas e agrava a estrutura judicial, logo a
chamada “crise da justiça”, tende a aumentar (SILVA, 2010).
Evidencia-se que um dos fatores, que contribuem para a “crise da justiça”,
perpassa pela modernidade no sentido de que a força libertadora da mesma
enfraquece na medida em que ela mesma triunfa. Em outras palavras, a
modernidade arranca dos indivíduos os limites estreitos da cultura local e o joga,
igualmente, na liberdade individual, na sociedade e na cultura de massa. A
modernidade, força de abertura de um mundo que está cercado de fragmentos,
esgota-se na medida em que as mudanças se intensificam e aumentam. Observase, então, a densidade em homens, em capitais, em bens de consumo, em
instrumentos de controle social e em armas (TOURAINE, 1994).
O consumo da massa certamente é um dos motores principais do
crescimento econômico, assim cada fragmento da modernidade traz, em si,
simultaneamente, a marca da modernidade e a da crise. A sociedade está marcada
por esta dicotomia, tudo é moderno e antimoderno, a tal ponto que não seria
exagero dizer que o sinal mais seguro da modernidade é a mensagem antimoderna
que ela emite, pois tem a modernidade um caráter autocrítico e autodestrutivo
(TOURAINE, 1994).
Analisa-se, portanto, a influência da modernidade e, por assim dizer, do
consumismo com o crescimento gradual de demandas e, consequentemente, de
acúmulo de ações para serem julgadas. Por assim ser, o aumento do volume de
demandas atende a uma reivindicação antiga de aumento dos canais de acesso da
população com a justiça.
Assim, a contenção da crise da justiça não perpassa pela redução, porém
pela gestão do volume crescente de demandas, como por exemplo, amenizar os
efeitos da duração do processo, diversificar os tipos de tutela oferecidos para
aumentar a efetividade, simplificar as exigências formais e trâmites procedimentais;
todos esses mecanismos comungam o objetivo de promover o direito ao acesso à
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justiça e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional a todos indistintamente
(SILVA, 2010).
Nota-se que o direito ao acesso à justiça é medido, não apenas pelo
aumento do volume de demandas, inclusive pela diversidade dos cidadãos que
buscam o Judiciário. O volume de demandas pode ser crescente, porém limita-se
somente a uma parcela da população. Nesse caso, o excesso de regras
procedimentais é ainda mais letal para o acesso à justiça, pois privilegia aqueles
cidadãos com conhecimento e experiência em litígios judiciais, favorecendo o uso
impróprio e conveniente do serviço de justiça oferecido pelo Estado (SILVA, 2010).
Outro importante ponto a ser abordado concernente à modernidade é sobre
o modo como as relações afetivas se relacionam na sociedade atual e como essas
modificações

influenciaram

ou

colaboraram

para

o

aumento

de

litígios,

principalmente nas relações conjugais.
Segundo Giddens (1991), há uma revolução global, em curso, no modo
como se pensa e na forma como se constroem os laços e ligações com os outros.
Trata-se de uma revolução que avança, de maneira desigual, em diferentes regiões
e culturas, encontrando muitas resistências. Enfatiza-se que, ao analisar as
transformações surgidas nas relações sociais na modernidade, utiliza-se, como
palco dessas mudanças, a família que é considerada o âmbito de lutas entre
tradição e modernidade.
Todas essas transformações sociais da modernidade geram impactos
negativos quanto à forma desordenada de proposituras de ações, que,
invariavelmente, nota-se em razão da falta de tolerância com os problemas advindos
de relacionamentos rasos e descompromissados.
Percebe-se que o diálogo, na reconstrução desses laços, apresenta-se,
como característica fundamental, tanto para a redução de ações ajuizadas, quanto
para a reorganização de uma nova vida em sociedade.
Compreende-se que a família e o casamento se harmonizam dentro das
“instituições-casca”,

ou

seja,

âmbitos

que,

por

dentro,

se

transformaram

radicalmente. Logo, na contemporaneidade, um casal baseia seu relacionamento na
comunicação e na intimidade emocional, valendo ressaltar que nunca antes o
casamento se baseou tanto na intimidade (GIDDENS, 1991).
A ideia do relacionamento se sobrepôs à ideia de família, não sendo esta
última nem o centro de referência ou a expectativa de estabilidade ou até mesmo a
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certeza de segurança; nota-se que falar em casamento gera desconforto
principalmente para os mais jovens, que veem, no relacionamento informal, os
benefícios da liberdade e do descompromisso afetivo.
Todas essas considerações sobre como os indivíduos enfrentam as relações
afetivas é fruto de uma sociedade capitalista e consumista em que não há mais uma
preocupação com a duração das relações. Tudo acaba sendo provisório,
descartável, o utilitarismo ganha espaço nas relações afetivas, o que serve agora,
pode não servir mais daqui a uns dias e, com isso, famílias são destruídas e novos
relacionamentos afetivos são construídos.
Salienta-se que, na sociedade contemporânea, ou na chamada “sociedade
líquido-moderna”, o que se constata são vidas de incertezas, e é nesse sentido que
se afirma que se vive numa vida líquida. A sociedade líquido-moderna é aquela em
que as condições sob as quais agem seus membros, mudam em um tempo mais
curto do que o necessário para a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de
agir (GIDDENS, 1991).
Vive-se, hoje, em uma sociedade de consumidores, pois todos estão
inseridos no mercado e de acordo com suas regras. Assim, nessa forma diluída da
sociedade contemporânea, as relações sociais também estão “misturadas” com as
relações de consumo. É nesse sentido que se compreende que, na sociedade de
consumidores, todos são consumidores e mercadorias ao mesmo tempo. Não
importa o meio em que se vive, tem-se que, constantemente, se tornar atraentes e
desejáveis como mercadoria, seja para conseguir um emprego ou reconhecimento
social (GIDDENS, 1991).
Observam-se, com isso, os números alarmantes de divórcios e problemas
familiares relacionados, diretamente, com questões oriundas do crescimento
econômico e, consequentemente, oriundas de um capitalismo exacerbado sem
limites e, por vezes, inconsequente.
Todas

estas

sinalizações

são

indicadores

facilmente

notados,

principalmente, nas Comarcas mais carentes, em especial, na Comarca de
Guanambi que, com menos de dez anos, conseguiu destaque no crescimento
econômico e financeiro, atraindo inúmeras empresas e investidores, fazendo desse
Município um polo regional do comércio, com um viés negativo pelo aumento de
ações ajuizadas na Comarca, refletindo, significativamente, na questão do direito ao
acesso à justiça.
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Essa transferência ou mudança da sociedade de produtores para a
sociedade de consumidores é vista como uma alteração do mundo das restrições
para o mundo da liberdade e da individualidade, logo o mundo do utilitarismo.
Tal individualidade crescente, na sociedade de consumidores faz com que
os relacionamentos sejam uma espécie de vínculo de consumo, em que se busca o
prazer imediato e no qual se pode “descartar” o relacionamento quando parecer
“pesado demais” para o indivíduo (BAUMAN, 2007).
Por outro lado, entende-se que a modernidade avançada trouxe uma
possibilidade a mais de escolha e liberdade, de tal modo que o indivíduo está livre
para formar laços e desfazê-los, sem a necessidade de estar preso, eternamente, a
eles. Em contrapartida, essa situação trouxe um sentimento de insegurança para as
pessoas que estão, constantemente, a expor seus relacionamentos como objeto de
reflexão, sabendo que estão “impelidas” a abandoná-los, caso apareça qualquer
insatisfação (BAUMAN, 2007).
Todas essas considerações, de ordem afetiva relacionadas com a questão
do direito ao acesso à justiça, além de transformarem as relações sociais, trazem
inúmeros problemas jurídicos, dentro do direito de família, que, cada vez mais,
torna-se objeto amplo de investigações no meio doutrinário e é, nesse sentido, que
se passará a análise da apresentação das ondas renovatórias do direito ao acesso à
justiça.

1.5 ONDAS RENOVATÓRIAS DO ACESSO À JUSTIÇA SEGUNDO
CAPPELLETTI E GARTH
As barreiras que impedem o acesso efetivo à justiça, acima tratadas,
despertou interesse na discussão e estudos sobre teorias capazes de eliminar ou
minimizar tais obstáculos e, principalmente, garantir a aplicação dessa premissa no
sistema interno de cada país.
Objetivando justificar, teoricamente, a aplicação de projetos colaboradores
como o Balcão de Justiça e Cidadania, no oferecimento de serviços jurídicos
gratuitos às pessoas, desprovidas de recursos financeiros, pretendeu-se identificar
uma teoria que fosse capaz de respaldá-lo e dar mais consistência prática para o
seu funcionamento.
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Desse

modo,

serão

apresentados

diversos

posicionamentos,

mas,

principalmente, a aplicação e explicação da teoria utilizada por Cappelletti e Garth,
ao se referir às ondas renovatórias do acesso à justiça.
A classificação da teoria defendida pelos autores divide-se, em três
categorias. A primeira onda desse movimento a assistência judiciária; a segunda
que diz respeito às reformas tendentes a proporcionar representação jurídica para
os interesses “difusos”, especialmente nas áreas de proteção ambiental e do
consumidor e a terceira e mais recente “enfoque de acesso à justiça” porque inclui
os posicionamentos anteriores, mas vai muito além deles, ao representar, dessa
forma, uma tentativa de atacar as barreiras ao acesso de modo mais articulado e
efetivo (CAPPELETTI e GARTH 1988).
Dinamarco (2005, p.132) aponta algumas manifestações legais que
impuseram forma a essa teoria no Brasil, in verbis
No Brasil, esses movimentos de ruptura com o conformismo do processo
civil tradicional fazem-se sentir de maneira extraordinariamente significativa,
nestas últimas décadas. A implantação dos juizados especiais de pequenas
causas (hoje, juizados especiais cíveis), a instituição da ação civil pública e
da ação coletiva para tutela dos valores ambientais e do consumidor, o
mandado de segurança coletivo, a prática mais reiterada desse notável
instrumento político que é a ação popular, a atuação vigilante do Ministério
Público em juízo, mais a evolução da mentalidade dos juízes, agora
voltados aos valores subjacentes a toda essa realidade – eis que o quando
desse movimento vivido no Brasil com intensidade maior que em qualquer
outro quadrante do mundo civilizado e que, quando bem compreendido e
corretamente conduzido, poderá constituir-se em eficiente fator de
adaptação do sistema processual à realidade das necessidades da
população (DINAMARCO, 2005, p. 132).

Destarte, observa-se que no contexto histórico, em especial, no Brasil, a
primeira onda renovatória do acesso à justiça ganhou destaque jurídico com a
entrada em vigor da Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950 e, mais de 40 anos, com a
instituição da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, pela
Lei Complementar 80, de 12 de janeiro de 1994.
A Constituição Federal de 1988, preconiza a assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos inserida no catálogo dos
direitos e garantias fundamentais, mais precisamente no inciso LXXIV do artigo 5.º.
Como já acima mencionado, no tópico específico sobre os obstáculos do
acesso à justiça, discorreu-se sobre a importância das Defensorias Públicas,
contudo também foram pontuadas as dificuldades operacionais das mesmas. Sabese que a Defensoria Pública foi consagrada, no artigo 134 da Constituição, como
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“instituição essencial à função jurisdicional do Estado” e, por ser uma garantia
institucional, não pode ser suprimida do ordenamento jurídico (BONAVIDES, 2000,
p.536-545).
Sobre a assistência judiciária, assevera Bueno (2011, p. 87) que:
[...] a preocupação aqui espelhada repousa, fundamentalmente, na criação
de mecanismos para que todos os cidadãos, independentemente de suas
condições econômicas e financeiras, tenham acesso ao “serviço judiciário”
no sentido de que tenham condições concretas de requerer a proteção
judicial (a tutela jurisdicional) nos casos em que ela se faz necessária e
indispensável. É neste contexto que surgem as defensorias públicas, as leis
de assistência jurídica gratuita e outras iniciativas similares.

Destarte, o fato de proporcionar advogados gratuitos a pessoas desprovidas
de recursos financeiros, fica a cargo das Defensorias Públicas que representam, no
Brasil, um número muito menor do que o necessário para suprir a quantidade de
ações ajuizadas, em especial, em Municípios carentes onde os problemas são mais
acentuados (LISBOA, 2014).
Sobre esse aspecto, Santa Catarina se destaca com projetos sociais que
colaboram para a redução de ações ajuizadas, ao proporcionar e colaborar com a
questão do direito ao acesso à justiça aos cidadãos menos favorecidos
economicamente; no mesmo sentido, o Estado da Bahia se destaca. Tanto Santa
Catarina como o Estado da Bahia têm como referência o Canadá, a partir da
aplicação dos métodos da mediação familiar (ÁVILA, 2004).
Importante ressaltar, que a presunção de que haja advogados, em número
suficientes e disponíveis para representarem os cidadãos necessitados, o custo para
os cofres públicos são muito altos, o que torna um problema básico dos esquemas
de assistência judiciária (CAPPELLETTI e GARTH, 1988).
Ademais, a primeira onda de reforma do processo civil não foi suficiente para
resolver todos os problemas de acesso à justiça, isso porque o maior obstáculo de
acesso à justiça não é meramente econômico, e sim psicológico e cultural. Todas
essas discussões principalmente a de considerar o acesso à justiça como um
obstáculo social, será analisado, oportunamente, quando da apresentação dos
resultados socioeconômicos na amostragem sugerida pelo presente estudo.
Desse modo, assevera Boaventura de Souza Santos, dados estatísticos
indicam que os brasileiros menos favorecidos economicamente, mesmo quando
creem ter direito a algo, mostram-se arredios e desconfiados. Em decorrência disso,
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não procuram assistência jurídica gratuita, não buscam a solução do conflito por
meio de juizados especiais e muito menos promovem a cabível ação legal. Afirmou o
citado escritor:
(...) dois fatores parecem explicar esta desconfiança ou esta resignação: por
um lado, experiências anteriores com a justiça de que resultou uma
alienação em relação ao mundo jurídico (uma reação compreensível à luz
dos estudos que revelam ser grande a diferença de qualidade entre os
serviços advocatícios prestados às classes de maiores recursos e os
prestados às classes de menores recursos), por outro lado, uma situação
geral de dependência e de insegurança que produz o temor de represálias
se se recorrer aos tribunais (SANTOS, 1989, p. 48-49).

Afirma-se, inclusive, que a assistência judiciária, no entanto, não pode ser o
único enfoque a ser dado na reforma que cogita o direito ao acesso à Justiça, isso
porque existem limites sérios na tentativa de solução pela assistência judiciária.
Antes, para que o sistema seja suficiente, é necessário que haja um grande número
de advogados, possa até exceder à oferta, especialmente em países em
desenvolvimento (CAPPELETTI e GARTH 1988).
A assistência judiciária não pode, mesmo quando perfeita, solucionar o
problema das pequenas causas individuais, em outras palavras, mesmo aqueles que
estão habilitados a pagar pelos serviços de um advogado, muitas vezes não podem,
economicamente, propor uma pequena causa. Logo, os advogados pagos pelo
governo também não se permitem levar adiante esses casos (CAPPELETTI e
GARTH, 1988).
A segunda onda trata da representação dos interesses difusos, assim
chamados os interesses coletivos ou grupais, ou seja, direitos que pertencem a um
grupo, ao público em geral ou a um segmento do público. O problema está nas
regras determinantes da legitimidade, nas normas de procedimento e na atuação
dos juízes que não eram destinados a facilitar as demandas desta natureza
intentadas por particulares (CAPPELETTI e GARTH 1988).
Afirma-se que, com o objetivo de contornar o problema acima exposto, ao
menos no que tange aos interesses metaindividuais, buscou-se desenvolver regras
processuais que propiciassem a alguns entes que, “dispondo de maiores recursos e
gozando dos benefícios de organização”, pudessem enfrentar, em melhores
condições, os temidos adversários (MOREIRA, 2007).
Para esses entes estariam, portanto, abertas as portas para a participação
popular judicial, sendo considerada como uma das possíveis manifestações da

54

cidadania participativa, por se tratar de um dos fundamentos do Estado Social e
Democrático de Direito. Contudo, fez-se necessária a criação de normas e
procedimentos próprios de um processo de massa, de modo a operar uma
verdadeira “insurreição da aldeia global contra o processo civil clássico” (BENJAMIN,
2007, p. 58).
De acordo com Antônio Herman V. Benjamin, as normas do processo civil
tradicional que, não se adequariam ao processo de massa, seriam aquelas ligadas
ao:
a) O princípio dispositivo, que "enseja ao autor a definição da lide, como
desejar", ou, dito melhor, entregando "a sorte do processo, em certos
aspectos, à vontade dos litigantes"; b) o princípio da demanda, significando
que a invocação da tutela jurisdicional é um direito de cunho individual,
dependendo no resguardo dos interesses em conflito da própria e exclusiva
iniciativa (livre) do sujeito--titular, vedada, salvo casos extremados, à
atuação ex officio do juiz; c) o princípio da isonomia (paridade processual),
segundo o qual, na fórmula constitucional clássica, as partes são
consideradas iguais perante o Juiz, não podendo autor e réu terem
tratamento desigual; d) a regra do nul ne plaide par procureur, pela qual a
ninguém é lícito, normalmente, postular em seu próprio nome direito alheio,
ressalvadas, a conta-gotas, algumas exceções de legitimação anômala; e,
por último, e) o princípio da autoridade limitada da coisa julgada,
determinando que a decisão judicial, como regra, só atinge as partes
processualmente representadas, não afetando terceiros, estranhos ao
processo (BENJAMIN, 2007, p. 78).

Sob essa expectativa, tornou-se necessário rever, radicalmente, algumas
regras do processo civil clássico, tais como a legitimidade ativa, o litisconsórcio, a
coisa julgada, a liquidação de sentença e as despesas com o processo, de maneira
a torná-las adequadas à representação, em juízo, dos interesses de massa e a
estimular a participação popular judicial (DONIZETTI, 2014).
Ainda discorrendo sobre posicionamentos históricos, passou-se a sustentar a
insuficiência do sistema processual patrimonialista clássico, segundo o qual todas as
lesões a direitos poderiam ser reduzidas à pecúnia. Ressalta-se que esse aspecto
da patrimonialidade dos direitos lesados, proveio da doutrina do século XIX, que
vislumbrava o surgimento do direito de ação, somente se houvesse efetiva violação,
sem reconhecer a importância de se agir antes de ocorrido o dano (MARINONI,
2000).
Com referência aos direitos transindividuais relacionados à vida, ao meio
ambiente, ao consumidor, ao idoso, à criança e ao adolescente, enfim, à dignidade
da pessoa humana, a condenação, em pecúnia, poderia ser algo a ser analisada
subsidiariamente, podendo ser mais importantes a precaução e a prevenção, bem

55

como a existência de mecanismos e técnicas processuais adequados à consecução
dessas finalidades (LISBOA, 2014).
Quanto aos instrumentos processuais para tutela de alguns direitos
metaindividuais, ressalta-se que a ação popular regulamentada pela Lei 4.717, de 29
de junho de 1965, depois de inúmeros debates, concluiu-se não se tratar de um
mecanismo tão eficiente para a proteção dos interesses de massa (MARINONI,
2000).
Desta forma, afirma-se que os maiores avanços vieram com a entrada, em
vigor, da Lei da Ação Civil Pública, em 1985, e do Código de Defesa do Consumidor,
em 1990, que, conjuntamente, formaram o microssistema processual de tutela dos
interesses de massa (BRASIL, 2014).
Assim é que a Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, traz mecanismos de atuação
jurisdicional de urgência, como a possibilidade de ajuizamento de ação cautelar,
prevista em seu artigo 4.º, bem como a concessão de liminar ou antecipação dos
efeitos da tutela, conforme o caso, de acordo com o disposto no artigo 12, aplicandose, subsidiariamente, o Código de Processo Civil.
A referida lei apresenta, ainda, substancial embasamento às tutelas de
prevenção e precaução, ao dispor no artigo 11 que, na ação que tenha por objeto o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, “o juiz determinará o cumprimento
da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de
execução específica, ou de cominação de multa diária”, independentemente do
pedido do autor (ALMEIDA, 2011).
Assevera-se que a proteção à tutela coletiva brasileira pode ser considerada
como um dos sistemas mais modernos e evoluídos, permitindo que sejam utilizadas
quaisquer ações para a defesa e interesses protegidos pela Lei da Ação Civil
Pública, de acordo com o artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor,
Dessa forma, enumeram-se os artigos 5.º da Lei da Ação Civil Pública e 82 do
Código de Defesa do Consumidor, sobre os legitimados ativos para a propositura da
ação civil pública. Afirma-se que a referida legitimação ativa foi conferida a entes
públicos e privados, de forma exclusiva, concorrente e disjuntiva, com o intuito de
permitir tanto a participação do Estado, como a da sociedade, na defesa dos
interesses metaindividuais, tornando possível, como afirmou Leite (2000), o
exercício de uma cidadania participativa e solidária.

56

Nota-se que os legitimados atuarão, em nome próprio, não havendo que se
falar em procuração, para tornar viável a defesa, em juízo de direitos
transindividuais, uma vez que se trata de regime específico e diferenciado de
legitimação ativa (NERY e NERY, 2010). Esse tipo de legitimidade ativa faz com que
seja dispensável a participação direta de todas as pessoas que poderão ser
beneficiadas por eventual sentença de procedência, de forma que não precisem, em
princípio, sofrer os dissabores procedimentais da ação.
Ainda sobre a segunda onda renovatória do acesso à justiça, justificaram
Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988, p. 50):
Uma vez que nem todos os titulares de um direito difuso podem comparecer
em juízo – por exemplo, todos os interessados na manutenção da qualidade
do ar, numa determinada região – é preciso que haja um “representante
adequado” para agir em benefício da coletividade, mesmo que os membros
dela não sejam citados individualmente. Da mesma forma, para ser efetiva,
a decisão deve obrigar a todos os membros do grupo, ainda que nem todos
tenham tido a oportunidade de ser ouvidos. Dessa maneira, outra noção
tradicional, a da coisa julgada, precisa ser modificada, de modo a permitir a
proteção judicial efetiva dos interesses difusos

Complementarmente ressaltam-se os ensinos de Bezerra (2009, p. 01), que
afirma que a segunda onda:
[...] diz respeito à facilitação da representação dos interesses difusos,
coletivos e individuais homogêneos em Juízo, já que estes não se
subsumiam ao direito processual clássico. Essa onda surgiu em um cenário
de mudanças, junto com as quais também surgiram novos sujeitos sociais,
novas demandas e novos direitos a serem tutelados pela ordem jurídica.
Teve um papel importante em nosso sistema processual, porque as regras
processuais não estavam preparadas para facilitar as demandas coletivas e
a influência desta onda fez surgir, no Brasil leis como o da Ação Civil
Pública e o Código de Defesa do Consumidor que levam em conta as
características do direito postulado, gerando de fato uma tutela jurisdicional
efetiva.

Sobre os efeitos da coisa julgada, em sede de ação civil pública, prevê o
artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, que, de acordo com o direito
transindividual em questão, efeitos erga omnes ou ultra partes conforme o
julgamento ou com o resultado da prova, visará ao beneficio para todas as pessoas
ameaçadas ou lesadas em seus direitos, por determinado acontecimento, por
mostrar-se condizente com o processo de massa, propiciando o acesso coletivo à
justiça e, dessa forma, acaba por promover uma verdadeira inclusão jurisdicional
(DONIZETTI, 2014).
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Quanto às despesas com o processo, objetivando-se contornar os obstáculos
econômicos que são uns dos maiores desafios do acesso à justiça, o artigo 18 da
Lei da Ação Civil Pública, reza que, em caso de improcedência, se a parte autora for
associação, essa somente será condenada ao pagamento de honorários de
advogado, custas e despesas processuais se estiver agindo de má-fé.
Nesse sentido, afirmou Marinoni (2000, p. 03):
[...] determinados procedimentos configuram verdadeiros condutos postos à
disposição dos cidadãos e de associações legitimadas à proteção de
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos para a participação na
gestão do bem comum, isto é, na gestão do poder. O uso de tais canais
deve ser estimulado, já que representam importantes instrumentos para a
realização da democracia participativa; e isto ocorre através das normas
que dispensam o pagamento das custas processuais e dos ônus de
sucumbência. [...]. A dispensa do pagamento de custas processuais e de
ônus de sucumbência tem por objetivo não só propiciar o acesso à justiça
do menos favorecido, mas também não permitir que o cidadão e a entidade
legitimados, respectivamente, à ação popular e à ação coletiva, sintam-se
“ameaçados” quando da “decisão” pela propositura da ação.

A combinação de recursos, tais como as ações coletivas, as sociedades de
advogados de interesse público, a assessoria pública e o advogado público podem
auxiliar a superar esse problema e conduzir à reivindicação eficiente dos interesses
difusos (CAPPELETTI e GARTH 1988).
Ainda sobre as ações coletivas, afirma-se que essas, se bem estruturadas,
podem ser, um efetivo instrumento para o aperfeiçoamento do direito ao acesso à
Justiça, ao eliminar os entraves relacionados com os custos processuais e o
desequilíbrio entre as partes. Pode ainda, colaborar com o problema da falta de
formação e informação jurídica, na medida em que o direito das pessoas menos
esclarecidas juridicamente, não será abandonado, pois poderá ser defendido por
terceiro, legitimado, extraordinariamente, para a tutela transindividual (MENDES,
2014).
Corrobora o autor que aspectos econômicos, formalidade procedimental,
bem como o desequilíbrio entre as partes, são fatores decisivos para aquela que
sente-se lesada, deixe de buscar, individualmente, a proteção judicial; são, portanto,
as ações coletivas a melhor alternativa para enfrentar o problema (MENDES, 2014).
A terceira onda reformatória de direito ao acesso à justiça diz respeito à
representação, em juízo, a uma concepção mais ampla de acesso, ou seja, inclui a
advocacia, judicial ou extrajudicial, seja por meio de advogados particulares ou
públicos. Essa onda reformatória concentra sua atenção no conjunto geral de
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instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para processar e
mesmo prevenir disputas nas sociedades modernas, por isso se sugere a mediação,
bem como outros mecanismos de interferência apaziguadoras dos diversos conflitos
existentes (CAPPELETTI e GARTH 1988).
Para Cappelletti e Garth (1988, p. 31), é de se depreender que:
Essa “terceira onda” de reforma, inclui a advocacia, judicial ou extrajudicial,
seja por meio de advogados particulares ou públicos, mas vai além. Ela
centra sua atenção no conjunto geral de instituições e mecanismos,
pessoas e procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir
disputas nas sociedades modernas. Nós o denominamos “o enfoque do
acesso á Justiça” por sua abrangência. Seu método não consiste em
abandonar as técnicas das duas primeiras ondas de reforma, mas em tratálas como apenas algumas de uma série de possibilidades para melhorar o
acesso.

Considera-se como proposta da terceira onda, a discussão sobre o papel do
magistrado na condução do processo, com o objetivo de incentivar a sua atuação
ativa e direcionada a contornar os obstáculos burocráticos e formalísticos que
impedem que seja a sua prestação jurisdicional efetiva (DELGADO, 2004). Há,
ainda, a alusão de que os magistrados abandonem o tradicional papel de mero
expectador, para serem criativos e inovadores na condução do processo.
Não pretendem os autores, com a terceira onda, excluir as duas últimas, mas
tão somente demonstrar a necessidade de implementá-las, paralelamente, para
suporte aos problemas enfrentados pelo Poder Judiciário.
Contudo, embora se deva reconhecer o inegável mérito das tentativas de
„modernização‟ do Código de Processo Civil, todas elas, como já dito, serão inábeis
de produzir uma transformação significativa no cenário do Poder Judiciário.
Conforme relata Silva (1996, p. 219):
Sem uma profunda e corajosa revisão de novos „paradigma‟, capaz
torná-lo harmônico com a sociedade complexa, pluralista e democrática
experiência contemporânea, devolvendo ao juiz os poderes que
iluminismo lhe recusara, todas as reformas serão de superfície e cedo
tarde, resultarão em novas desilusões.

de
da
o
ou

Como reflexo da terceira onda e por ter em vista que o acesso à tutela
jurisdicional tem-se revelado o “espaço mais autêntico” para o exercício da
verdadeira cidadania, o ministro Nelson Jobim demonstrou preocupação com a
reforma do Judiciário em seu discurso de posse à Presidência do Supremo Tribunal
Federal:
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A questão judiciária passou a ser tema urgente da nação. O tema foi
arrancado do restrito círculo dos magistrados, promotores e
advogados. Não mais se trata de discutir e resolver o conflito entre esses
atores. Não mais se trata do espaço de cada um nesse Poder da
República. O tema chegou à rua. A cidadania quer resultados. Quer um
sistema judiciário sem donos e feitores. Quer um sistema que sirva à nação
e não a seus membros. A nação quer e precisa de um sistema judiciário que
responda a três exigências: acessibililidade a todos; previsibilidade de suas
decisões; e decisões em tempo social e economicamente tolerável. [...]
Esse dimensionamento, absolutamente necessário, reclama uma análise
estratégica do Poder Judiciário, na sua integralidade. Análise essa que
induza os 27 Tribunais de Justiça Estaduais, os 24 Tribunais Regionais do
Trabalho, os 5 Tribunais Regionais Federais, com todas as suas estruturas
de primeiro grau, juntamente com os 4 Tribunais Superiores e com o
Supremo Tribunal Federal a começarem a agir em comum e de forma
sistêmica (BRASIL, 2004).

A inquietação e os posicionamentos do Ministro Nelson Jobim demonstram,
muito mais do que uma preocupação com o sistema judiciário, demonstram, em
especial, sua preocupação em questões primárias de cidadania, ao se observar que
as três exigências referidas pelo Ministro como acessibilidade, previsibilidade e
decisão, em tempo social e economicamente tolerável, fazem parte da principal
agenda do projeto sob estudo, corroborando, diretamente, com a terceira onda
defendida pelos autores Cappelletti e Garth.
Desta forma, é imprescindível ressaltar que a terceira onda renovatória de
acesso à justiça, a destacar a possibilidade de utilização de mecanismos alternativos
para a resolução dos conflitos e, em especial, a mediação, terá para o presente
estudo, total relevância teórica, uma vez que fica evidenciado o compromisso do
Estado da Bahia em atender a sociedade menos favorecida, economicamente, com
a implantação dos Balcões de Justiça e Cidadania.
Como já tratado anteriormente, corrobora Garbellini (2011) que grandes
limitações colocam entraves ao exercício da garantia de acesso ao judiciário, como
o custo do processo, a falta de informação, morosidade da justiça, aumento da
massa litigiosa, excesso de formalismo e a falta de infraestrutura do Poder
Judiciário.
Comprovada a teoria que fundamenta a necessidade de implantação do
Balcão de Justiça e Cidadania, como forma colaboradora e alternativa de acesso à
justiça, porque os mecanismos extrajudiciais, utilizados como a mediação e a
conciliação, além de proporcionarem às partes uma igualdade formal e processual,
também elimina o dispêndio econômico de custas e despesas processuais, bem
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como possibilita resolver a causa, em um curto espaço de tempo, com a efetividade
e eficiência esperada.
Em razão das necessidades da população, bem como da insuficiência
jurisdicional na solução de litígios, os meios capazes de superar as barreiras da
garantia de acesso à justiça tornam-se, cada vez mais frequentes, no sistema
jurídico brasileiro e, por tal razão, consistem em importantes fatores de adaptação
do sistema processual com a atual realidade brasileira.
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2. OS BALCÕES DE JUSTIÇA E CIDADANIA

2.1 ASPECTOS GERAIS DOS BALCÕES DE JUSTIÇA E CIDADANIA
NO ESTADO DA BAHIA
As atividades do “Balcão de Justiça e Cidadania” começaram a ser
desenvolvidas, no Estado baiano, no ano de 2003, pela Resolução 01/2003. Na
capital de Salvador, reestruturada pela resolução 5/2006 do Tribunal Pleno e
alterado posteriormente, pela Resolução nº 08/2012 (LISBOA, 2014). Assevera-se
que o Balcão é um Projeto de mediação comunitária destinado ao atendimento das
pessoas de menor poder aquisitivo e que enfrentam dificuldade do direito ao acesso
à justiça.
Estão inseridos nos objetivos dos Balcões de Justiça e Cidadania, o
oferecimento de orientação, assistência jurídica, conciliação e mediação em conflitos
de interesse, nas questões Cíveis de menor complexidade, enumeradas no art. 3º,
caput, da Lei 9.099/95 dos Juizados Especiais Cíveis e nas que versem sobre
divórcio, fixação de alimentos, regulamentação de visitas, reconhecimento e
dissolução de união estável. Bem como educação para a cidadania e difusão de
informações para a prática de direitos e deveres, nas unidades de Mediação e
Orientação Jurídica, instaladas em diversos bairros das Comarcas da Capital e dos
interiores do Estado da Bahia, permitindo a descentralização das ações do Poder
Judiciário.
Exclui-se da competência dos Balcões as causas de natureza falimentar,
fiscal e de interesse da Fazenda Pública e também as relativas a acidentes de
trabalho. Mesmo no caso das questões que não possam ser acolhidas pelo Balcão
como as trabalhistas e criminais, os interessados recebem orientação sobre os
procedimentos legais a serem adotados, com encaminhamento aos órgãos
competentes (LISBOA, 2014).
Diante disso, as atividades do Balcão são iniciadas com o atendimento do
interessado e, uma vez constatado que o caso comporta mediação, é solicitada a
apresentação dos documentos necessários, designada a sessão de mediação e
expedido o convite para a outra parte. Antes de dar início ao procedimento, é
recomendável consultar o Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais
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SAIPRO (Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais) para informarse sobre a eventual tramitação de ação judicial com o mesmo objeto. Nas unidades
que não disponham do SAIPRO (Sistema de Acompanhamento e Informações
Processuais) , deve-se indagar ao interessado acerca da existência de demanda
ajuizada, uma vez que, havendo processo em curso, o acordo deverá ser
direcionado aos respectivos autos e deverá envolver os advogados das partes
(BAHIA, 2011).
Em caso de obtenção de conciliação, um termo de acordo é redigido e
assinado pelas partes e por duas testemunhas. Salienta-se que, nas ações de
divórcio, alimentos, dissolução de união estável e reconhecimento espontâneo de
paternidade, o respectivo termo deve ser remetido à Coordenação Jurídica, para
lançamento no sistema SAIPRO (Sistema de Acompanhamento e Informações
Processuais), sendo, em seguida, efetuadas as movimentações de vista ao
representante do Ministério Público quando for o caso e dos atos posteriores, como
o oferecimento de sentença, expedição de mandado de averbação e de ofícios
(LISBOA, 2014).
Quando o acordo envolver prestação de alimentos, a Secretaria remeterá ao
“Balcão de Justiça e Cidadania” cópias autenticadas do termo de acordo, sentença
homologatória e certidão da publicação, que devem ser entregues ao alimentando,
para utilização em eventual pedido de execução. Não sendo solucionado o conflito
ou não sendo ele passível de tratamento no “Balcão de Justiça e Cidadania”, por
falta de competência desse, deve ser oferecida ao interessado a orientação
necessária e efetuado o encaminhamento para o órgão competente (BAHIA, 2011).
Os procedimentos adotados pelos Balcões de Justiça e Cidadania podem
ser vislumbrados pelo fluxograma abaixo, conforme figura 01.
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Figura 01 - Procedimentos nos Balcões de Justiça e Cidadania

Fonte: Tribunal de Justiça da Bahia, 2011.

Atualmente, há no Estado da Bahia, 84 Balcões de Justiça e Cidadania
instalados e em funcionamento. Desses, 39 Balcões estão localizados no Município
de Salvador e os restantes distribuídos pelo interior baiano.
Há municípios do interior baiano que possuem três espaços físicos
destinados às atividades do Balcão como: Camaçari, Lauro de Freitas e Itabuna. Os
municípios de Feira de Santana, Luís Eduardo Magalhães e Vitória da Conquista
possuem dois Balcões cada. E os outros municípios do interior, que possuem o
Balcão, contam com apenas uma unidade de atendimento. A distribuição espacial
dos “Balcões de Justiça e Cidadania” podem ser observadas pela Figura 02.
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Figura 02 – Localização dos Balcões de Justiça e Cidadania no Estado da Bahia.

Fonte: IBGE, 2010; TJBA, 2014
Org.: Observatório FG do Semiárido Nordestino

Conforme avaliações do Tribunal da Bahia, as atividades dos Balcões têm
sido cada vez mais, expressivas. Quantitativamente, no ano de 2007, houve um total
de 20.489 atendimentos. Em 2008, o acréscimo dos atendimentos atingiu um total
de 37.843, em 2009, os atendimentos continuaram crescendo, expressivamente,
totalizando 55.504; no ano de 2010, foram obtidos 68.205 e, em 2011, perfizeram
74.832.
Em 2012, a quantidade de atendimentos aumentou atingindo 85.074, porém,
no ano de 2013, esse número decresceu para 74.318 reduções justificada pela
ausência de relatório referente ao mês de dezembro e pelo não envio de relatório
por parte de algumas unidades de atendimento.
Dessa maneira, continuamente as atividades do Balcão atingem, cada vez
mais, as esferas menos favorecidas, fornecendo orientações, mediações e acordos
diversos.
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A tabela 04 demonstra o resumo das atividades desenvolvidas pelos
Balcões de Justiça e Cidadania na Bahia nos anos de 2007 a 2013.
Tabela 4 - Atividades dos Balcões de Justiça e Cidadania nos anos de 2007 a 2013.
Atividades
Orientações

2007
10.690

2008
20.659

2009
29.341

2010
34.738

2011
38.006

2012
49.997

2013
39.003

TOTAL
222.434

Casos de mediação

9.799

17.184

26.163

33.467

36.826

44.077

35.515

202.831

Total de
Atendimentos
Acordos de Família

20.489

37.843

55.504

68.205

74.832

85.074

74.318

416.265

2.843

5.321

9.182

13.193

14.960

16.618

13.006

75.123

875

1.877

1.254

2.073

2.198

2.139

1.235

11.651

3.718

7.198

10.436

15.266

17.158

18.757

14.421

86.954

5.857

13.105

21.082

27.764

30.097

31.482

23.142

152.529

Acordos Cíveis
Total de Acordos
celebrados
Sessões realizadas

Fonte: Tribunal de Justiça da Bahia, 2014.

Sobre esses dados, nota-se a importância da implantação dos Balcões no
período apresentado de 2007 a 2013, sendo importante ressaltar que, mesmo para
os casos de simples orientações jurídicas, os Balcões alcançaram sucesso,
totalizando 222.434 atendimentos, o que pode ser considerado, nesse aspecto, a
questão do acesso à informação, bem como o caráter da prevenção de conflitos.
Quanto aos casos de mediação, observa-se que, desde 2007, o número
cresceu sensivelmente, portanto somam-se 202.801 os casos resolvidos sem a
necessidade de se ajuizar ação, deve-se considerar, nesse momento, que esse
número representa 202.801 processos que poderiam estar parados, aguardando
julgamento e que, de acordo com os procedimentos adotados pelos Balcões, já se
encontram resolvidos e homologados.
Sobre a questão da fragilidade dos laços familiares, a influência do
capitalismo e da modernidade, como já dito anteriormente, os resultados apontam
que 75.123 famílias se submeteram a algum procedimento, seja de divórcio, de
alimentos, regulamentação de guarda, reconhecimento e dissolução de união
estável ou outro procedimento qualquer, de modo que esses números só
comprovam a necessidade e importância do projeto.
Com referência aos acordos cíveis, afere-se que 11.651 casos foram
resolvidos, esses casos envolvem direito do consumidor ou até mesmo acordo entre
problemas envolvendo direito de vizinhança, de modo que, se fossem submetidos ao
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Poder Judiciário, teriam as partes que aguardar alguns meses ou até mesmo anos,
seja para a produção de provas periciais, com o objetivo de se verificar o vício no
produto

ou

até

mesmo

na

dificuldade

da

localização

de

testemunhas.

Indubitavelmente todos esses casos foram resolvidos, possivelmente em uma única
sessão, de forma pacífica e com a participação dos sujeitos envolvidos, o que
comprova que raramente o acordo será descumprido.
Outro ponto que merece atenção, pois, em si tratando de direitos difusos e
coletivos, o Balcão presta os serviços de forma individualizada, representando, nos
dias atuais, um número muito expressivo de casos resolvidos, de tal modo que
ações desta natureza poderiam ser encaminhadas para o Ministério Público para
serem dirimidas por meio de ações coletivas. Teme-se que, caso não exista uma
preocupação quanto ao gerenciamento destas demandas, o projeto venha a ter
dificuldades futuras, semelhantes às enfrentadas pelo Poder Judiciário.
Para melhor demonstração dos benefícios do Projeto no Estado da Bahia,
apresentam-se os principais indicadores, o qual tem como referência tanto a Capital
baiana como o interior. Os principais indicativos do Projeto Balcão de Justiça e
Cidadania na Capital e no interior da Bahia estão apresentados na Tabela 5, a
seguir.
Tabela 5 – Demonstração dos principais indicativos do Projeto (Capital e Interior)
Análises
Tempo entre o atendimento e a
audiência
Casos
tratados
x
acordos
celebrados

Realização de mais de uma
sessão
Acordos descumpridos

Principais indicativos
9 dias, em média Menor prazo: 1 dia Maior prazo: 30 dias
(dados de novembro-2013)
84% (biênio 2012-2013)
Total conciliado: 32.462 casos x casos tratados: 38.402
Obs: O número de casos tratados corresponde às sessões
realizadas (51.004), abatidas as sessões repetidas (12.602).
1 a cada 3 casos (biênio 2012-2013)

5,7% (2.200 descumpridos vs 31.615 casos conciliados –
biênio 2012-2013)
Fonte: Tribunal de Justiça da Bahia, 2014.

Esses indicadores demonstram o tempo de espera dos assistidos entre o dia
do primeiro atendimento e a data da sessão, o que não ultrapassa 9 dias de espera,
o que de fato demonstra a celeridade no atendimento, contrariando exatamente o
prazo de espera das Defensorias Públicas do próprio Estado, em especial a
Defensoria Pública do Município de Guanambi que, segundo informações prestadas,
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a data para agendamento para o cidadão ser atendido não são inferiores a 120
(cento e vinte dias).
Nota-se, ainda, que, em apenas 1 (um) ano, o número de casos conciliados,
tanto na capital quanto no interior, correspondem a exatos 32.462 (trinta e dois mil
quatrocentos e sessenta e dois) o que comprova a necessidade de implantação, em
todas as cidades e não somente do Estado da Bahia, mas em todo o território
nacional. Por certo, esses dados demonstram muito mais do que eficiência,
demonstram que são menos de 32.462 ações ajuizadas na justiça baiana, evitando
gastos tanto para os cofres públicos quanto para a população.
Outro indicador fundamental para a compreensão da importância do Projeto
é quanto à dedicação dos colaboradores, na tentativa de resolver, amigavelmente, o
caso, vez que esses não se preocupam apenas em apresentar resultados ou
atender os assistidos de qualquer maneira, assim é que, uma sessão pode ser
remarcada várias vezes até que se consiga de fato o resultado esperado; de tal
modo que a cada três sessões, uma é remarcada.
Questiona-se que caso estas sessões tivessem que tramitar perante o Poder
Judiciário, o custo de cada uma delas, para o Estado e para as partes envolvidas,
seria inquestionavelmente maior. Quanto ao tempo e a disposição para o diálogo
entre as partes, para resolver o conflito, não pode ser comparado à disponibilidade
ofertada pelo Balcão, vez que em uma audiência, principalmente nas causas em que
são discutidos direito de família, que demandam dedicação e disponibilidade de
todos os envolvidos não se observando na prática esta condição de diálogo em
razão da quantidade de ações ajuizadas.
Essa vantagem, ou melhor, essa possibilidade de remarcar sessões, faz
com que os sujeitos amadureçam a cada sessão o que permite, de fato, uma análise
profunda dos problemas identificados. Tal indicativo talvez seja o mais importante de
todos, pois está respaldado no agir comunicativo, na teoria habermasiana em que a
importância do diálogo entre os envolvidos, sem a interferência de um terceiro, é
fundamental para a reconstrução dos laços afetivos e, principalmente, para a
construção de um acordo bem formulado, sem brechas para desentendimentos
futuros.
Quanto ao último ponto sinalizado pelo Tribunal, afere-se que somente 5,7%
dos acordos não foram cumpridos, e com base o Balcão de Guanambi, esse número
certamente está relacionado a acordos de alimentos, que, após a identificação do
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problema denunciado por uma das partes, a outra é convidada a retornar ao Balcão
para nova análise para o acordo, rediscutir as cláusulas e renegociar o valor objeto
da discussão.
Trata-se, na verdade, da fase mais importante dos termos de acordo, pois,
não fosse à disponibilidade dos colaboradores do Balcão, a parte prejudicada teria
que ingressar com ação de execução na justiça, para que o termo fosse assinado
entre os sujeitos sendo considerado a partir de então como título executivo judicial e,
pensando na celeridade e na necessidade econômica de quem solicita os serviços,
a(o) assistida(o) é orientada(o) a comparecer, em outra data, juntamente com a
parte adversa, para analisar o real motivo do descumprimento do acordo.
Esse indicador é importantíssimo e merece ser divulgado para conhecimento
geral da população carente, principalmente para aqueles que ainda não se utilizaram
dos serviços do Balcão, uma vez que a ideia que se tem, é de que, como se trata de
um serviço gratuito, o tempo de espera é grande e que a qualidade dos serviços seja
deficiente, em outras palavras, há necessidade de se dar publicidade a estes dados
para que o preconceito seja de fato eliminado.
A vista disso é que os Balcões de Justiça e Cidadania foram criados com o
objetivo central de democratizar o acesso à Justiça, através do oferecimento de
serviços gratuitos à população economicamente menos favorecida. Além de facilitar
à população carente o acesso à justiça, os Balcões são responsáveis por fortalecer
o elo do cidadão carente com o Poder Judiciário.
Um dos principais fins do Balcão é fomentar o exercício da cidadania, a
partir de uma educação cidadã, na qual os indivíduos são convidados a discutir seus
conflitos, a partir da comunicação adequada e solidária. Desse modo, os cidadãos
são estimulados a resolver suas disputas de acordo com seus desejos e
necessidades, assumindo o papel de protagonistas da solução pactuada.
Podem ser sinalizados como objetivos dos Balcões de Justiça e Cidadania :
1) Fomentar o acordo – pacificando o conflito, reorganizando a relação
rompida e restabelecendo a comunicação cooperativa entre as partes;
2) Estabelecer uma visão positiva – fazendo com que os mediados tenham
uma noção de conflito como algo natural, necessário e como uma
possibilidade de crescimento;
3) Inclusão Social – os indivíduos passam a ter voz ativa na coletividade ao
participar, de forma mais atuante, tanto das decisões de seus próprios
conflitos, quanto dos conflitos da comunidade, já que se promove uma
maior conscientização dos direitos, deveres e fomenta o senso crítico dos
cidadãos;
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4) Pacificação Social – promove uma maior paz, na medida em que ensina
uma forma adequada de solução de disputas por meio do diálogo;
5) Prevenção da má administração dos conflitos – com a prática da
mediação, pois os indivíduos aprendem uma forma adequada de
administrar as disputas interpessoais. Assim, quando surge uma nova
situação conflituosa, as pessoas passam a administrar melhor suas
diferenças de maneira mais amigável (BAHIA, 2014, p. 03).

Deve-se destacar o papel de aproximação do Judiciário com a sociedade,
desenvolvido pelos Balcões de Justiça e Cidadania, de tal modo que as atividades
contam com o apoio de agentes da comunidade, que prestam serviços voluntários e
contribuem com a divulgação do Projeto, inclusive em feiras de cidadania
organizadas pelos diversos agentes da sociedade, como emissoras de rádio e TV,
entidades religiosas e organizações sociais (LISBOA, 2014).
Salienta-se que o Projeto é executado em parceria com faculdades de
direito, prefeituras municipais, instituições religiosas e entidades representativas da
sociedade civil (LISBOA, 2014).
Além dessas parcerias o Tribunal exige cumprimento de algumas fases para
a implantação dos Balcões, sendo elas: a) Apresentação de proposta ao Tribunal de
Justiça; b) Análise da viabilidade da proposta; c) Assinatura de Termo de
Compromisso; d) Vistoria para verificação da adequação das futuras instalações; e)
Capacitação da equipe de trabalho; e f) Solenidade de Inauguração (BAHIA, 2013).
Com o intuito de explicar detalhadamente esta parte da instalação do
Balcão, observa-se que a proposta deve ser encaminhada pela entidade parceira
interessada, podendo ser Faculdades, como o caso do Balcão de Guanambi,
prefeituras, instituições religiosas e entidades da sociedade civil, e ao Tribunal de
Justiça para uma análise mais acurada, juntamente com toda documentação
necessária para habilitação; neste momento, o Tribunal de Justiça acusa
recebimento e envia a documentação para análise. Esse procedimento assegura às
duas partes seriedade e compromisso com a instalação do Projeto.
Após a conferência e análise da proposta, o Tribunal entra em contato com a
entidade e envia o Termo de Compromisso para ser assinado. A partir desse
momento, o Tribunal encaminha profissionais para vistoriarem o lugar onde
funcionará o Balcão, orientando e dispondo de todo material de identificação e
logomarcas específicas do Tribunal.
Essa orientação é talvez a parte mais criteriosa, pois todos os detalhes
devem ser seguidos, cuidadosamente, principalmente quanto às salas de
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conciliação, que precisam estar adequadamente ajustadas para atender as
necessidades dos assistidos, de modo a garantir o sigilo e, principalmente, a
exposição dos mesmos.
Deve, ainda, o local dispor de equipamentos eletrônicos para a elaboração
dos acordos, bem como um arquivo individual.
Em regra, a estrutura cobrada pelo Tribunal, para a implantação do projeto,
é muito simples, pois a preocupação de todos é somente com a funcionalidade e
garantia de serviço de qualidade.
A simplicidade na estrutura física do Balcão corresponde exatamente à
proposta do Tribunal de fomentar o projeto para regiões bem carentes, não
esperando que questões meramente administrativas afastem qualquer interessado
em querer implantar o Projeto.
Após a vistoria, o Tribunal agenda com os voluntários um treinamento de
capacitação e apresentação do projeto a todos, bem como os procedimentos de
competência do Balcão como o comportamento ético dos conciliadores e
mediadores. Com o monitoramento e capacitação dos atendentes, o Balcão
consegue manter a qualidade dos serviços prestados e garantir segurança na
execução de todos os procedimentos realizados.
Ressalta-se que, muito embora o procedimento para instalação seja simples,
alguns municípios o desconhecem ou enfrentam dificuldades para implantá-lo.
No último relatório geral (2010-2013) de pesquisa de satisfação do usuário,
emitido pelo Tribunal da Bahia, observou-se que 82% dos locais de instalações dos
Balcões são aceitáveis; 89% dos usuários destacaram a relevância do caráter
mediador das atividades dos Balcões; 94% declaram que os procedimentos são
céleres; e 96% ressaltaram a excelência no atendimento. Esses resultados
demonstram o reconhecimento do usuário e a sua satisfação frente às atividades
exercidas pelo Balcão (BAHIA, 2013).
Quanto aos serviços prestados, é importante ressaltar que, dentre as ações
acima mencionadas, as de natureza alimentar ganha especial destaque pela pouca
idade dos pais e pela ausência de um planejamento familiar efetivo, gerando sérios
problemas de ordem psíquica na criação e educação dos filhos menores. Nota-se
que a identificação pelo mediador de problemas desta natureza, deve ser dirimida
com a indicação de serviços paralelos como os serviços de psicologia.
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Acrescenta-se que os serviços de psicologia podem ser integrados ao
Balcão, desde que não contrariem as regras estabelecidas no regimento.
Entre outras ações atendidas pelo Balcão está as de reconhecimento
espontâneo de paternidade, vez que os pais, após serem orientados pelos
mediadores das responsabilidades da paternidade, convidam espontaneamente as
mães e os filhos para ajustarem todos os detalhes advindos do compromisso por
eles assumidos.
As ações de divórcio, indubitavelmente, são as mais atendidas pelo Balcão,
principalmente pelo fato de que as partes não dispõem de bens a serem partilhados
ou, quando muito, só têm um único imóvel conquistado pelos programas
habitacionais do governo. Nesses casos os mediados são orientados a resolver o
conflito em todos os aspectos, ou seja, a intervenção consiste em determinar a
guarda dos filhos, os dias e os horários de visitas, a pensão alimentícia, à partilha
dos bens quando existem. Além do procedimento de divórcio, as partes debatem
todos os pontos obscuros e contraditórios e, em seguida, de forma autônoma,
percebem a necessidade de reconstrução dos laços afetivos, evitando com isso
outros problemas futuros (BAHIA, 2013).
Nota-se, ainda, dentro das ações de divórcio, que o problema da violência
contra a mulher tem sido uma das causas mais preocupantes e que demandam
cuidados especiais por parte dos mediadores, que, com toda a cautela possível e
cercados de todos os cuidados, tentam, de forma amistosa, contornar a situação e
ainda proteger a integridade física e psíquica das mesmas.
Esse trabalho de proteção à mulher é acompanhado, na maior parte dos
Balcões, de assessoria psicológica, representando, no final do atendimento, a parte
mais importante de todo o procedimento, pois nota-se uma grande necessidade e
carência por parte das vítimas.
Questões sobre conflitos entre vizinhos e relação de consumo também
ocupam uma parte considerável da agenda dos Balcões, sendo tratados por meio de
sessões de conciliações (LISBOA, 2014).
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2.2 ESTRATÉGIAS DO PODER JUDICIÁRIO PARA OTIMIZAÇÃO DA
JUSTIÇA E CIDADANIA
Tecidas as considerações sobre o acesso à justiça e sobre o papel do
Balcão de Justiça e Cidadania no Estado da Bahia, é imprescindível apresentar as
agendas sugeridas pelo Conselho Nacional de Justiça, fundamentadas em ações
estratégicas aptas a proporcionar soluções para o problema da justiça brasileira.
Desse modo é importante destacar que um dos objetivos do CNJ (Conselho
Nacional de Justiça) é garantir a agilidade na tramitação dos processos judiciais e
administrativos e assegurar a razoável duração do processo (CNJ, 2014).
Enfatiza-se que outra considerável preocupação é a de promover o acesso
ao Poder Judiciário, com o objetivo de democratizar a relação da população com os
órgãos judiciais e garantir equidade no atendimento à sociedade.
Pretende assegurar ainda o cumprimento das decisões emanadas do Poder
Judiciário, a fim de garantir que os direitos reconhecidos alcancem resultados
concretos (CNJ, 2014).
Como ponto fulcral deste estudo, ressalta-se um dos principais objetivos que
respalda a implantação do projeto Balcão de Justiça e Cidadania, é o de promover o
desenvolvimento e inclusão social, por meio de ações que contribuam para o
fortalecimento da educação e da consciência dos direitos, deveres e valores do
cidadão.
Além dos procedimentos para implantação do Balcão conforme o exposto, o
CNJ também anseia buscar a unicidade e a integração da Justiça por meio da troca
de experiências entre Tribunais, de modo a compartilhar conhecimento, práticas,
unidades, estruturas e soluções jurídicas e administrativas, bem como fortalecer a
integração do Judiciário com os Poderes Executivo e Legislativo, desenvolver
parcerias com os órgãos do sistema da justiça (OAB, Ministério Público,
Defensorias) e entidades públicas e privadas para viabilizar o alcance dos seus
objetivos (eficiência, acessibilidade e responsabilidade social) (CNJ, 2014).
Objetiva, ainda, prover os recursos materiais e tecnológicos (instalações,
mobiliários, equipamentos de informática) que permitam o bom desempenho das
unidades do Judiciário, o que garante aos magistrados e servidores condições de
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trabalho com saúde e segurança, além da proteção e manutenção dos bens
materiais e dos sistemas (CNJ, 2014).
Para colaborar e dar elementos mais contundentes ao presente estudo
preferiu-se analisar paralelamente alguns dados publicados pelo próprio Conselho
Nacional de Justiça, o que possibilita a análise se todas as propostas são, na
prática, satisfatórias.
Destarte, os magistrados foram indagados sobre as metas processuais e da
gestão processual: “O volume de trabalho atribuído permite que as minhas tarefas
sejam concluídas na jornada regular de trabalho?”.
Tabela 6 – Censo do Poder Judiciário, 2013: análise do volume de trabalho
Opinião

Percentual

Juízes Substitutos

- 1,46

Juízes Titulares

- 1,23

Desembargadores

- 0,54

Fonte: Conselho Nacional de Justiça, 2013.

Observa-se que dentro da escala utilizada de mínimo e máximo de 2% a
considerar os magistrados entrevistados de 1ª e 2ª instância, registra-se que
responderam negativamente, informando que a quantidade de trabalho atribuído a
eles seria muito maior do que a jornada de trabalho, de modo que se pode, portanto
concluir que a carga excessiva os obriga a acelerar para cumprir as metas
estabelecidas dentro do tempo proposto, ou, ao contrário, necessitaria cumprir uma
jornada de trabalho extra, o que compromete certamente o resultado final nos
julgamentos.
Nesse sentido, a implantação do projeto Balcões de Justiça e Cidadania,
apresenta-se, de forma favorável, para a redução de ações ajuizadas, e contribui
consequentemente, para a redução dos trabalhos dos magistrados, o que evidencia
a pertinência do Projeto, tanto quanto os aspectos sociais, quanto operacionais.
Enfatiza-se, nesse mesmo sentido, outro ponto sobre a satisfação dos
magistrados, indagando-os sobre o grau de satisfação com o número de servidores
da unidade judiciária. A tabela 07 demonstra os resultados alcançados:
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Tabela 7 - Censo: Poder Judiciário- 2013: análise da satisfação com número de servidores
Opinião

Percentual

Juízes substitutos

- 0,81

Juízes titulares

- 0,95

Desembargadores

+ 0,23

Fonte: site Conselho Nacional de Justiça, 2013.

Sobre esse questionamento, nota-se que o número de servidores
disponíveis, nas unidades judiciárias, é considerado pelos entrevistados de 1ª
instância como insuficientes, de modo que a julgar pela importância na colaboração
dos trabalhos dos magistrados, constata-se mais um fator negativo para o
cumprimento das metas estabelecidas, diferentemente do que ocorre com os
desembargadores que sinalizaram satisfação quanto ao número de servidores na
unidade judiciária.
A satisfação e concordância dos magistrados com a carreira é outro dado
determinante para a análise da justiça. Assim, no Censo do Poder Judiciário de 2013
foi perguntado: Qual o grau de satisfação com o salário que recebe, considerando o
trabalho que executa? A resposta é demonstrada pela tabela 08.
Tabela 8 – Censo do Poder Judiciário, 2013: análise da satisfação salarial
Opinião

Percentual

Juízes Substitutos

- 0,73

Juízes Titulares

- 0,68

Desembargadores

- 0,47

Fonte: site Conselho Nacional de Justiça.

Ao ser considerado o fator salário, ficou evidente que na média geral, os
magistrados tanto de 1ª quanto de 2ª instância não estão satisfeitos com o que
recebem em relação ao trabalho executado. Esse fator, ainda que subjetivo, revela
muito mais do que a insatisfação salarial, revela que possivelmente os mesmos se
sentem desmotivados no exercício da magistratura, o que pode comprometer o
resultado dos julgados.
Ao serem indagados sobre o sentimento de valorização do Poder Judiciário,
a tabela 09 a seguir, demonstra essa análise.
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Tabela 9 – Censo do Poder Judiciário, 2013: análise do sentimento de valorização:
Opinião

Percentual

Juízes Substitutos

- 0,45

Juízes Titulares

- 4,45

Desembargadores

+ 0,65

Fonte: site Conselho Nacional de Justiça

Esse último ponto de discussão, pertinente a proposta aqui estabelecida,
confirma o item anterior, sendo que os magistrados de 1º grau não se sentem
valorizados pelo exercício da magistratura, o que contraria o posicionamento dos
desembargadores que alegam se sentirem valorizados no exercício da magistratura.
Conclui-se

que,

diante

das

sinalizações,

o

questionamento

sobre

cumprimento de meta deve cuidadosamente ser estudado, pois medidas paliativas e
emergenciais podem não ser estrategicamente as mais corretas, de modo a
comprometer a qualidade dos julgados e, principalmente agravar ainda mais o
problema já enfrentado pelo Poder Judiciário.
Todos esses resultados comprovam a necessidade de utilização de
instrumentos aptos a colaborar com a otimização dos trabalhos desenvolvidos pelo
Poder Judiciário em sintonia com a proposta apresentada pelo Conselho Nacional
de Justiça.

2.3 MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
UTILIZADOS PELO BALCÃO DE JUSTIÇA E CIDADANIA
Antes de tratar dos métodos específicos de resolução de conflitos ou
pacificação social de conflitos, faz-se necessário ressaltar que a tutela jurisdicional
não constitui, de forma alguma, o único meio de eliminação dos conflitos, ao
contrário, a jurisdição deve ser a última alternativa a ser buscada pelos sujeitos
envolvidos (DONIZETTI, 2014).
É imprescindível apontar que os meios alternativos de composição de litígios
devem atuar como filtros que retêm todos os conflitos que possam ser solucionados
por meio de um acordo. A solução mais adequada para colocar fim a um impasse é
aquela encontrada pelas próprias partes, pois escolhem a que melhor atende os
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próprios interesses e a que terá maior chance de ser cumprida voluntariamente
(CAIVANO e PADILHA, 1997).
Esses meios alternativos de resolução de conflito não contrariam, de forma
alguma, os princípios informadores do Estado Democrático de Direito, de modo que
o Estado tem o monopólio da jurisdição, todavia não o monopólio da realização da
justiça (CÂMARA, 2014).
Para melhor compreensão do assunto e antes mesmo de apontar as
modalidades de alternativas de resolução conflito, verifica-se que o conflito faz parte
da própria natureza humana, não existindo qualquer distinção de credo, raça, idade,
ou qualquer outro critério subjetivo.
Conceituar o conflito não é uma tarefa fácil, mesmo com a evolução dos
estudos sobre o tema, tendo em vista a variedade de atividades conflitantes que
podem ocorrer e a predominância de posicionamentos divergentes dos indivíduos
envolvidos. Trata-se de um assunto de natureza interdisciplinar, podendo ser
observado diferentes significados, variando de acordo com a abordagem dirigida,
divergindo, inclusive, entre as diversas áreas do conhecimento como a psicologia,
antropologia e o direito (LISBOA, 2014).
Dada à pertinência do assunto e principalmente a aplicação prática nos
métodos alternativos de resolução de conflito, em especial a mediação, é que se
pretende classificar os conflitos em duas espécies, em conflitos intrapessoais e
interpessoais, sendo esse último objeto do presente estudo, vez que as relações
atendidas pelos Balcões de Justiça são, em sua grande maioria, demandas
relacionadas a conflitos familiares.
Todo e qualquer caso levado ao conhecimento do Balcão será prontamente
atendido se as partes forem capazes de perceber as razões da incompatibilidade,
por ser esse um dos pontos elementares para se alcançar o acordo.
Nas últimas décadas, o interesse em buscar mecanismos de resolução de
conflitos tem crescido consideravelmente, de modo que inúmeras teorias surgiram,
principalmente pelos benefícios alcançados para a prevenção e atenuação de litígios
interpessoais (DONIZETTI, 2014).
Nota-se, principalmente no âmbito dos núcleos pacificadores de conflito, que
não raras vezes esses são interpretados erroneamente como algo negativo. Seu
significado está associado a sentimentos ruins que impedem um adequado
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raciocínio sobre a situação. Dessa forma, as partes envolvidas não conseguem
compreender que se trata de um procedimento natural e transitório, capaz de ser
solucionado por meio do diálogo e da colaboração técnica de um profissional
habilitado.
Na prática, observa-se que o conflito tanto pode ser positivo quanto negativo,
dependendo única e exclusivamente da condução e do procedimento adotado. Em
outras palavras, se o procedimento for bem conduzido, o conflito pode ser
construtivo, o que possibilita às partes valorizar as diferenças e, consequentemente,
evoluir para o acordo.
Pode-se afirmar que a natureza positiva do conflito, não se destina
unicamente em defender uma única concepção e suas decorrências, ao contrário, os
conflitos produzem naturalmente às disputas entre os sujeitos, acarretando
sofrimentos, angústias e outras consequências negativas. Desse modo é
imprescindível a prevenção e, principalmente, o reconhecimento das partes em
querer resolvê-los de forma adequada e rápida, o que evita o prolongamento do
problema e invariavelmente o aumento do desgaste emocional para ambos
(LISBOA, 2014).
Ressalta-se a importância da compreensão dos elementos indicadores do
conflito derivado de fatores externos ou carregados de subjetividades, em que cada
um dos sujeitos envolvidos, volta-se para suas próprias particularidades de acordo
com suas experiências pessoais e, principalmente, na busca de resgatar os seus
próprios interesses. Esse talvez seja o maior equívoco provocado pelos sujeitos que
estão dispostos a resolverem o problema, em outras palavras, libertam-se das
vontades e das próprias pretensões, colaboram na condução de resultados positivos
e para tanto poderão se utilizar de técnicas da psicologia e sociologia.
Outro fator negativo inerente aos conflitos são questões sociais, morais e
éticas que acompanham os sujeitos, que são discutidas no ato do acordo como, por
exemplo, o que seria justo ou injusto, falso ou verdadeiro, aceitável ou reprovável
pela sociedade, o que afasta qualquer possibilidade de se obter êxito ou de
equilibrar o diálogo (CARMONA, 2009).
Todos esses fatores externos impedem que o conflito seja solucionado,
principalmente quando se vive, em uma sociedade capitalista e moderna, em que
cada sujeito pensa e vive suas concepções, e, a cada dia, mais se afasta dos
problemas e limitações do próximo.
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Há de ser empregada a cultura de mudanças de paradigmas para se
estimular a aproximação, principalmente o respeito e a tolerância ao diferente, e,
consequentemente, o respeito à parte adversa, para tanto compreender a essência
do problema e aprender a administrá-lo o que é essencial para qualquer relação
interpessoal.
Podem ser classificados como exemplos de mecanismos alternativos de
resolução de conflitos: negociação, mediação, conciliação e arbitragem. São
classificados pela doutrina, os três primeiros como métodos autocompositivos, uma
vez que as partes escolhem a solução para os seus próprios problemas ou conflitos;
já a arbitragem é um meio heterocompositivo por ser a decisão imposta por um
terceiro (LISBOA, 2014).
Assevera-se que, uma vez apresentado o conflito, os métodos utilizados e
principalmente a sua correta aplicação viabiliza o procedimento, exatamente por se
tratar de uma aplicação voluntária e consensual, desejada pelos próprios envolvidos
e, portanto são prontamente respeitados os princípios da personalidade,
cooperação, informalidade e um dos mais importantes de todos a confidencialidade.
Por se tratar de um procedimento voluntário, cujos sujeitos têm o poder de
escolher qual o melhor método para a solução do conflito e, principalmente, um
terceiro colaborador imparcial, apto a incentivar o diálogo e a sinalizar os pontos que
deverão ser discutidos ao longo do procedimento.
Assim é que, tanto na negociação e na conciliação como na mediação, a
voluntariedade faz parte de todo o processo, devendo as partes optarem por um
procedimento monitorado, todavia com liberdade para encontrarem, sozinhas, a
solução para o conflito.
É imprescindível salientar que esses meios autocompositivos de conflito são
nada mais nada menos do que formas de reconhecimento espontâneo entre os
sujeitos, colaborando para o sucesso do procedimento, ao contrário na arbitragem
cuja voluntariedade só se apresenta na fase preliminar, quando da assinatura do
acordo, sujeitando-se, a partir daí, ao arbítrio e à decisão desse (DONIZETTI, 2014).
Outra

característica

importante

nos

métodos

autocompositivos

está

exatamente na flexibilidade do procedimento, sem fixação de regras rígidas e de
formalidades excessivas, contrariamente a arbitragem, pode ser assemelhada ao
processo judicial, dada à rigidez no procedimento e às formalidades a serem
seguidas.
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Utiliza-se o termo “alternativo” para apresentar o caráter voluntário de opção
dos sujeitos, em escolher um ou outro procedimento, inclusive com o direito de
rejeitá-lo e optar pelo ingresso de uma ação judicial. Neste sentido, o Poder
Judiciário vai continuar a desempenhar o seu papel de interpretar e aplicar o direito,
uma vez que, no atual sistema judicial, os tribunais têm jurisdição exclusiva para
dizer o direito (LISBOA, 2014).
Em última análise, esses mecanismos não excluem ou substituem o Poder
Judiciário, na verdade, são complementares, já que colaboram, ou melhor, servem
para auxiliá-lo, na medida em que o número de ações poderá ser reduzido, de modo
a estabelecer, uma relação de cooperação e não de competição, oportunizando
registrar que os núcleos de conciliação e mediação cumprem unicamente o papel de
auxiliadores da justiça, o que cabe somente ao Estado dizer e aplicar o direito
(CARMONA, 2009).
Com

a

utilização

destas

técnicas,

contata-se

a

necessidade

de

aprimoramento e de incentivo, com o objetivo de declinar ou reduzir o número de
ações judiciais, com isto a consequência natural, nas sociedades modernas, é a
adesão aos procedimentos alternativos, com maior participação do cidadão, em
todos os níveis políticos e sociais, caracterizada pela forma mais ampla de
participação democrática.
Não há, pois um método melhor do que o outro, o que se nota é exatamente
a adequação apropriada do procedimento para o caso concreto.
Os meios informais gratuitos são obviamente mais acessíveis a todos e mais
céleres, de modo a cumprir melhor a função pacificadora, a ponto de constituir
características dos meios alternativos de pacificação social, a legalização,
caracterizada por amplas margens de liberdade nas soluções não jurisdicionais
(juízo de equidade e não juízos de direito, como no processo jurisdicional) (CINTRA;
DINAMARCO e GRINOVER, 2014).
Essa celeridade e eficiência podem ser corroboradas com a utilização de
meios alternativos. Dessa forma, os meios alternativos de solução pacífica de
conflitos apresentam características peculiares como eficiência, ausência de
formalidades, sigilo e economicidade.
Tal denominação é apropriada vez que o termo “alternativo” é empregado
para designar formas de resolução de litígios distintas da modalidade tradicional,
que são desempenhadas pelo Poder Judiciário.
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Assim sendo, passa-se a análise sistemática dos métodos alternativos de
conflito em especial os que são considerados pela doutrina como autocompositivos,
tais como a negociação, conciliação e a mediação.

2.3.1 Negociação
Pode ser conceituada, a negociação, como uma forma mais simples e usual
de prevenção, gestão e resolução de conflitos, apresentam-se desde simples
questões até tomadas de decisões importantes, por isso é considerada como um
excelente instrumento de colaboração, apto a dirimir conflitos onde sujeitos tentam
atingir os seus objetivos, com comportamentos simples de trocas de opiniões e
propostas, por meio de busca de um acordo amigável o que afasta a hostilidade e o
individualismo (CARMONA, 2009).
Diferencia-se a negociação de outros métodos autocompositivos porque não
depende da participação de um terceiro para a sua execução; os sujeitos,
voluntariamente e isoladamente, propõem suas pretensões e as avaliam de modo a
resolvê-las bilateralmente (SPENGLER, 2010).
Afere-se que, para a efetividade de uma boa negociação, algumas condições
são indispensáveis, quais sejam: a) que existam duas ou mais partes envolvidas e
que haja interdependência entre elas; b) que haja entre os sujeitos interesses
comuns; c) que exista certa relação de poder entre as partes, não podendo sobrepor
o desequilíbrio entre um dos envolvidos; d) que exista a real intenção de se chegar a
um acordo; e) que exista entre os envolvidos a proposta e a contra proposta.
Assim como em todos os outros métodos alternativos de resolução de
conflito, o diálogo é indispensável à comunicação eficiente, devendo os sujeitos
estarem dispostos a encontrarem um resultado positivo para ambos.

2.3.2 Conciliação

A conciliação é outra forma alternativa e colaborativa, empregada na
resolução dos litígios, de modo a auxiliar o diálogo entre as partes, com o intuito de
transformar o impasse apresentado, diminuindo a hostilidade, o que possibilita o
encontro de uma comunicação e identificação de interesses comuns, ao deixar livres
as partes para explicarem seus anseios, descontentamentos e angústias,
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convidando-as para a reflexão sobre os problemas, as razões por ambas
apresentadas, sobre as consequências de seus atos e os possíveis caminhos de
resolução das controvérsias (SALES, 2007).
Isso posto, a doutrina conceitua conciliação como “o método de resolução de
conflitos em que as partes agem na composição, mas, dirigidas por um terceiro, que
se mantêm como os próprios sujeitos originais da relação jurídica conflituosa”
(SENA, 2007).
Não obstante, é importante frisar que a força condutora da dinâmica
conciliatória por esse terceiro é real, muitas vezes se consegue programar resultado
que, originalmente, não era imaginado ou querido pelas partes (DELGADO, 2002).
Costumeiramente, a conciliação é empregada em conflitos que as partes
não possuem vínculo emocional ou afetivo, para solucionar conflitos patrimoniais,
como colisão de veículo, recálculo de dívida, relações de consumo, isto é, em
conflitos que não sejam de relações contínuas.
No ordenamento jurídico brasileiro, a conciliação pode ser extrajudicial
(extraprocessual), que ocorre antes do processo; ou judicial (endoprocessual), que
acontece no Poder Judiciário, no curso da ação, em ambos os casos, visa a induzir
as pessoas, em conflito, a ditar a solução para as suas pendências. O conciliador
procura obter uma transação entre as partes, ou a submissão de um à pretensão do
outro, ou a desistência da pretensão. Tratando-se de conciliação endoprocessual,
pode-se chegar à mera desistência da ação, ou seja, revogação da demanda inicial
para que o processo se extinga sem que o conflito receba solução alguma (CINTRA;
DINAMARCO; GRINOVER, 2008).
A conciliação objetiva institui uma nova mentalidade, voltada para a
pacificação dos conflitos, diminuindo a duração e permitindo que as desavenças
sejam solucionadas, mediante procedimentos simples e informais, bem como reduzir
o número de processos que tramitam no Poder Judiciário.
São princípios norteadores da conciliação: a) princípio da aptidão técnica,
visando a aumentar a segurança das partes; b) princípio da decisão informada, pois
as partes são cientificadas das consequências da solução escolhida para o conflito,
para que, posteriormente, não sejam surpreendidas por algo que desconheciam; c)
princípio pax est querenda, que traz para o conciliador o papel de tranquilizar as
partes; d) princípio do emponderamento, que objetiva formar os cidadãos, para que
se tornem agentes de pacificação de futuros litígios, tendo como base a experiência
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vivenciada na conciliação; e e) princípio da validação: o acordo estabelecido oriundo
e decisão consciente e voluntária das partes, para que estas o cumpram fielmente
(MINAS GERAIS, 2014).
Especificamente, quanto ao papel do conciliador, tem-se que esse não
decide qualquer questão, mas, diferentemente do mediador, ele sugere, apresenta
propostas, opções e alternativas para que as partes encontrem uma saída para o
problema (CARMONA, 2009).
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) elegeu o dia 8 de dezembro - Dia da
Justiça para realização do “Dia Nacional da Conciliação”, conta com a colaboração
da maioria dos Tribunais Federais e Estaduais. Por intermédio da edição da
Recomendação nº 08, o CNJ emitiu orientações aos Tribunais para realizarem
estudos e ações tendentes a dar continuidade ao Movimento pela Conciliação
(BAHIA, 2013).
Observa-se, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia alinhou-se
às diretrizes estabelecidas pelo CNJ visando, concomitantemente, à pacificação
social (art.º 3º, da CF/88); à redução da taxa de congestionamento de processos em
tramitação e seus reflexos positivos nas estatísticas do TJ/BA; à solução de litígios,
em curto espaço de tempo, inclusive antecipação de audiências designadas; à
celeridade na prestação jurisdicional em prol da sociedade e à aproximação do
Poder Judiciário com a comunidade (BAHIA, 2013).
Por estar elevada a taxa de congestionamento de feitos razão entre o que
ingressa de novas ações a cada ano e o que é realmente resolvido pela Justiça,
principalmente no âmbito do 1º Grau justifica-se a adoção de medidas efetivas pelo
TJBA. O Movimento pela Conciliação mostra-se como uma alternativa válida a esse
intento, à medida que resolve inúmeros conflitos entre as partes, em caráter
definitivo, por intermédio de procedimentos simples e eficazes, propicia a
oportunidade a outros processos para serem analisados e julgados.
A importância da conciliação dentro dos Balcões de Justiça e Cidadania,
mesmo sendo de suma importância por colaborar na resolução de causas
envolvendo acidentes automobilísticos, problemas relacionados ao direito do
consumidor e à vizinhança, somente contabiliza-se cerca de 5% das causas
atendidas que corresponderia à matéria destinada, ao adotar preferencialmente, a
mediação para as causas que envolvem direito de família, que somam 95%.
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Em outras palavras, todos os meios alternativos de resolução de conflito,
mais especificamente, neste momento, a conciliação deve ser compreendido como
meios eficazes de pacificação das demandas, instruída por um terceiro, apto a
colaborar na tentativa de chegar a um acordo amigável decorrente de uma relação
contratual ou outro tipo de relação jurídica, não cabendo ao conciliador impor às
partes a solução da controvérsia.

2.3.3 Mediação

Além de todas as considerações já apresentadas sobre a questão do direito
ao acesso à justiça, observa-se que a mediação é, sem dúvida, desde a década de
70, o método mais eficaz de resolução de conflitos, muito embora essa prática ainda
seja, no Brasil, pouco exercida e incentivada (CARMONA, 1999).
Evidencia-se, portanto, que o principal objetivo da mediação é o acordo
voluntário e mutuamente aceitável entre as partes litigantes, porém outros podem
ser citados como: aliviar o congestionamento do Judiciário; facilitar o acesso e
envolver a comunidade na resolução dos conflitos; diminuir os custos na resolução
dos conflitos; propiciar maior rapidez na resolução dos conflitos; preservar a
comunicação futura e a relação entre as partes envolvidas (RODRIGUES JUNIOR,
2006).
Ressalta-se que a natureza jurídica da mediação é contratual, visto que
advém do acordo de vontades das partes interessadas, que escolhem o mediador
para auxiliá-las na solução do conflito, logo, cria obrigações para cada um dos
participantes (RODRIGUES JUNIOR, 2006).
Quanto aos requisitos de validade da mediação, divide-se em requisitos
objetivos e subjetivos, sendo direcionados às partes integrantes da disputa, e esses
devem ser capazes juridicamente, principalmente, para dispor de seus próprios
bens, não poderá haver vícios de consentimento, ou seja, maculada de erro, dolo,
coação, simulação ou fraude e é dever das partes também observar condutas de
boa-fé.
Ainda como requisito subjetivo, observa-se a capacidade jurídica e técnica
do mediador, o que é essencial para o sucesso do processo. Quanto aos requisitos
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objetivos, é necessário que a disputa verse sobre interesses passíveis de
conciliação, transação e mediação.
Enfatiza-se que, mesmo não havendo uma lei específica de mediação, é
possível utilizá-la, desde que respeitados os pressupostos de validade do ato
jurídico, agente capaz, objeto lícito e forma prescrita em lei, além da boa-fé
(RODRIGUES JUNIOR, 2006).
Os desafios do processo mediador são inúmeros, a começar com os anseios
dos sujeitos que compõe a mediação. Assim, as partes, advogados, mediadores e o
juiz possuem distintas perspectivas da relação conflituosa, contudo torna-se
necessário a mudanças comportamentais e de aceitação. Conforme Gabbay (2011,
p. 215) para a mediação é essencial modificações em todos os sentidos “legislativas,
judiciais e institucionais em favor da mediação, mas nenhuma delas será possível,
se não estiverem acompanhadas de mudanças culturais, comportamentais e de
mentalidade”.
Diante disso, se não houver a transformação da mentalidade dos sujeitos
que compõem a mediação, a sua real finalidade não será atingida. Logo, as
mudanças devem ser externas e também internas. Corroborando com esse
entendimento Bauman (2000, p. 79) assevera:
Educar a sociedade a resolver seus próprios conflitos ou a escolher o
melhor método para resolvê-los é uma tarefa árdua, principalmente quando,
por mais que seja frustrante a inoperância dos serviços judiciais, é difícil
quebrar um sistema que apesar de opressivo, é confortável porque é
conhecido, familiar. Só a educação orienta quanto as regras de conduta e
os valores que orientarão a opção escolhida; dota e treina os indivíduos a
distinguir entre razões corretas e incorretas de preferência e da inclinação
em seguir aquelas e evitar estas; induz os indivíduos a internalizar normas
que dali em diante guiarão a sua prática.

Assim, a educação possibilita a formação do indivíduo de maneira completa,
de nada adiantaria atender aos aspectos externos se os internos ainda subsistissem,
pois correria o risco de que, em um dado momento, os anseios internos tornassem a
aflorar e a estabelecer novamente o conflito.
Ao analisar o processo de mediação obrigatória, no judiciário, através do
gênero, Grillo (1991) afirma que o perigo da mediação seria determinar, muitas
vezes, de forma velada e subliminar, como as partes devem se expressar e tomar
decisões, determinar comportamentos que, de forma oculta, podem impedir as
partes de agir de forma fidedigna. Desse modo observa-se que existem, na
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mediação, conjecturas comumente aceitas e aplicadas, as quais, frequentemente,
não se tem a consciência de seus ímpetos.

Alerta de forma precisa Gabbay (2011, p. 243) que:
A institucionalização da mediação não é um fim em si mesma e que apenas
assegurará o acesso à justiça (do processo e do resultado) quando vier
acompanhada de outras mudanças. Para que a criação de setores de
conciliação e mediação no Judiciário produza resultados é necessário que
as partes, os advogados, os mediadores, juízes e juízo se prepararem para
a autocomposição, com a profissionalização e capacitação do terceiro, o
estabelecimento de remuneração adequada, a abertura dos advogados e
das partes ao diálogo, assim como a realização criteriosa da triagem dos
conflitos.

Diante do exposto, o processo de mediação é bem mais do que um simples
ratificação de solução de conflito, ele possui conjunturas de mudanças que abarcam,
desde a preparação dos sujeitos para a autocomposição, até a triagem dos conflitos.
As mudanças são “essenciais para que os avanços legais e institucionais tornem-se
efetivos, sem o risco de se criar apenas uma etapa procedimental e formal que mais
afaste do que aproxime as partes da pacificação do conflito” (GABBAY, 2011, p.
244). Logo, os principais desafios da mediação, no sistema brasileiro, referem-se a
mudanças não só externas, mas àquelas que estão presentes nos sujeitos de forma
interiorizada.
Em suma, para o sucesso do processo mediatório, é necessário o
entendimento de sua amplitude a assunção de uma missão socioeducativa.
A importância da mediação e da conciliação está exatamente no ponto em
que os sujeitos conseguem verificar o resultado obtido por meio do diálogo e,
consequentemente, dirimir o conflito de forma harmônica (CARMONA, 1999).
Sabe-se que, nos últimos anos, houve um grande empenho pela reforma
constitucional do Poder Judiciário, mudanças na legislação processual, simplificação
de ritos, criação e fortalecimento dos juizados especiais, além da súmula vinculante
de repercussão geral e da implantação do processo eletrônico. Tais medidas
eliminaram expedientes protelatórios e formalidades inúteis, no entanto, revelaramse insuficientes para alcançar o tempo razoável de duração do processo, mostrando
que a luta, por uma justiça rápida, eficaz e acessível a todos é atividade permanente
(CALHEIROS, 2010).
Dessa maneira, a mediação refere-se a uma técnica privada de baixo custo
que, na experiência mundial, aparece como ágil e eficiente. É empregada nos
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conflitos interpessoais, possibilitando que as próprias partes estabelecem a solução
para o litígio enfrentado, com ajuda de um terceiro neutro que aplica técnicas e
critérios de comunicação e psicologia, para aproximar pontos de vistas divergentes e
obter o entendimento, com imparcialidade, sem interferir no mérito da disputa ou
impor soluções (CALHEIROS, 2010).
Como benefício adicional, pode-se dizer que a mediação, quando bem
sucedida, é eficaz e célere, pois os acordos serão somente homologados e com isso
se minimizam os custos e ainda se efetiva a garantia da razoável duração do
processo como previsto na Constituição Federal de 1988, ratificando o que já foi
aludido acima.
Constata-se que, na mediação, há uma tentativa de aproximação dos
contendores a fim de que encontrem uma solução amigável e capaz de resolver,
definitivamente, a questão, seja por meio da conciliação ou da transação. Em outras
palavras, a mediação tende à autocomposição, sendo o gênero, enquanto as demais
formas são as espécies (CALHEIROS, 2010).
A mediação surge, portanto como uma saída para garantir dinamicidade à
atuação jurisdicional, ao se preservar a eficácia e a segurança jurídica, que são
aspectos indispensáveis à justiça, por ser considerada uma forma ecológica de
resolução dos conflitos sociais e jurídicos; uma forma na qual o intuito de satisfação
do desejo substitui a aplicação coercitiva e terceirizada de uma sanção legal
(WARAT, 2001).
Para justificar, ainda mais a pertinência temática e principalmente a
necessidade de implantação do Balcão no Município de Guanambi/BA, buscaram-se
teorias capazes de embasar e dar maior respaldo ao projeto, de modo a contribuir,
positivamente, na consolidação e efetividade dos serviços prestados. A teoria
apresentada ressalta a facilitação do diálogo entre os sujeitos, ao promover um
acordo de entendimento, nas comunidades carentes e contribui para a formação de
uma unidade axiológica, o que facilita o encontro dos cidadãos com seu projeto de
valores e propicia aos sujeitos a oportunidade de se reconhecerem reciprocamente,
em seus direitos e deveres constituído de uma convivência harmoniosa
(HABERMAS, 1999).
Assim, o processo de mediação, baseado na teoria da ação comunicativa,
busca fundamentar as ciências sociais, com teoria da linguagem, não de uma
maneira apenas conceitual, mas, sim, de uma forma mais substancial, baseada na
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experiência e na coleta de dados empíricos, para investigar qual a razão e a
justificativa que motivam essa linguagem (HABERMAS, 1999).
Essa

teoria

da

ação

comunicativa

pode

ser

considerada

mais

especificamente uma teoria da sociedade que busca dar razão aos preceitos críticos
dos quais se vale e não uma metateoria. De tal sorte que, ao procurar uma
racionalidade capaz de abarcar toda a complexidade social, coordenada à teoria da
ação comunicativa, articula-se a sociedade em dois níveis os paradigmas do mundo,
da vida e o do sistema (HABERMAS,1999).
Por isso, quando ocorre a troca entre as pessoas, em forma de diálogo, elas
buscarão se entender, considerando suas convicções internas pela tradição, pelos
fatores culturais que trazem enraizados em si e passam de gerações a gerações
(HABERMAS, 1999).
Portanto, verifica-se que a relação entre os sujeitos são formados pelo
trabalho de interpretação realizado pelas gerações anteriores, que dão origem aos
costumes e às tradições e que podem definir quais as pretensões de validade
devem ser aceitas, aptos a formar um ponto de partida consensual na qual
fundamentará sua comunicação.
É importante ressaltar que, na ação comunicativa, o entendimento entre os
participantes se dá, por meio de tomadas de posição, que envolvam afirmação ou
negação diante de pretensões de validade suscetíveis a critica, e que formam as
concepções dos sujeitos (HABERMAS, 1999).
Em vista disso, quanto maiores forem às tradições culturais, especialmente
aquelas que, de antemão, decidem quais são as pretensões de validade quando,
onde, em relação a que, por quem e diante de quem devem ser aceitas, menor será
a possibilidade que têm os próprios participantes de especificar e de sujeitar à
apreciação as razões potenciais nas quais se baseiam suas tomadas de decisões de
aceitação ou rejeição (HABERMAS, 1999).
Fica demonstrada a importância da formação de um consenso inicial entre
os participantes de um diálogo, acerca do ponto de partida ou do pressuposto
pragmático que embasa a sua comunicação, é confirmada para que possa
acontecer um entendimento verdadeiro entre eles, o que só ocorrerá se a
comunicação for compreendida por ambas as partes.
A importância de se aplicar a teoria da ação comunicativa neste estudo é
exatamente o de poder relacioná-lo com um dos instrumentos utilizados pelo Balcão
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na busca de uma solução amigável, qual seja a mediação, vez que se trata de uma
forma de promover o diálogo entre as partes, objetivando superar o conflito para
que, juntas, consigam chegar a um consenso.
Possui a mediação, portanto, a missão de (res)estabelecimento da
comunicação, para que as partes que ocupam posições antagônicas, por meio do
diálogo, busquem tratar do conflito e das causas que o originaram (HABERMAS,
1999).
Ressalta-se que a mediação é uma ação comunicativa, na qual a força
consensual dos processos linguísticos de se obter entendimento, ou seja as
energias vinculativas da própria linguagem torna-se eficaz para a coordenação das
ações (SPENGLER, 2010).
Na mediação, é necessário que as pessoas estejam dispostas a buscar o
diálogo, sendo que o consenso alcançado pelos participantes é genuíno, não é
imposto, pois não resulta de uma obrigação imposta por um terceiro ou pelo Poder
Judiciário, mas resulta, na verdade, na busca da comunicação e reconstruída pelos
participantes da mediação (LISBOA, 2014).
São as próprias partes que se comprometem a cumprir, entre elas, o que
resultou do estabelecido em razão das conversas ocorridas na mediação.
Afirma-se, pois que a racionalidade discutida, na teoria do agir comunicativo
dos sujeitos, há grande vinculação com o modo como os sujeitos capazes de
linguagem e de ação utilizam o conhecimento linguístico, sendo que, desta forma, a
atenção se remete à racionalidade inerente da prática comunicativa, razão pela qual
admitir que exista a comunicação entre o mundo dos fatos e o do Direito, entre a
vida e a validez da norma, são aspectos que integram o pensamento habermasiano
que podem ser utilizados no tratamento da jurisdição (HABERMAS, 1999).
Contudo, a ação comunicativa só poderá permanecer intacta quando todos
os participantes supuserem que as pretensões de validade que, reciprocamente
efetuam, são apresentadas justificadamente (HABERMAS, 1999).
Na hipótese de ocorrer, portanto, o acordo, os interlocutores buscarão o
restabelecimento do consenso, com base em argumentos, em face da racionalidade
comunicativa. Isso porque a argumentação voltada para o consenso é uma
recomendação prática para um bom relacionamento (SPENGLER, 2010).
Logo, a ação linguística se orienta para o entendimento e o consenso que
dele surge, fundamenta-se na validez de normas e de instituições, o que lhe confere
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legitimidade, obtida em ambiente não repressivo e de participação efetiva
(HABERMAS, 1999), exatamente como ocorre nas sessões de mediação dos
Balcões.
É possível dizer, ainda, que é bastante vantajoso estimular as práticas
comunicativas entre as pessoas, inclusive no campo do Direito, diante da manifesta
e corriqueira insatisfação dos jurisdicionados com as decisões que são a eles
impostas quando transferem à esfera jurisdicional a responsabilidade pela resolução
dos seus conflitos (LISBOA, 2014).
Não somente em razão dos problemas oriundos da quantidade excessiva de
ações para serem julgadas, conforme já exposto, mas, também, pela morosidade já
acima mencionada, além da falta de aparelhamento condizente com as
necessidades atuais, porém especialmente em razão de encontrar soluções mais
satisfatórias e benéficas às partes, é que a mediação deve ser estimulada,
juntamente com as outras práticas de resolução de conflitos.
Pode-se verificar que a mediação representa uma prática capaz de alcançar
o consenso esperado, o consenso sólido e estável, o que serve de instrumento
colaborador ao Poder Judiciário, que representa o tradicional meio utilizado, quando
se torna necessário dirimir controvérsias, mas que nem sempre são eficazes.
A mediação comporta a troca do caráter normativo das decisões e a
interferência direta do Estado, para uma forma consensualizada, a qual permite o
resgate das pessoas da sua condição de poder tratar as suas próprias questões
conflituosas, sem interferências e sem imposições, o que pode ser conceituada
como uma modalidade vantajosa e racional de um verdadeiro Estado Democrático
de Direito.
Inegável, portanto é a importância da linguagem voltada para o
entendimento como forma democrática de se alcançar o consenso sobre as
situações que, diariamente, tem que se enfrentar no cotidiano.
Como já dito, a ética discursiva, na mediação comunitária, promove o
respeito, a comunicação, a tolerância, a compreensão e a paz, fatores esses
necessários para a convivência dos mediados (SPENGLER, 2010).
A mediação se perfaz pela paz social, com a participação das partes, na
resolução do litígio, prevenção da má administração do conflito através do diálogo e
com a inclusão social através da valorização e inserção dos sujeitos envolvidos
(SPENGLER, 2010).
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2.3.3.1 Princípios da mediação de conflitos
Os princípios norteadores da mediação são fundamentais para todos os
envolvidos, em especial para as partes assistidas, de tal modo que, caso não ocorra
a observância dos mesmos, o procedimento poderá ser invalidado por qualquer dos
interessados, logo respeitá-los e segui-los, rigorosamente, garante o alcance dos
objetivos e o efetivo direito de acesso à justiça.
Sob a perspectiva da natureza contratual da mediação, tem-se como um dos
princípios mais importantes a liberdade, por possibilitar aos sujeitos a liberdade de
estar e querer participar do processo de mediação, ficando afastada qualquer forma
de coação entre os envolvidos, ademais é exatamente pela voluntariedade que se
compreende o desejo de ver resolvido o conflito (MUNIZ, 2009).
Outro importante princípio é o da igualdade entre os mediados de modo a
caber ao mediador, especificamente, a incumbência de verificar qualquer
comportamento de sobreposição entre os envolvidos, não se admitindo a
subordinação nem em relação aos mediados, nem em relação ao mediador aos
mediados. A condução dos trabalhos deve acontecer, na linha horizontal, de tal
modo que não pode existir hierarquia, cabendo ao mediador dar as mesmas
condições de diálogo e o mesmo tempo para ambas as partes (LISBOA, 2014).
Referindo-se aos princípios, nota-se que uma das características mais
atraentes, em termos de procedimento, é o princípio da informalidade, dada a
prevalência de falta de formas pré-determinadas a serem seguidas, para facilitar e
desburocratizar as ações e o procedimento de mediação (CARMONA, 2009).
Já o princípio da imparcialidade representa uma importante ferramenta para
o mediador, não por não permitir qualquer tido de favorecimento aos sujeitos
envolvidos, ou até mesmo qualquer tipo de pré-julgamento capaz de interferir,
negativamente, no diálogo dos mediados. O mediador deve compreender que o
princípio da imparcialidade serve exatamente para dar liberdade aos mediados, na
busca pela solução do caso, sem interferência, o que comprometeria, inclusive, a
confiança adquirida pelos mesmos (LISBOA, 2014).
Ainda

com

referência

à

confiança,

destaca-se

o

princípio

da

confidenciabilidade, segundo o qual o mediador deve guardar sigilo dos fatos ou
testemunhos ocorridos no processo, sendo fundamental proteger o conflito de
qualquer divulgação ou exposição indevida (CARMONA, 2009).
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Quanto aos princípios éticos do papel do mediador, merecem destaque os
princípios como o da imparcialidade, independência, competência, diligência e
discrição (MUNIZ, 2009).

2.3.3.2 A legislação da mediação no Brasil
No referido projeto, a mediação não é instituída, em caráter obrigatório,
portanto o princípio da voluntariedade será respeitado em toda sua plenitude. Além
disso, o Judiciário não será afastado do exame de nenhuma lesão ou ameaça de
direito, limitando, dessa forma, a alegação de inconstitucionalidade da presente lei
(RODRIGUES, 1994).
Após várias reformulações e discussões legislativas, houve a apresentação
de diversos Projetos de Lei que levaram a um novo relatório. O Projeto de Lei nº 94
que o Governo encaminhou, autônomo e o texto elaborado pelo Instituto Brasileiro
de Direito Processual, em 2006. O relatório reformulado, foi recebido e aprovado, na
forma de seu substitutivo, pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Emenda nº
1-CCJ), estando desde 2007 sem movimentação alguma (LISBOA, 2014).
Já quanto ao Projeto do Código de Processo Civil, nota-se é a presença da
mediação em seu bojo, em reconhecimento e incentivo ao instituto sem precedentes
no direito brasileiro.
Destarte passa a ser fundamental sistematizar o emaranhado de diplomas
legais, voltados à regulação dos métodos consensuais de solução de conflito e eles
são basicamente três: (i) Projeto do novo Código de Processo Civil; (ii) Projeto de
Lei 517/2011, e (iii) Res. CNJ 125.
Assim é que, muito embora não exista lei regulamentadora sobre mediação,
os institutos da conciliação e mediação foram inseridos no corpo do Novo Código de
Processo Civil, mais especificamente no Capítulo III – Dos auxiliares da Justiça,
Seção V – Dos Conciliadores e Mediadores, de tal sorte que, nitidamente, observase o incentivo às formas de autocomposição, por intermédio de centros judiciários de
solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de audiências de
conciliação e mediação, conforme preceitua o artigo 165.
Verifica-se, no artigo 3º § 3º, que caberá aos juízes, Defensores Públicos,
Ministério Público e advogados estimularem as partes a práticas de autocomposição
inclusive no curso de processo judicial.
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Já o art.166 trata, especificamente, dos princípios que regem a mediação e a
conciliação, tais como: princípio da independência, da imparcialidade, da autonomia
da vontade, da confiabilidade, da oralidade, da informalidade e da decisão
informada.
Por outro lado, a Emenda 01/2013 do Conselho Nacional de Justiça, em seu
artigo 2º do Código de Ética de Conciliador e Mediador judicial, estabelece que os
princípios são: A)

Confidencialidade - dever de manter sigilo sobre todas as

informações obtidas na sessão, salvo autorização expressa das partes, violação à
ordem pública ou às leis vigentes, não podendo ser testemunha do caso, nem atuar
como advogado dos envolvidos, em qualquer hipótese b) Decisão informada dever
de manter o jurisdicionado plenamente informado quanto aos seus direitos e ao
contexto fático no qual está inserido; c) Competência - dever de possuir qualificação
que o habilite à atuação judicial, com capacitação na forma dessa resolução,
observada

a

reciclagem

periódica

obrigatória

para

formação

continuada;

d) Imparcialidade - dever de agir, com ausência de favoritismo, preferência ou
preconceito, assegurando que valores e conceitos pessoais não interfiram no
resultado do trabalho, compreendendo a realidade dos envolvidos no conflito e
jamais aceitando qualquer espécie de favor ou presente; e) Independência e
autonomia - dever de atuar com liberdade, sem sofrer qualquer pressão interna ou
externa, sendo permitido recusar, suspender ou interromper a sessão se ausentes
as condições necessárias para seu bom desenvolvimento, tampouco havendo dever
de redigir acordo ilegal ou inexequível; f) Respeito à ordem pública e às leis vigentes
- dever de velar para que eventual acordo entre os envolvidos não viole a ordem
pública, nem contrarie as leis vigentes; g) Empoderamento - dever de estimular os
interessados a aprenderem para melhor resolverem seus conflitos futuros, em
função da experiência de justiça, vivenciada na autocomposição; h) Validação dever de estimular os interessados a se perceberem, reciprocamente, como seres
humanos merecedores de atenção e respeito.
Portanto difere do NCPC, pois há a inclusão dos princípios da competência,
respeito, ponderação e validação.
Assim, o conciliador pode sugerir soluções para o litígio, ao passo que o
mediador auxilia as pessoas em conflito a identificarem, por si mesmas alternativas
de benefício mútuo.
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Nota-se que o art. 167 reza sobre a necessidade de inscrição junto ao
Cadastro Nacional, bem como ao cadastro no Tribunal de Justiça, Tribunal Regional
Federal do mediador e conciliador.
Sobre a possibilidade de escolha dos conciliadores e mediadores prevê o
NCPC que a escolha dos mesmos será de comum acordo entre os interessados e,
não havendo escolha, realizar-se-á a distribuição entre os cadastrados. Quanto à
remuneração, essa será fixada pelo Tribunal, de acordo com o estabelecido pelo
Conselho Nacional de Justiça, podendo, também, ser estabelecida de forma
voluntária.
O Novo Código de Processo Civil prevê a exclusão do registro para o
mediador e ou conciliador que agir, com dolo ou culpa, na condução da conciliação
ou da mediação, sob sua responsabilidade, conforme art.173.
A Comissão utiliza alguns dispositivos que já se encontravam no Projeto de
Lei de Mediação, preocupou-se com os aspectos éticos dos mediadores e
conciliadores. Nesse sentido, fez previsão das hipóteses de exclusão dos nomes do
cadastro do Tribunal, cabendo instauração de procedimento administrativo para
investigar a conduta art.173.
Há, também, previsão para o caso de impedimento art.170 em que o
conciliador ou o mediador deverá comunicar, imediatamente, de preferência, por
meio eletrônico, ao juiz da causa ou ao coordenador do centro judiciário de solução
de conflitos, a fim de realizarem nova distribuição.
Para o caso de impossibilidade temporária de exercício da função, o
conciliador e o mediador deverão informar ao responsável pelo centro a suspensão
e , enquanto perdurar a impossibilidade.
Quanto ao impedimento, registra-se que, tanto o conciliador como o
mediador, ficarão impedidos de atuar, pelo prazo de 1(um) ano da data da última
audiência em que atuaram, conforme previsão do art.172.
Por outro lado, apresentou o legislador a possibilidade de exclusão do
mediador e do conciliador, por agir com dolo ou culpa, situações que serão
apuradas, por meio de processo administrativo e, caso sejam confirmadas, os
mesmos serão afastados por até 180 dias, de acordo com art.173.
Em vista disso, considerando o acúmulo de ações e considerando, ainda, o
número de servidores destinados à manutenção dessas causas, questiona-se se, na
prática, isso de fato funcionará. Indubitavelmente a ideia do legislador é
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essencialmente válida, vez que, para a obtenção de qualquer acordo, como já acima
exposto, a exploração do diálogo se faz necessária e isso, obviamente, demanda
tempo e disposição de todos os envolvidos, contudo, diante da realidade observada,
presume-se que haverá inúmeras barreiras a serem eliminadas.
Do outro lado, ressalta-se a importância do Projeto do Balcão de Justiça e
Cidadania

que

ganha

destaque,

pois

uma

das

principais

tarefas

dos

mediadores/conciliadores é exatamente a disposição integral de tempo para diluir
cada conflito apresentado, de modo que, caso seja necessário, mais de uma sessão
serão realizadas, com o objetivo de se alcançar um acordo amigável. Esse talvez
seja um dos fatores mais positivos do Projeto, muito embora seja também o ponto
mais critico do trabalho, dada a dificuldade cultural em desenvolver o diálogo entre
os sujeitos.
Tecidas as referidas considerações sobre a mediação e a conciliação, como
proposta do Novo Código de Processo Civil, bem como a Lei de Mediação e a Res.
CNJ 125/2010 e Emenda 1/2013, é que se nota a existência de que há, na teoria,
uma grande quantidade de disposições a respeito de resoluções de controvérsias ou
autocomposição de conflitos e, mais do que isso, ampliou-se, sobremaneira, a
interação entre tais métodos e o Judiciário, por ser notável que a conciliação e a
mediação busquem romper as amarras do Judiciário, contribuindo, de forma plena,
para o oferecimento de serviços sociais relevantes.
Todos os apontamentos, até aqui levantados, demonstram, de forma clara, a
intenção do Estado em buscar mecanismos para solucionar a questão do acesso à
justiça. Para isso inúmeras estratégias são implantadas, inúmeros recursos postos à
disposição dos Estados e Municípios, todavia não se pode negar que a implantação
dessas metas ou estratégias deve ter, como objetivo principal, a qualidade dos
serviços prestados.
A partir dessa premissa, é que o Conselho Nacional de Justiça aprovou as
metas de 2014, no VII Encontro Nacional do Judiciário, realizada em Belém, o que
ficou evidenciado a preocupação com o cumprimento estatístico, ou melhor, o
desprezo às condições com que os servidores e magistrados teriam para cumprir,
com qualidade, todas as determinações ali estabelecidas (BRASIL, 2014).
Estas metas sinalizaram a preocupação em transformar a Justiça brasileira
mais célere e eficaz, contudo todas essas medidas merecem ser bem trabalhadas,
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principalmente para o magistrado de primeiro grau que terá à árdua função de ser o
executor de todas essas diligências.

2.3.3.3 Principais modelos Clássicos de Mediação
Antes de discorrer sobre os modelos de Mediação, deve-se salientar que
existem 6 (seis) escolas, com distintas percepções de desenvolvimento da
mediação, sendo elas: a) mediação Tradicional-Linear, de Harvard de Willian Ury; b)
mediação Transformativa, de Bush e Folger; c) mediação Circular-Narrativa, de Sara
Cobb; d) mediação Estratégica; e) mediação Associativa, de Jorge Pesqueira; e)
mediação Construtivista, de Fernanda Lima.
Porém, a presente pesquisa priorizou a análise de 3 (três) modelos: o
Tradicional Linear; Transformativo e o Circular-Narrativo. Este recorte se deve ao
fato da priorização de discussão de modelos considerados clássicos.

2.3.3.3.1 Modelo Tradicional Linear

O modelo Tradicional Linear foi desenvolvido pelo antropólogo americano
Willian Ury e tem, por pressuposto, a percepção da mediação como meio passivo
em que não há intervenção direta do mediador. Dessa maneira, o papel do mediador
é facilitador do diálogo entre as partes, utilizando-se de métodos para alcançar a
construção do acordo, ou seja, a negociação. Conforme assevera Luchiari (2012, p.
24), no modelo Tradicional Linear:
O mediador é um facilitador de uma comunicação pensada, de forma linear,
de um conflito construído sobre uma relação de causa e efeito, e seu objetivo é a
obtenção de um acordo satisfatório, que seja oriundo da colaboração das partes, da
integração de seus interesses (motivações e critérios) e de seu comprometimento
com o mesmo; sendo sugerido o trabalho em comediação, ou seja, o trabalho
conjunto de dois mediadores no mesmo caso.
Enfatiza-se que a negociação perpassa pela identificação dos objetivos das
partes, bem como a delimitação dos interesses convergentes e os benefícios
mútuos, assim, nenhuma das partes será prejudicada. Para Nazareth (2009), o
modelo harvadiano dá enfoque às questões objetivas mais evidentes, nos conflitos,
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e buscam soluções práticas, portanto o aspecto Tradicional Linear é o que mais se
aproxima ao modelo brasileiro de conciliação.
A mediação é obtida por meio da facilitação, da negociação com dois modos
de abordagens: a) adversarial que afirma ser a negociação um recurso limitado em
que as partes definirão quais são as consequências, porém para uma das partes
ganhar a outra, necessariamente, deve perder; e b) solução de problemas ou
abordagem não adversarial (problem solving) ressalta os interesses subjacentes
das partes, ou seja, o que motiva as posições (RISKIN, 1996).
Para Gabbay (2011), esses aspectos da negociação consideram os modelos
distributivo e integrativo, que podem ser percebidos nos célebres exemplares da
divisão do bolo e da fruta.
Assim Gabbay (2011, p.53):
O modelo distributivo é exposto quando na divisão do bolo entre os dois
filhos, o pai diz: um corta e o outro escolhe a primeira fatia. As partes
precisam, nesse caso, distribuir os ganhos e perdas, tendendo a buscar um
meio termo. O modelo integrativo de negociação, por outro lado, é
exemplificado quando duas pessoas estão brigando pela mesma fruta, mas,
enquanto uma quer a casca para fazer um bolo, a outra quer o interior da
fruta para fazer um suco. Neste caso, se a fruta fosse dividida em duas
partes (modelo distributivo), as duas pessoas perderiam, mas se fossem
levados em conta os seus interesses, ambas poderiam sair totalmente
satisfeitas.

O modelo integrativo foi desenvolvido, no Programa de Negociação de
Harvard, tendo como precursores Roger Fisher e Willian Ury. Para tanto, os autores
sugeriam a negociação pautada em princípios, ou seja, negociação baseada em
méritos (GABBAY, 2011).
Citando Fisher, Ury, Patton (1991) a autora Gabbay (2011) distingue quatro
orientações essenciais que formam o método de solução de conflitos, são eles: a)
pessoa é necessário haver a separação das pessoas do problema; b) interesse
deve-se focar nos interesses postos e não na posição das partes; c) opções é
preciso arquitetar alternativas de rendimento mútuo; d) critérios é premente
distanciar dos anseios subjetivos, priorizando os critérios objetivos.
A partir do exposto, podem-se determinar 5 (cinco) estágios para mediação
Harvardiana: Contracting; Developing issues; Looping; Brainstorming; e Drafting the
agrément (LIMA, 2007). O estágio inicial, o Contracting, é determinante para o
sucesso da mediação, uma vez que é, no momento, que se estabelece o primeiro
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contato entre mediador e mediados, para tanto, deve-se deixar evidenciado,
verbalmente, às partes as diretrizes e os limites que poderão compor a mediação. O
segundo estágio ou Developing issues ocorre com a assimilação dos assuntos
objetivos e subjetivos que interessam às partes; essa identificação ocorre ao se
utilizar a técnica “escutatória”, ou seja, informação verbal.
Já no estágio de Looping, o mediador faz intervenções e emprega
questionamentos, para usar a resposta para compreender o real propósito das
partes. Para atingir seus objetivos, o mediador pode recolocar as perguntas, em
outros termos (rephrasing) ou em outro contexto (reframing), o que faz com que as
partes reflitam sobre questões centrais e adotem condutas para amenizar o conflito.
Posteriormente, na fase de Brainstorming, o mediador convoca as partes para
refletirem sobre as informações apresentadas e para proporem alternativas que
abarquem as necessidades reais de ambos os lados (LIMA, 2007).
No quinto estágio, há a formalização do termo de acordo conforme as
determinações constantes no direito positivo. Para Nazareth (2009, p. 66), na fase
de Drafting the agrément, há uma tendência de foco nas “questões mais aparentes
dos conflitos e buscar soluções práticas. Portanto, costuma privilegiar o que
denominamos „posições‟ das partes”.
Diante da concepção Harvardiana Gabbay (2011, p. 55) expõe que:
A principal crítica que surge em relação a esta classificação de Riskin, e ao
modelo de mediação de Harvard, é referente a sua orientação acordista –
pois a mediação é direcionada a por fim ao conflito através do acordo. Para
os críticos que compõem as demais Escolas, a mediação deveria ser
centrada no conflito, e não no acordo.

Logo, para os modelos contrários à Escola de Harvard, o centro da
mediação deve ser a relação conflituosa, os interesses divergentes das partes,
divergentemente como propõe o Modelo Linear, que tem como foco o acordo.

2.3.3.3.2.Modelo Transformativo de Bush e Folger

O modelo Transformativo tem como autores Robert A. Barush Bush, teórico
da negociação, e Joseph F. Folger, teórico da comunicação (ALMEIDA, 2011). Esse
molde tem, como fundamento, estabelecer o acordo como uma possibilidade,
diversamente do modelo harvardiano, que tem o acordo como principal fim.
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Para Warat (2001), a finalidade desta mediação não seria o acordo, mas a
transformação das pessoas e seus sentimentos, única forma de transformar e
redimensionar os conflitos. Diante disso, os conflitos nunca desaparecem, eles
apenas se transformam e o papel do mediador é auxiliar as partes para que olhem o
outro e a si mesmos, sem analisar o conflito como algo externo (WARAT, 2001).
O papel do mediador é passivo, não existe intervenção direta, mas tem um
papel essencial na escuta ativa dos problemas, na percepção das oportunidades, no
reconhecimento e empoderamento das partes, o que contribui para o diálogo
construtivo entre elas. Assim, o empowerment das partes é necessário para que elas
solucionem, por si, o conflito. De acordo com Gabbay (2011, p. 56):
Robert Bush e Joseph Folger tratam da mediação transformativa sob a ótica
do empoderamento das partes (empowerment dimension) e do
reconhecimento do problema do outro (recognition dimension), com foco na
capacidade de transformar qualitativamente a interação conflitual de uma
perspectiva negativa e destrutiva para uma perspectiva positiva e
construtiva, o que deixaria os indivíduos mais confiantes em si e ao mesmo
tempo mais abertos a perceber o outro, gerando uma transformação
individual e social das relações.

Ressalta-se que a perspectiva Transformativa analisa o conflito de forma
integral e abarca aspectos emocionais, afetivo, financeiro, psicológico e legal
(ALMEIDA, 2011). Logo, há no modelo Transformativo um aspecto holístico que
permite as partes terem suas próprias vozes, com base no empoderamento e no
reconhecimento do outro.
2.3.3.3.4 Modelo Circular-Narrativo de Sara Cobb

Tem-se como principal propositora Sara Cobb, o Modelo Circular-Narrativo
que objetiva a história e narrativa dos conflitos, de modo a considerar o contexto
linguístico, em que estão inseridos, para criar uma circularidade relacional que
possibilite a criação de um discurso convergente (GABBY, 2011).
Assim, o molde Circular-Narrativo se pauta num conjunto de artifícios que
possibilita formas diversas de atuação do mediador bem como o estimulo da
compreensão das partes e o alcance da pacificação através da análise do conteúdo
semântico do discurso das partes e sua organização. De acordo com Suares (2008),
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o papel do mediador é desestabilizar as histórias e permitir que as partes construam
uma nova história alternativa, de modo a analisarem o conflito sobre outro viés.
Para

Gómez

(2007),

o

Modelo

Circular-Narrativo

adota

etapas

metodológicas específicas para o processo de mediação, sendo elas:
Recepción de las partes.
Sesión (es) de intervención con objetivos predeterminados en cada una de
ellas: 1.Sesión pública: Establecimiento de las reglas de juego; Identificación del
problema
(según el modelo de Harvard o de Cobb).
2.Sesiones privadas: Desarrollo de los intereses y las necessidades;
Brainstorming.
3.Caucus: Evaluación del panorama
4.Sesión pública: Invención/ Revisión de las Opciones; Construcción del
acuerdo.
5.Implementación y control del acuerdo.
6.Evaluación (GÓMEZ, 2007, p. 90).

A utilização desses passos possibilita a reflexão e a ampliação das
diferenças entre as partes, para que consigam se expressar e transformar. Ao se
confrontar o Modelo harvardiano, observa-se que no padrão Circular-Narrativo as
partes chegam à mediação em uma situação de ordem, abrangidas com as suas
posições, então deve ser implantado o caos na ordem, para que as diferenças e
reflexões apareçam, podendo-se conseguir uma nova ordem (SUARES, 2008).
Nesta perspectiva, o processo de mediação narrativa inclui aspectos de
desconstrução e construção, o que possibilita a identificação do discurso dominante
e o discurso alternativo como essencial para a constituição de novas narrações
(GABBAY, 2011).

2.3.3.4

A prática da mediação comunitária no Brasil

No Brasil, observam-se práticas comunitárias de mediação para atender os
conflitos presentes em áreas periféricas e carentes. Desse modo, a mediação
comunitária apresenta-se, não só como alternativa às vias formais de resolução de
conflitos, mas, inclusive, por suas características, como meio de grande aceitação,
junto à população local para trabalhar seus problemas (MOREIRA, 2007).
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A mediação comunitária reforça os laços da democracia, o que contribui
para o direito ao acesso à justiça da camada social menos favorecida
economicamente.
Para Sales (2004, p. 134) a mediação comunitária objetiva:
[...] desenvolver entre a população valores, conhecimentos, crenças,
atitudes e comportamentos conducentes ao fortalecimento de uma cultura
político-democrática e uma cultura de paz. Busca ainda enfatizar a relação
entre os valores e as práticas democráticas e a convivência pacífica e
contribuir para um melhor entendimento de respeito e tolerância e para um
tratamento adequado daqueles problemas que, no âmbito da comunidade,
perturbam a paz.

Dessa feita, a mediação comunitária auxilia a obtenção do direito ao acesso
à justiça e estimula as relações pacíficas entre os indivíduos com o incentivo do
diálogo e responsabilidade mútua.
Nas palavras de Waltrich (2012, p. 93):
No tocante à realização da Justiça, a Mediação Comunitária é capaz de
oferecer uma justiça cidadã, alterando-se a visão negativa que se tem
acerca do conflito, com fundamento da alteridade e na percepção do todo.
Ademais, é possível, a partir da Mediação Comunitária, desenvolver o
senso no ser humano de que ele faz parte de um contexto maior, bem como
que é capaz de reconhecer seus direitos e deveres, chegando, por
conseguinte, à resolução dos conflitos.

Ressalta-se, no atendimento comunitário, a elevação da perspectiva
socioeducativa, por evidenciar que “o conflito não é necessariamente algo ruim, mas
inerente às relações humanas e que precisa ser bem administrado, convertendo-se
em oportunidade de aquisição de novas formas de conhecimento, criação de novos
laços sociais e fortalecimento daqueles já existentes” (MOREIRA, 2007, p. 127).
É nesse cenário que se torna propício para a intervenção cidadã, em que os
sujeito são assumidos na sua condição de cidadãos, ou seja, são compreendidos
como portadores de direitos e de culturas peculiares ao seu desenvolvimento. Como
aduz Etzioni (1974, p. 23):
Las comunidades son los principales entes sociales que alimentan las
relaciones basadas en fines (Yo-Tú), mientras que el mercado es el reino de
relaciones basadas en medios (Yo-cosas). La relación estadociudadano
también tiende a ser instrumental. [...] En pocas palabras, las comunidades
constituyen uno de los componentes principales de la buena sociedad.
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Portanto, a intervenção cidadã admite a concepção de comunidade, onde o
conflito não é contextualizado como um déficit crônico de incompetência social dos
seus membros. Logo, é necessário admitir que a mediação é construída no
confronto e não na subordinação, o que significa construir uma ordem instável, cuja
funcionalidade é medida e mediada pelo acordo de interesses coletivamente
partilháveis e apropriáveis. A mediação comunitária “não surge em razão da procura
suprimida, mas em razão da consciência dos direitos, e, mais ainda, da consciência
de que tais direitos podem ser satisfeitos de forma autocompositiva, ou seja, de
forma que quem irá decidir serão as próprias pessoas envolvidas” (WALTRICH,
2012, p. 90).
A prática brasileira de mediação comunitária tem uma perspectiva
emancipatória, na medida em que revela no cidadão a capacidade que o mesmo
possui de, por si só, reconhecer direitos e deveres e administrá-los (WALTRICH,
2012). Assevera-se, ainda, que a mediação transfere a capacidade de determinação
do Estado para os cidadãos, colocando-os como responsáveis pelo conflito existente
e pela conformidade coletiva.
Em suma, a prática da mediação comunitária é um exemplo da
materialização da natureza democrática, porque abarca a realidade de um grupo
social numeroso e economicamente menos favorecido, contribuindo para a
conscientização dos indivíduos sobre a responsabilidade do papel social que lhes é
devida.

2.3.3.5 Mediação familiar como modelo para o Balcão de Justiça e Cidadania

Pode-se afirmar que o surgimento da mediação familiar consolidou-se, nos
Estados Unidos, na metade do século XX, na Universidade Havard, especialmente
visando à diminuição da imensa quantidade de processos que, devido ao
crescimento das demandas nascidas no pós-guerra, lotavam o Poder Judiciário
(ANDRADE, 2010).
Em seguida, expandiu-se, para os demais países, com destaque especial, a
partir da década de 80, no Canadá, sendo esse país referência em adotar as
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medidas alternativas de resolução de conflitos, em especial, nas questões afetivas
(LISBOA, 2014).
Utiliza-se a sigla para identificar os meios alternativos de resolução de
conflitos ADRS (Sistemas Alternativos de Solução de Conflitos) o que pode ser
compreendidos como meios judiciais ou não, passando a ter grande relevância em
grande parte dos países do mundo (LISBOA, 2014).
Para compreensão do conceito de mediação familiar, deve-se antes
conceituar o que vem a ser família segundo a doutrina. Família esta considerada
como uma entidade paradoxal que, basicamente, tem a funções de assegurar a
sobrevivência e a humanidade essencial do homem (RODRIGUES JUNIOR, 2006).
Cabe ressaltar que, com a dissolução de uma sociedade conjugal, há
discussão e surgem inúmeros atritos e, um dos primeiros, refere-se ao patrimônio a
ser partilhado. Quanto a esse aspecto, observa-se o regime de bens adotado, não
importando se um dos cônjuges deu ou não causa a ruptura da vida em comum por
culpa ou dolo.
O segundo ponto a ser discutido é quanto à guarda e alimentos dos filhos
menores, devendo os cônjuges preservarem, integralmente, os direitos dos
menores.
Todas essas questões para serem discutidas, por meio da mediação,
indubitavelmente são facilitadas em razão da possibilidade de discussão e
levantamento dos pontos controvertidos, de modo que, tratar de um divórcio
resolvido pela via judicial, não tem a mesma condição de diálogo tanto em razão do
tempo, quanto em razão do procedimento adotado.
Enfatiza-se que a mediação familiar pode ser definida como um processo em
que as partes têm oportunidade de despertar seus recursos pessoais, a fim de
transformar o conflito e constitui-se, assim, uma oportunidade de construção de
outras alternativas para o tratamento e a prevenção dos conflitos (BARBOSA, 2003).
Nota-se que a aceitação dos métodos alternativos de resolução de conflitos
presume a confirmação da concepção do direito ao acesso à justiça, o que parte de
uma visão axiológica da expressão justiça e compreende o acesso a ela como uma
determinada ordem de valores e direitos fundamentais para o ser humano
(RODRIGUES, 1994).
Todavia deve-se salientar que o diálogo é tarefa árdua, principalmente para
os litígios de Direito de Família, uma vez que se de discussões íntimas, que
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envolvem filhos e/ou patrimônio, que causam desgastes e angústias nas partes
assistidas e no mediador.
Para tanto, as avaliações das responsabilidades de cada um, naquele
momento, é imprescindível para a obtenção da conscientização de adequação das
atitudes, dos direitos, dos deveres e da participação de cada indivíduo para a
concretização desses direitos e para as mudanças desses comportamentos; a
transformação da visão negativa para visão positiva dos conflitos; o incentivo ao
diálogo o que possibilita a comunicação pacífica entre as partes e cria uma cultura
do encontro por meio da fala, fator que facilita a obtenção e o cumprimento dos
possíveis acordos (VASCONCELOS, 2014).
Salienta-se que o mediador deve primar pela imparcialidade, credibilidade de
seus atos e seguimento das diligências com boa-fé, o que possibilita o
estabelecimento de igualdade no diálogo e evita que uma parte domine ou imponha
condutas à outra.
Há que se considerar ainda que o mediador e as partes se relacionem sem
hierarquia e assumem o compromisso de manter, em sigilo, o que for proposto ou
discutido, sendo-lhes defeso utilizar as informações, ali obtidas, para qualquer outro
fim. A falta de maiores formalidades e a oralidade tornam o procedimento rápido e
eficaz (LISBOA, 2014).
Desse modo, a mediação familiar, quando utilizada para resolver conflitos
afetivos, tem poder altamente transformador, na medida em que incentiva a
comunicação entre os assistidos, sinalizando a esses a responsabilidade pela
formação de uma nova relação, baseada na mútua compreensão, de modo a
proporcionar a ponte comunicativa entre os mesmos e, consequentemente, restaurar
as relações entre os envolvidos.
Assevera-se que a mediação familiar visa a solucionar o conflito real que
subjaz ao aparentemente posto; busca a valorização do ser humano e a igualdade
entre as partes, bem como a promoção do equilíbrio entre os gêneros (muitas vezes
desigual ao se tratar de conflitos familiares); conduz os mediados a um diálogo
produtivo sobre as questões em disputa e melhor utiliza o sistema legal, na medida
em que o aplica para ratificar acordos mutuamente aceitáveis (ÁVILA, 2014).
Somado a esses aspectos, o trabalho desenvolvido, em laboratórios
jurídicos ou nos próprios Balcões oferta o serviço de orientação e atendimento
jurídico, também disponibiliza atendimentos na área psicológica, ao sinalizar as
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necessidades peculiares que, somente com o apoio interdisciplinar, são passíveis de
solução, de modo que o trabalho, em equipe, destes profissionais se torna um
diferencial positivo a todos que dele necessitam.
Dentro desta proposta da mediação familiar os Balcões, destaca-se, acima
de tudo, a contribuição sensível para a pacificação dos conflitos familiares e a
colaboração no restabelecimento das relações. Sabe-se, por outro lado, que o
tempo, como dito no capítulo anterior, é fator determinante para a satisfação das
partes envolvidas, já que, quanto maior o tempo para se resolver um conflito familiar,
maior o trauma, o que ratifica, mais uma vez, que uma das vantagens mais
importantes do Balcão é a resolução do conflito em um tempo mínimo de modo a
preservar todos os direitos e garantias dos envolvidos.

2.3.3.6 O papel do mediador

Para se alcançar um resultado satisfatório, pleno e de qualidade faz-se
necessário, antes de qualquer intervenção, ressaltar que a figura do mediador é
decisiva no resultado final do acordo, podendo ser considerado como agente que,
muito embora tenha que ser neutro, terá a missão de colaborar na condução dos
trabalhos de maneira ativa e eficiente.
Isto posto, o mediador iniciará a sessão com um breve apresentação de si e
do programa e imediatamente passará a palavra para um dos assistidos e, com o
mesmo tempo e oportunidade para o outro, esse diálogo inicial é de fundamental
importância, pois será, a partir dele, que o mediador conseguirá identificar os pontos
controvertidos.
Esse personagem deverá ser uma pessoa preparada, consciente da
importância de seu papel e precisa contar com o respeito dos envolvidos. Trata-se
de um terceiro que, como dito, anteriormente, intervém no processo, porém de forma
neutra e imparcial, por indicação judicial ou por opção das partes. Logo deve ser
especialista no assunto e perito na matéria de modo a respeitar os envolvidos e,
acima de tudo, guardar absoluto sigilo das informações ali colhidas. Em caso de
conflito, deve o medidor acalmar os ânimos, aconselhando as partes a ouvir e
entender as razões de um, bem como a entender as colocações do outro, sem
interferir diretamente nas disputas (LAGRASTA NETO, 2000).

105

Segundo a Secretaria de Ação Social do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, o mediador não exerce a função de juiz, já que o mesmo não impõe um
veredicto, porém deve ser respeitado pelas partes de modo a conquistar sua
atuação e imparcialidade. O mediador também não é um advogado para enquadrar
o problema de seu cliente em uma lei e sustentar a posição do mesmo. Em tese, o
mediador é quem conduz, sem decidir (BRASIL, 2014).
O mediador não decide pelos mediados, já que a essência dessa dinâmica é
permitir que as partes envolvidas em conflito ou impasse, fortaleçam, ao assumir as
responsabilidades por suas escolhas. A forma natural de regular os conflitos de
interesse é pelo reconhecimento da responsabilidade de cada um, que assume as
consequências de seus atos ou omissões (BARBOSA, 2003).
Ademais, significa dizer que, ainda que tenham as partes que levar a causa
ao judiciário para resolver questões legais como ter a dissolução decretada pelo
divórcio, ter a partilha de bens homologada, disposições sobre guarda devidamente
estabelecidas, esse caminhar já foi construído durante o processo de mediação,
ficando a cargo do magistrado tão somente abrir vistas ao Ministério Público para se
manifestar e, em seguida, proceder com a homologação.
Além das características técnicas do mediador, há que se registrar qual deve
ser a formação profissional do mediador de modo a englobar conhecimentos, dentre
outros, da Psicologia, da Psicanálise, da Sociologia e do Direito, possibilitando
dirimir todos os conflitos apresentados (LISBOA, 2014).
Os conhecimentos da psicologia são fundamentais para a condução dos
trabalhos do mediador, pois os aspectos psicológicos da personalidade humana
colaboram para compreender os problemas dos seres humanos, assim como as
dificuldades de inter-relação. Muitas são as escolas que explicam o comportamento
humano e que criam um corpo teórico para abordá-los (RODRIGUES JUNIOR,
2007).
Diante das práticas vividas nos Balcões, sabe-se que nem todos os casos
são passíveis de solução mesmo com a mediação; às vezes as famílias precisarão
de terapia, pois a relação está demasiadamente desgastada. Caberá ao mediador
perceber os limites de sua habilidade e não obtendo êxito, recomendar ajuda
profissional a fim de preparar o caminho para um processo posterior de mediação.
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Afirma-se que, para um processo bem sucedido, o papel do mediador é
imprescindível para a identificação e gerenciamento da restauração dos conflitos
apresentados.

2.4 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

No sistema brasileiro, a mediação e a conciliação estão na pauta dos três
poderes: no Legislativo, com projeto de lei que visa a regular esta matéria; no
Executivo, por meio de políticas públicas de Justiça voltadas à autocomposição dos
conflitos; e Judiciário, com o gerenciamento de processos e de políticas judiciárias
dirigidas a favor da mediação e conciliação (GABBAY, 2011).
A doutrina não apresenta conceitos claros aptos a distinguir a conciliação da
mediação, ademais, na prática, os dois institutos podem ser até confundidos, dada a
similaridade entre ambos.
Todavia parte da doutrina compreende que a diferença fundamental está na
forma de condução do diálogo entre as partes. Na mediação, o intercessor apenas
facilita a comunicação e estimula que as próprias partes encontrem as soluções.
Entretanto, na conciliação, o conciliador indica as possíveis soluções (SALES,
2007).
Outra importante diferença está na escolha entre conciliação e mediação. É
imprescindível identificar a existência ou não de relação afetiva ou emocional entre
os sujeitos, pois se houver, a modalidade mais recomendável é a mediação, porque
o mediador é preparado, com técnicas especializadas, para lidar com causas dessa
natureza, ao contrário relações esporádicas, costumeiras em que não existe
qualquer vínculo emocional ou afetivo entre os sujeitos aplicar-se a conciliação, não
requerendo nenhum tratamento específico por parte do conciliador (CARMONA,
2009).
Muito embora a doutrina se esforce para diferenciar um método do outro, na
prática poderá haver situações em que os procedimentos poderão ser aplicados sem
nenhum prejuízo para os envolvidos. Um exemplo disso são os sinistros automotivos
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em que poderá ser aplicada a mediação e que, em problemas familiares, aplica-se a
conciliação (LISBOA, 2014).
Evidencia-se, portanto, a dificuldade em diferenciar a aplicação dos referidos
métodos, vez que, na prática, ambos os mecanismos são aplicados nos mesmos
tipos de conflito sem que haja, em tese, qualquer impedimento legal.
Como tentativa apenas teórica, distingui-se a conciliação da mediação já que
esta visa primariamente, um acordo, para evitar um processo judicial. A mediação,
além do acordo, restabelecer o relacionamento entre as partes, ao tratar,
adequadamente, as emoções envolvidas em conflitos e prevenir a má gestão de
novos litígios (LISBOA, 2014).
A mediação assemelha-se à conciliação, uma vez que ambas visam à
autocomposição, somente há distinção na conciliação que busca, sobretudo, o
acordo entre as partes, enquanto, na mediação, objetiva-se debater o conflito
(DONIZETTI, 2014).
Busca-se um denominador comum, o conciliatório e o mediador se
comportam de modos diferentes, de modo a exercer o conciliador um papel mais
passivo, já o mediador se utiliza técnicas de comunicação que estimulam as partes a
encontrarem a solução dos problemas apresentados (MORAIS, 2012).
Em resumo, não se tem definido a diferença substancial entre mediação e
conciliação, pode-se concluir, portanto, que ambos os métodos são instrumentos de
solução amigável para a resolução dos conflitos, que propiciam a participação de um
terceiro imparcial, sem a necessidade de conceder poder de decisão, uma vez que
os próprios sujeitos são estimulados a decidem os termos do acordo (LISBOA,
2014).
Pode-se, então, considerar tanto a mediação como a conciliação como
procedimentos não jurisdicionais de resolução dos conflitos, denominados pela
doutrina como meios alternativos de pacificação social, vale ainda consignar que os
referidos métodos não são dotados de definitividade sendo submetidos ao controle
do Poder Judiciário; contudo os mesmos apresentam o benefício da celeridade, por
serem menos formalistas do que um processo comum e de baixo custo financeiro
que é elevado nos processos judiciais.
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3. BALCÃO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DE GUANAMBI/BA

3.1 ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI/BA

O Município de Guanambi está localizado, no sudoeste do Estado da Bahia,
a 796 km de Salvador, capital do estado, entre as coordenadas geográficas
42°46'50" de Longitude Oeste e 14°13'18" Latitude Sul, com área de unidade
territorial de 1.296,654 Km². A figura 03 apresenta a localização do Município de
Guanambi/BA.
Figura 03 – Localização do Município de Guanambi/BA

Fonte: IBGE, 2010
Org.: Observatório FG do Semiárido Nordestino

Nas últimas décadas, Guanambi perpassou por reestruturações territoriais e,
atualmente, é a segunda maior cidade da região sudoeste, ficando abaixo somente
de Vitória da Conquista que é a maior cidade da Região e está a 525 metros de
altitude acima do nível do mar (IBGE, 2013). A localização geográfica de Guanambi
trouxe para a cidade destaque na comercialização e circulação do algodão,
constituindo um parque industrial, que se transferiu para outros pontos do país, após
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o enfraquecimento de sua produção, que obteve resultados positivos até 1993,
momento seguido de consideráveis perdas (OLIVEIRA; PEREIRA, 2010).
As transformações socioeconômicas ocorridas, nas últimas décadas do
século XX e na primeira década do século XXI, no Município de Guanambi,
provocaram grandes alterações na organização socioespacial da cidade. Há uma
série de modificações da estrutura e da dinâmica urbana, com novos fluxos, novas
formas, funções e processos (PEREIRA, 2013).
No último Censo, datado no ano de 2010, do Instituto de Geografia e
Estatística (IBGE), a população do Município de Guanambi-BA totalizou 78.833
habitantes, sendo 62.565 na área urbana e 16.268 na área rural. O gráfico 01
apresenta a evolução da população urbana a partir da década de 1970:
Gráfico 01– Evolução populacional de Guanambi/BA (1970, 1980, 1990, 2000 e 2010)

Fonte: IBGE, 2010
Org.: Observatório FG do Semiárido Nordestino

Nos anos 1970 a 1980, o desenvolvimento da cultura algodoeira, no
Município de Guanambi e região, levaram ao incremento da população e da
economia local. Nos primeiros anos do século XXI, a maior especialização dos
serviços (novas faculdades, ampliação no setor de saúde), associada à inserção de
novas lojas e mudanças nos padrões de consumo da população local (bares,
restaurantes, supermercados, lojas de grifes), implicou uma nova lógica na
configuração do espaço urbano de Guanambi. Observou-se a concentração de
comércio, pessoas e veículos no centro, até a expansão da malha, com o
surgimento de novas centralidades que formaram os subcentros e a criação de
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condomínios e loteamentos favorecidos pela topografia plana da cidade (PEREIRA,
2013).
Classificada atualmente como Centro sub-regional no Estado, Guanambi
possui grande expressividade local, por atender a outros municípios circunvizinhos
como Palmas de Monte Alto, Matina, Igaporã, Pindaí, Candiba, Sebastião
Laranjeiras e Caetité nos setores da saúde, educação, serviços, lazer entre outros
(DIAS e SANTOS, 2012).
Ressalta-se que o crescimento urbano e socioeconômico trouxe diversos
impactos positivos para Guanambi, contudo prevalece um Município com
disparidades econômicas e ainda considerado desfavorecido financeiramente.
Conforme o IBGE (2010), a partir da análise das famílias conviventes e
residentes em domicílios particulares, por classes de rendimento nominal mensal
familiar per capita, observa-se que 18% dos domicílios de Guanambi são compostos
por famílias sem rendimento, ou seja, famílias que sobrevivem apenas de
benefícios. Por outro lado, 25,9% dos domicílios particulares percebem até ¼ do
salário mínimo, 25,2% apreendem entre de ¼ a ½ salário mínimo e 20% dos
domicílios particulares permanentes percebem de ½ a 1 salário mínimo. Assim,
observa-se que, no município, mais de 70% das famílias conviventes e residentes
não chegam a receber um salário mínimo. O gráfico 02, apresenta a análise da
renda por domicílio particular permanente.
Gráfico 02 – Renda por domicílio permanente em Guanambi/BA

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010.
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Nessa perspectiva, observa-se que, quando a sociedade (a totalidade social)
sofre mudança, as formas ou objetos geográficos (tanto os novos como os velhos)
assumem novas funções. Assim, o Município de Guanambi vai se transformando
para se adaptar às novas necessidades da sociedade, ou seja, o espaço é uma
contínua construção social (SANTOS e MILTON, 2009).
Dentre as mudanças que perpassaram a construção social de Guanambi,
observou-se o crescimento no número demandas/ações na referida Comarca, do
outro lado, o aumento no atendimento por parte do Poder Judiciário não foi
correspondente à demanda, fazendo com que exacerbasse o Judiciário, tornando-o
mais moroso e exaustivo.

3.2 A EXPERIÊNCIA DO “BALCÃO DE JUSTIÇA E CIDADANIA” NO
MUNICÍPIO DE GUANAMBI/BA
Nas últimas décadas o Município de Guanambi passou por transformações
sócioespaciais oriundas do acentuado crescimento populacional e econômico. Sabese que desde 1980 Guanambi se tornou urbano e essa ascensão perpetua até os
dias atuais.
Diante desse novo cenário, o Judiciário ganhou maior visibilidade e
provocação, tal como a quantidade de ações ajuizadas. O Balcão de Justiça e
Cidadania se apresenta como um meio de atenção judiciária para contribuir com o
direito ao acesso à justiça para os cidadãos de baixa renda.
No município de Guanambi, as atividades do Balcão, ainda que
informalmente, começaram a ser executadas, em 13 de agosto de 2009, com o
apoio da Faculdade de Guanambi. Os atendimentos ocorrem somente em um
espaço físico, assim, o “Balcão de Justiça e Cidadania” é localizado na área central
do Município. O fator localização é de suma importância, visto que, a área de
atendimento é de fácil acesso a todos os cidadãos.
Para o funcionamento dos Balcões de Justiça e Cidadania, os acadêmicos
de Direito, da Faculdade Guanambi, foram previamente capacitados pelo Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA), com a finalidade de desenvolver as atividades
finalísticas do projeto, ao tempo em que recebem orientações e instruções dos
advogados supervisores dos Balcões. Desta forma, os estudantes adquiriram
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orientações para prática da advocacia o que possibilita o elo da teoria vista em sala
de aula com a prática a serem desempenhadas pelas atividades oriundas do Balcão.
A capacitação dos mediadores é periódica e versa sobre os procedimentos
adotados e sobre as técnicas de mediação de conflitos. O objetivo do Tribunal da
Bahia é aperfeiçoar, cada vez mais, essa capacitação bem como melhorar a
formação dos alunos/mediadores e, consequentemente, oferecer um serviço de
qualidade aos mediados.
De acordo com o Relatório de Atividades do ano de 2010, foram realizados
17 eventos de capacitação destinados aos mediadores estudantes de Direito e
líderes comunitários. O mesmo relatório revela que as equipes dos Balcões de
Justiça e Cidadania participaram de 43 eventos públicos, também denominados de
“Ações Afirmativas”, organizados por diversas entidades sociais, nos quais as
equipes, que atuam nas unidades de mediação, prestaram inúmeras orientações
jurídicas à população e distribuíram material informativo e publicitário, como a
Cartilha da Mulher, que aborda o tema da violência doméstica, Cartilha do Balcão de
Justiça e Cidadania, além de folders (BAHIA, 2010).
A inclusão de acadêmicos do curso de Direito, na atividade mediadora, tem
proporcionado inúmeros benefícios, que passam a vislumbrar o conflito entre as
pessoas sobre uma nova ótica, pois passam a convivem com pessoas de
comunidades menos favorecidas economicamente e se solidarizam com seus
problemas de modo a incrementar a sua formação como ser humano.
Observa-se que o profissional do Direito não costuma contar, em seu
panorama de formação, com a habilitação para considerar métodos consensuais
para tratar controvérsias, seu estudo é orientado para a abordagem conflituosa.
Assim, geralmente não há consciência nem conhecimento sobre como mediar
conflitos, o que, por certo, dificulta sua adesão ao tema e gera desconfianças sobre
a adequação de tal diferenciada técnica (TARTUCE, 2008).
Esse

modelo

educacional

proporciona

ao

acadêmico

uma

maior

aproximação com a realidade local e faz com que perceba a importância do diálogo
nas relações afetivas, devendo a mediação fazer parte das disciplinas obrigatórias
na grade curricular das instituições de ensino superior.
Dada à relevância da inserção do acadêmico, nas questões de mediação e
conciliação, o projeto é executado pelos mesmos sob a supervisão de advogados
também capacitados e treinados pelo Balcão.
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Logo o ganho com o Balcão tem sido conjunto, tanto para a satisfação interna das
pessoas que o procuram, quanto para a sociedade para a resolução de conflitos e
elevação do conhecimento acadêmico.

3.3 DA DELIMITAÇÃO TERRITORIAL DE ATENDIMENTO DO BALCÃO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA DE GUANAMBI.
Para traçar um perfil delimitado de atuação do Balcão de Guanambi, utilizouse como instrumento o questionário as partes assistidas de modo a facilitar a
compreensão e a interpretação de possíveis áreas com maior necessidade de
intervenção do Balcão, seja por meio de campanhas publicitárias seja por meio do
Balcão Itinerante adiante discutido.
Destarte, entre os 1728 casos atendidos pelo Balcão identificou-se que 40%
são de pessoas residentes na Cidade de Guanambi e que 60% são dos distritos
vizinhos e da zona rural.
Entre o percentual acima exposto foram separados para a identificação os
bairros e distritos com maior procura no Balcão de Guanambi, de modo a facilitar e a
diagnosticar uma intervenção mais efetiva e direcionada dos serviços prestados pelo
Balcão.
Assim entre os distritos vizinhos que corresponderam a 60% do levantamento
realizado, observou-se que entre eles tem-se: Candiba, Morrinhos, Ceraíma, Pilões,
Sebastião Laranjeiras, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Guirapá, Mutãns, Prejinho das
Ametistas e Carinhanha.
Entre os distritos acima indicados os que tiveram maior representação e
atendimento no Balcão de Guanambi respectivamente foram os distritos de Candiba
e Morrinhos, seguido dos demais na mesma ordem em que foram apresentados.
Constatou-se que Candiba localizado a aproximadamente 23 km da Cidade de
Guanambi teve uma procura considerável de 34,1% dos acordos homologados pelo
Balcão.
Este indicador sinalizada que muito embora os distritos vizinhos estejam em
sua grande maioria a uma distância de mais de 20 km de Guanambi não conta com
nenhum projeto facilitador de acesso à justiça, de modo que a população necessita
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se deslocar em automóveis “clandestinos” para o Município de Guanambi para
serem atendidas.
Ainda sobre Candiba, observa-se que entre os acordos homologados a que
ganhou maior destaque foi à ação de divórcio com alimentos, contudo mesmo se
tratando de ações de divórcios o Balcão direciona os acordos realizados para
homologação do juiz de Direito que em seguida os encaminha por Carta Registrada
a certidão ou as certidões para serem averbadas junto ao cartório competente do
distrito ou cidade vizinha.
Este procedimento evita que os mediados tenham que retornar ao Balcão de
Guanambi para retirarem os termos homologados pelo magistrado para registrarem
nos respectivos cartórios, procedimento que demandaria custo e tempo.
Ademais, otimizar o tempo dos mediados e oportunizá-los acesso à justiça
sem custo algum, já faz parte dos objetivos específicos do Projeto, ainda mais
quando se trata de dar atendimento para pessoas que estão distantes tanto em
termos geográficos quanto em termos de assistência judiciária propriamente dita.
Em segundo lugar está o distrito de Morrinhos com assemelhadas
características geográficas de Candiba e dos demais distritos, com as mesmas
dificuldades de prestação de serviços jurídicos, sendo absolutamente depende do
Município de Guanambi em termos de prestação de assessoria jurídica.
Morrinhos especificamente, se destaca pela quantidade considerável de
acordos de reconhecimento espontâneo de paternidade, e em segundo lugar
acordos de alimentos, este indicador ratifica possivelmente uma precariedade e
fragilidade nos laços afetivos entre os sujeitos.
Sobre o distrito de Ceraíma, muito embora não esteja geograficamente
afastado do Centro de Guanambi, a população aparentemente é mais carente
financeiramente do que nos outros distritos, o que embasa a seguinte afirmação é
que 90% dos mediados atendidos pelo Balcão deste distrito não percebem renda
alguma e somente 10% recebem menos do que 1 (um) salário mínimo.
As benesses da implantação do Balcão para os moradores desse distrito em
específico são inúmeras, sendo necessário nesse aspecto um levantamento mais
acurado das informações, contudo o que basta para esse estudo é a demonstração
da fragilidade e precariedade desses lugares e os benefícios ofertados aos distritos
e cidades vizinhas em face da instalação do Balcão de Guanambi.
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Outro fator peculiar sobre a eficiência dos serviços prestados pelo Balcão que
merece destaque é que algumas cidades vizinhas como por exemplo a Cidade de
Carinhanha que está localizada a quase 106,09 km de Guanambi, muito embora
possua comarca e juiz para julgar as ações, preferem os moradores se desolarem
por conta da demora e de outros obstáculos já tratados, o que ratifica mais uma vez
a pertinência e eficiência dos serviços do Balcão.
Ao ser considerada a importância do Projeto para distritos e cidades vizinhas,
dois fatores foram observados, o primeiro que demonstra a precariedade dos
serviços jurídicos prestados e o segundo e mais importante é a ampliação dos
serviços do Balcão na modalidade Itinerante, o que evita o deslocamento dos
mediados e contribui de forma direta e eficaz na solução dos problemas apontados
por esses.
Quanto aos bairros do Município de Guanambi, optou-se pelos que
representaram a maior procura pelos mediados, não sendo relevante neste
momento discutir se esses bairros são os mais carentes ou não do Município, mas
sim que necessitam de uma atuação mais efetiva do poder público.
Entre os bairros atendidos, destacou-se os bairros: Santa Catarina, Monte
Pascoal, Lagoinha, Marabá, Santo André, Ipiranga, Industrial, BNH, Novo Horizonte
e São Francisco, São Sebastião, Sossego, Belo Horizonte, Beija-Flor I e II, Alto
Caiçara, Brasília e Monte Azul.
Identificados os bairros, optou-se por três dos mais atendidos pelo Projeto,
seguida a ordem de atendimentos respectivamente, sendo eles: Monte Pascoal,
Beija Flor I e Alto Caiçara. Entre os casos atendidos pelo Balcão os que mais
tiveram considerável procura foram os acordos de divórcio com alimentos e em
segundo lugar os acordos de alimentos.
Entre os três bairros selecionados para análise da discussão, o Bairro Monte
Pascoal, representou 43% dos atendimentos do Balcão de Guanambi, o bairro Beija
Flor I, 17% dos casos, o bairro Alto Caiçara com 14% dos acordos, e 26% os
atendimentos dos demais bairros.
Dessa forma observada a necessidade de um planejamento estratégico de
atuação do Balcão de Guanambi mais efetivo para atendimento desses bairros e
distritos vizinhos, identificou-se a necessidade de implantação de serviços
itinerantes, sendo considerado como uma subespécie do Balcão de Justiça
Itinerante que será tratado a seguir.
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3.4 O BALCÃO ITINERANTE COMO INSTRUMENTO COLABORADOR
DE ACESSO À JUSTIÇA DE GUANAMBI/BA
Antes de tratar especificamente do Balcão de Justiça e Cidadania Itinerante, é
necessário ressaltar que se trata, inicialmente, de uma subespécie da Justiça
Itinerante com ressalvas quanto à matéria e quanto aos membros executores do
projeto.
Assim, para compreensão do referido tópico, será necessário a apresentação
das características gerais da Justiça Itinerante.
A Justiça Itinerante, enquanto programa institucional dos tribunais, tem sua
origem, a partir da Lei 10259/01, que instituiu os Juizados Especiais Federais,
possibilitando a movimentação da Justiça Federal para locais onde não havia varas
federais instaladas.
É de se destacar, também, que serviram de fundamentos para a Justiça
Itinerante várias iniciativas em Estados Brasileiros, cujos projetos tinham, por
objetivo, uma tentativa de aproximação entre o Poder Judiciário e a população
menos assistida, cabendo àquele levar prestação jurisdicional célere e eficiente às
localidades onde o Poder Judiciário não estava presente. A partir da década de
1990, a atuação de Programas de aproximação do judiciário com a população tem
se disseminado pelo Brasil. No Estado do Amapá, desde 1992, a prática de levar
jurisdição, às comunidades interioranas, já se faz realidade, mas só se tornou,
oficialmente Justiça Itinerante, em 1996.
Segundo Maia (2006), mesmo antes da previsão constitucional de 1988, o
Estado da Bahia, em 2002, já havia concebido o Projeto Justiça Itinerante, inspirado
em experiências semelhantes realizadas no Amapá (Juizado Volante) e no Distrito
Federal (Juizado Cível Itinerante).
Em 2003, no Estado de São Paulo, a Justiça Itinerante, enquanto programa
institucional do Tribunal de Justiça, começou atuando apenas na Capital e só
posteriormente se estendeu para outros municípios, sempre a partir de uma pauta
preestabelecida pelo Tribunal de Justiça, indicando o dia, o horário e o bairro, onde
a população local seria atendida (MAIA, 2006).
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Também em 2003, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas criou o
programa de Justiça Itinerante, de moo reestabelecer o conflito, na área do direito
cível e de família, dentro do princípio da conciliação entre as partes.
A Justiça Itinerante tem por objetivo, levar a Justiça, aos lugares onde ela não
pode chegar, por motivos diversos, uma vez que tem, como princípio básico, a
resolução de conflitos sem que se necessite instaurar, formalmente, processos
judiciais. Trata-se de um modelo simplificado, bem mais eficiente e eficaz de solução
de conflitos e promoção do acesso à justiça (FARINELLI e CAMBI, 2011).
Em termos legislativos, a Justiça Itinerante foi inserida na Constituição
Federal, por força da Emenda Constitucional nº. 45/2004, que previu a Reforma do
Judiciário.
Desta forma, o artigo 107, § 2º, dispõe sobre a instalação da Justiça Itinerante
no âmbito da Justiça Federal; o artigo 115, § 1º, no âmbito da Justiça do Trabalho; e
o artigo 125, no âmbito da Justiça Estadual.

Entretanto, antes da Emenda

Constitucional 45/2004, a Justiça Itinerante já era modelo de Justiça adotada por
alguns Tribunais Estaduais, com amparo no artigo 94 da Lei nº. 9.099/95, o qual,
implicitamente, permitia a instalação de “Juizados Itinerantes”.
Com a Reforma do Judiciário, estendeu-se a abrangência de atuação da
Justiça Itinerante, antes circunscrita aos Juizados Especiais, para alcançar as
causas de competência da Justiça Estadual, Federal e Trabalhista.
Ressalta-se que a Justiça Itinerante é órgão especial da Jurisdição estatal,
primando pela utilização da conciliação e da mediação. Contudo, para a execução
dos serviços jurídicos utilizam-se as unidades móveis do Poder Judiciário, que se
deslocam dos fóruns para locais diversos, previamente estabelecidos, onde o
serviço jurisdicional será prestado, indistintamente, a quem dele precisar
(FARINELLI e CAMBI, 2011).
A implementação da Justiça Itinerante se justifica pela extensão territorial de
comarcas e circunscrições judiciárias, em diversos Estados Membros da Federação
brasileira. Em muitos deles, a Justiça oficial não chega, adequadamente, em razão
das enormes distâncias.
Na Bahia, por exemplo, inúmeras são as cidades de difícil acesso, estradas
sem condições de tráfego, esburacadas ou sem transportes públicos, com distâncias
enormes entre a zonal rural e a cidade, impossibilitando o acesso de pessoas
residentes a esses lugares.
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Assim é que a Justiça Itinerante passa a ter papel fundamental para a
concretização do acesso à justiça, sob uma perspectiva cidadã e democrática,
possibilitando a todos, indistintamente, a busca ou a concretização da igualdade
formal, garantida na Constituição Federal (LISBOA, 2014).
Cabe a Justiça Itinerante realizar mutirões para a realização de serviços
básicos como, por exemplo, a expedição de documentos pessoais, tais como a
certidão de nascimento, cédula de identidade, CPF, podendo, inclusive, realizar
casamentos comunitários. Todos esses serviços são realizados, em conjunto com o
Poder Público, bem como a participação da sociedade civil organizada, promovendo,
dessa forma, a cidadania e a justiça social.
Com efeito, a Justiça Itinerante deve ser considerada política pública
essencial do Poder Judiciário e deve ser contemplada com recursos orçamentários
específicos, destinados a manter a prestação desse importante serviço jurisdicional.
Traduz-se numa tendência que vem se consolidando, nos meios judiciários
brasileiros, de modo a levar o atendimento judiciário até o cidadão, principalmente
aos setores mais carentes da sociedade, diante dessa realidade, implantou-se o
Balcão de Justiça Itinerante, projeto aprovado pelo Tribunal de Justiça em parceria
com a Secretaria de Ação Social.
Esse projeto conta com os mesmos objetivos do Balcão fixo, contudo,
destaca-se por permitir acesso, de forma mais rápida e desburocratizada, sem a
necessidade de deslocamento dos assistidos, por ser o próprio Balcão que se
desloca para oferecer os serviços jurídicos.
Em Guanambi, especificamente, a ideia surgiu com a constatação, por parte
dos estagiários do Balcão, de que grande parte das pessoas reclamavam que não
poderiam comparecer acompanhada, da parte adversa, por ser considerado o local
onde residiam de difícil acesso.
Outros alegavam que muitos parentes e vizinhos gostariam de ser atendidos
pelo programa, mas que não conseguiam transporte público.
Assim, observando os relatos e, principalmente as dificuldades enfrentadas
pelos assistidos, é que se decidiu implementar o Projeto do Balcão Itinerante.
Constata-se que, no Município de Guanambi, existem, aproximadamente,
mais de 20 bairros carentes, entre eles: Santa Catarina, Monte Pascoal, Lagoinha,
Marabá, Santo André, Ipiranga, Industrial, BNH, Novo Horizonte e São Francisco,
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São Sebastião, Sossego, Belo Horizonte, Beija-Flor I e II, Alto Caiçara, Brasília,
Monte Azul, Belo Horizonte, entre outros, mais os municípios vizinhos de Guanambi
Na prática, o Balcão Móvel ou Itinerante funciona em um ônibus adaptado e
preparado para levar a Justiça a essa parcela da sociedade. Além da estrutura
física, o Balcão Itinerante conta com uma equipe composta por bacharéis de direito,
estagiários e pessoal de apoio que, juntos, se direcionam para atender a população,
de forma gratuita, ágil, eficiente e desburocratizada.
Contudo o Balcão de Guanambi não dispõe deste serviço móvel, sendo
organizados eventos, em parcerias com prefeituras ou empresas, com divulgação
ampla e previa agenda, em espaços próprios, disponibilizados ou pelo presidente de
associação de bairros ou pelos prefeitos dos Municípios vizinhos.
Mesmo tratando-se de um Balcão móvel, esse realiza os mesmos atos do
Balcão fixo, como: adoção de medidas preventivas de orientação e assistência
jurídica, conciliação e mediação. Nas questões cíveis de menor complexidade e nas
que versem sobre separação judicial, divórcio, fixação de alimentos, regulamentação
de visitas e união estável, com os seguintes propósitos:
a).prestar serviços gratuitos de orientação e assistência jurídica
(judicial e extrajudicial); b). promover, sempre que possível, a
conciliação entre as partes, propiciando pronto atendimento a
população, evitando aumento da demanda judicial; c). encaminhar aos
órgãos competentes os casos não conciliados que necessitem de
ajuizamento da ação; d). orientar a população, especialmente, no que
se refere aos direitos e garantias fundamentais, previstos em lei; e e).
orientar e auxiliar na obtenção de documentação civil (BAHIA, 2010, p.
03).

A primeira experiência foi em um dos bairros mais carentes de Guanambi,
“Bairro Beija Flor”, onde foram atendidas, em dois dias de evento, mais de 80
famílias. Estes atendimentos em muito se assemelham aos serviços prestados pelo
Balcão fixo, contudo as sessões de mediação e conciliação são realizadas, em um
espaço reservado do evento, evitando, com isto, que a exposição acabe afastando
os participantes do programa.
Por se tratar de um projeto piloto para Guanambi, preferiu-se distribuir as
atribuições dos atendentes na seguinte ordem: um grupo ficaria responsável pelo
atendimento inicial identificando o caso, o outro grupo responsável pela triagem da
documentação necessária, um terceiro grupo responsável pelas sessões de
conciliação e mediação e um último grupo responsável pelas questões
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administrativas, como por exemplo, reprodução dos documentos das partes
assistidas.
Ressalta-se, mais uma vez, que a qualidade dos serviços prestados, tanto
móvel quanto os prestados pelo Balcão fixo, devem ser idênticos, com muito mais
prudência para o Balcão Itinerante que não podem de forma alguma demonstrar
desorganização ou quebra de sigilo das sessões realizadas.
O segundo evento foi realizado a 30 km de Guanambi, em um Município
denominado Morrinhos, com atendimento a 45 famílias. Nesse caso especifico, a
experiência foi ainda mais interessante, pois a dificuldade de acesso ao lugar
comprovou a todos os envolvidos a necessidade de deslocamento do grupo para
atender a comunidade que sequer tinham conhecimento desse tipo de serviço.
Alguns dos casos atendidos pelo Balcão Itinerante não puderam ser
concluídos em razão da falta de documentação necessária para instruir o acordo,
bem como ausência de uma das partes ou até mesmo incompatibilidade quanto à
natureza da ação, não competindo ao Balcão atendê-las.
Nesses casos, os assistidos foram devidamente orientados a providenciarem
os documentos e a comparecerem, diretamente no Balcão fixo e, para o caso de
incompetência da matéria, foram orientados a procurarem um advogado.
Consta, na agenda do Balcão de Guanambi, como prioridade, a formatação
de pelo menos 4 (quatro) visitas itinerantes, no ano de 2015, com estimativa de se
contemplar 100 atendimentos diários, elevando os indicadores de casos resolvidos,
mas, principalmente, contribuindo para solução de conflitos para pessoas que,
comprovadamente, não conseguem resolvê-los em razão da dificuldade de
descolamento até a Cidade.

3.5 PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS PARTICIPANTES DO PROJETO
DO BALCÃO DE JUSTIÇA E CIDADANIA NO MUNICÍPIO DE
GUANAMBI/BA
Após apresentação do Município de Guanambi, bem como do Projeto Balcão
de Justiça e Cidadania, é fundamental a apresentação dos aspectos sociais dos
participantes do programa. Essa análise colaborará para a constatação da
imprescindibilidade do projeto no Município em questão.
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Assevera-se que a experiência do Balcão de Guanambi mostrou-se mais
eficiente, por atender uma camada da população desprovida de condições
financeiras, conforme se demonstrará adiante.
Quanto

às

condições

socioeconômicas,

foram

entrevistados

1728

assistidos do Balcão de Guanambi, servindo como coleta de dados pertinentes à
discussão do presente estudo, de tal modo que se optou, inicialmente, pela
investigação e classificação do gênero, para, a partir deste resultado, identificar os
outros aspectos. Assim, entre os 1728 entrevistados, 70% (setenta por cento), são
mulheres e 30% (trinta por cento) são homens.
Por este indicador, constata-se que a procura pelo programa por mulheres,
é significativamente maior, o que pode representar, neste contexto, a sua
preocupação em resolver conflitos familiares e resguardar os direitos dos filhos
menores.
Ressalta-se, inclusive, que, entre as entrevistadas, 40% têm idade entre 20
a 35 anos e 60% idade superior a 40 anos. Esse fato chama a atenção, pois se
observa que o perfil da mulher, a partir da década 90, ganha maior expressividade
no que diz respeito a tomar decisões sobre o rompimento das relações conjugais;
talvez a justificativa seja a sua independência financeira, fator que a oprimia e a
impedia de tomar a decisão por questões de ordem econômica.
Contudo, ao analisar a faixa etária dos homens entrevistados, constata-se
que 20% têm entre 20 a 35 anos e 80% idade superior a 40 anos, o que demonstra
que os homens se relacionam com idade mais avançada do que as mulheres.
Posteriormente foi realizada a análise da renda das pessoas assistidas pelo
Balcão. Para tanto, foram considerados: a) pessoas que não possuem rendimento
mensal determinado; b) pessoas que apreendem renda menor que 1 (um) salário
mínimo mensal; e c)

pessoas que percebem entre 1(um)

e 2(dois) salários

mínimos. De acordo com a análise, constatou-se que, entre os 1728 entrevistados,
5% (cinco por cento) não possui nenhuma renda comprovada, enquanto a maioria
dos assistidos, 85% (oitenta e cinco por cento), recebem menos que 1 (um) salário
mínimo e 10% (dez por cento) recebem entre 1(um) a 2(dois) salários mínimos.
Nota-se que o critério renda é um dos requisitos para ser atendido pelo
programa, deste modo observa-se que 90% dos entrevistados não possuem
condições financeiras para arcar com as despesas de uma ação judicial, realidade,
mais uma vez evidenciada, para a importância do projeto sob estudo.
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Outro critério observado foi a ocupação profissional dos entrevistados,
assim, determinou-se o gênero e a profissão exercida no presente momento. Diante
disto, aferiu-se que do universo de 1728 assistidos, 1209 são do gênero feminino e
40% (quarenta por cento) são diaristas ou domésticas; 30% (trinta por cento) são
lavradoras; 10% (dez por cento) ocupam outras profissões; e 20% (vinte por cento)
das mulheres estão desempregadas. Em relação aos homens, observou-se que
65% (sessenta e cinco por cento) são pedreiros ou ajudantes de pedreiro; 20%
(vinte por cento) são lavradores; 5% ocupam outras profissões; e 10% (dez por
cento) estão desempregados.
Esse indicador também corrobora com a presente pesquisa, no sentido de
demonstrar que 40% das mulheres participantes do programa, dependem do seu
trabalho como diarista ou doméstica e observa-se que não se diferenciou uma
profissão da outra, levando em conta que a diarista não tem renda fixa, ficando a
sua renda condicionada aos dias trabalhos efetivamente.
Sobre

essa

questão,

nota-se

que

20%

dessas

mulheres

estão

desempregadas, o que corresponde, portanto, a um número considerável de
pessoas sem condições mínimas de prover pela mantença das despesas
processuais. Cabe ainda relatar que algumas mulheres, residentes na zona rural,
deixam de retornar ao atendimento por não terem condições, sequer, de custear o
transporte até a Cidade de Guanambi.
Entre os homens, a realidade não é muito distinta, como demonstrado, pois
65% entre os participantes do programa são pedreiros ou ajudantes de pedreiro,
valendo as mesmas considerações feitas, acima, quanto à instabilidade laboral.
Quanto ao grau de escolaridade dos entrevistados, constatou-se que dos
1728, 20% (vinte por cento) são analfabetos, 70% (setenta por cento) estudaram
até o ensino fundamental e somente 10% (dez por cento) estudaram até o ensino
médio.
Sobre esse aspecto, identifica-se que o grau de escolaridade pode estar
diretamente

ligado

ao

fato

desses

participantes

terem

dificuldades

de

reconhecimento de seus direitos e, consequentemente, lutar por eles. Atesta-se
que a percepção do cidadão, neste reconhecimento, é fundamental para a garantia
efetiva do acesso à justiça, principalmente quando se opta por meios alternativos
de resolução de conflito, como os oferecidos pelos Balcões.
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A percepção do caso e a compreensão auxiliarão a identificar qual o melhor
procedimento a ser adotado para cada conflito específico, por isso a importância do
papel dos mediadores e conciliadores no direcionamento dos trabalhos o que
facilita e instrui os participantes nas dúvidas apresentadas.
Analisou-se, também, a quantidade de filhos por família e constatou-se que,
10% não têm filhos, 20% têm entre 1 a 2 filhos e que 70% têm entre 2 a 4 filhos.
Esse indicador, indubitavelmente, relata a realidade da classe menos
favorecida que, por fatores diversos, não conseguem concretizar um planejamento
familiar adequado às condições financeiras, de tal modo que 70% têm mais do que
dois filhos. Confronta-se esses dados, com o critério renda e constata-se, ao final,
que 90 % dos participantes do programa sustentam suas famílias com uma média
de 4 filhos, sem renda alguma ou com apenas 1(um) salário mínimo.
Não cabe ao presente estudo identificar aspectos subjetivos, somente é
permitido discussões acerca dos dados levantados.
Assim, diante dos resultados apresentados, afere-se que, muito embora as
condições financeiras dos assistidos não lhes proporcionem condições mínimas de
ingressar com uma ação judicial, pelos motivos expostos, outros meios alternativos
de resolução de conflito são postos à disposição da sociedade guanambiense,
ofertados pelo Tribunal de Justiça da Bahia e que contribui, de forma eficiente, para
solucionar os conflitos sem custo algum, com reduzido tempo de espera e,
principalmente, com a possibilidade de reestruturação das relações rompidas e
modo a propiciar a todos o legítimo direito de acesso à justiça de forma democrática
e humanizada.

3.6 PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS PARA A HOMOLOGAÇÃO
DOS ACORDOS REALIZADOS PELO BALCÃO DE JUSTIÇA E
CIDADANIA NO MUNICÍPIO DE GUANAMBI
Após a exposição do perfil socioeconômico dos participantes do programa, é
imprescindível demonstrar os procedimentos preparatórios para a homologação dos
acordos realizados pelo Balcão de Guanambi.
Os procedimentos, aqui apresentados, são adotados pelo próprio Tribunal de
Justiça que encaminha, a cada unidade, um manual descritivo, de modo que todos
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os atos devem ser seguidos, rigorosamente, de modo a garantir a qualidade dos
serviços prestados e, principalmente, a fidedignidade do programa.
Como

primeiro

procedimento,

confirma-se

a

necessidade

da

parte

interessada, em comparecer, para fazer o primeiro agendamento e ser orientada,
nesse momento, passa então a parte a relatar o problema facilitando a compreensão
da(o) atendente do Balcão, a fim de que possa indicar os documentos necessários
para a composição do acordo.
Em seguida, após a identificação do caso e com a indicação dos documentos,
a parte interessada toma conhecimento da data e horário em que deverá
comparecer, pessoalmente com a parte adversa, a quem entrega pessoalmente, o
convite de comparecimento, ao Balcão, informando-lhe sobre o assunto e demais
informações necessárias para a homologação do caso.
Após o agendamento e após a entrega do convite, as partes comparecem
sozinhas ou acompanhadas de advogados, para a realização da sessão, momento
em que a(o) mediadora(o) inicia o procedimento, ao informar a ambos sobre as
técnicas que serão utilizadas e qual é o objetivo do programa.
O esclarecimento das técnicas utilizadas pelos mediadores e conciliadores é
fundamental para obtenção de um bom resultado, por possibilitar a compreensão de
todos os envolvidos sobre os limites, deveres e obrigações da mediação e/ou
conciliação.
Iniciada a mediação e/ou a conciliação, a parte que compareceu, inicialmente
para fazer o agendamento, expõe os fatos e motivos que a levou a ter a iniciativa do
acordo sendo concedido o mesmo tempo para a exposição dos argumentos da parte
adversa. Nesse momento, o mediador, por se tratar de sessões que envolvam direito
de família, deve ficar atento para qualquer conflito ou tensão provocada por qualquer
um dos assistidos.
Superada a apresentação do caso e discussão dos pontos controversos, o
mediador explica para as partes que devem, então, de forma harmônica, relacionar
os termos do acordo de modo que não possa haver nenhum quesito conflituoso, pois
caso isto ocorra, a sessão deverá ser encerrada, devendo as partes ingressar com
uma ação judicial.
Assim encontrada pelas partes a solução para os pontos controvertidos, o
mediador/conciliador lavra o termo e faz a leitura de tudo que foi exposto pelos
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participantes, ficando registrado, que todas as informações prestadas, são de inteira
responsabilidade dos envolvidos.
Concluída a sessão, os mediados são convidados a assinar o termo,
juntamente com o mediador/conciliador, que deverá, nesse mesmo momento,
reproduzir cópias dos documentos necessários para a instrução do processo e
encerrar a sessão, de modo a entregar, a cada um dos envolvidos, uma via do
acordo, a ambos informando que, após a homologação do termo pelo juiz e
consequentemente averbação das certidões nos cartórios, o caso estará encerrado,
podendo qualquer uma das partes comparecer, diretamente ao cartório, para retirar
as certidões respectivas.
Informa ainda o mediador/conciliador que todo o procedimento ali adotado,
não terá custo algum e que o tempo para a homologação será o mais breve
possível, não ultrapassando, no Balcão de Guanambi, mais do que 15 dias úteis.
Finalizada a sessão, todos são dispensados e os acordos encaminhados
para homologação pelo Juiz de Direito, que os encaminha, consequentemente, para
manifestação do Ministério Público, emitindo-se, de plano, os ofícios ou mandados
de averbações respectivos. Isso demonstra a celeridade e a desburocratização dos
procedimentos e, sobretudo, a garantia da satisfação dos envolvidos no conflito
(BAHIA, 2013).

3.7

PRINCIPAIS

APONTAMENTOS

QUANTIQUALITATIVOS

SOBRE

OS

ACORDOS HOMOLOGADOS PELO BALCÃO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DE
GUANAMBI/BA

Antes da apresentação quantitativa dos acordos realizados pelo Balcão de
Guanambi, desde a sua implantação até 2013, é imprescindível especificar a
metodologia empregada para manipulação dos resultados o que possibilita a
compreensão sistemática do estudo.
Como instrumento de coleta dos dados, foram utilizados os termos de
acordos realizados no Balcão de Guanambi e homologados pela Comarca, no
período acima mencionado de modo a classificá-los na seguinte ordem: alimentos,
acordos extrajudiciais, conversão de separação em divórcio, divórcio com guarda,
divórcio direto sem menores, divórcio com alimentos, reconhecimento e dissolução
de união estável.
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Justifica-se essa classificação de acordos em razão da quantidade
considerável e principalmente em razão da importância das mesmas para o
programa. Paralelamente foram todos os acordos catalogados e contabilizados de
forma a aferir o resultado geral por ações e por ano e o resultado geral por ano, o
que contribui para a interpretação dos indicadores.
Esse levantamento contou com a colaboração do Juiz Titular da 1ª Vara
Cível da Comarca de Guanambi, responsável pela coordenação do Balcão e,
consequentemente, responsável pela homologação de todos os termos.
Objetiva-se, com os dados apresentados a seguir, demonstrar a quantidade
de acordos homologados pelo Balcão de Guanambi e confrontá-los com as ações
ajuizadas na referida Comarca, referente ao mesmo período.

Tabela 10 – Acordos homologados pelo Balcão de Justiça e Cidadania de Guanambi/BA
(2009 a 2013)
NATUREZA

2009 2010

2011

2012

Total
Média/
2013 Período Período

Alimentos

80

87

160

170

197

694

138,8

Acordos extrajudiciais

4

2

45

69

2

122

24,4

Conversão de separação em divórcio

40

29

35

45

29

178

35,6

Divórcio com guarda

6

10

20

35

10

81

16,2

Divórcio

60

40

80

90

30

300

60

Divórcio com alimentos

30

60

74

89

60

313

62,6

Exoneração de alimentos
Reconhecimento e dissolução de união
estável

2

1

2

11

1

17

3,4

Total de acordos por ano
Média de tipos de acordo
por ano

1

1

2

18

1

23

4,6

223

230

418

527

330

1728

345,6

216

43,2

33,5 45,75 36,38 23,875 23,13

Fonte: Banco de dados do Balcão de Justiça de Guanambi – publicado no site do Tribunal de Justiça
da Bahia – relatório atividades.

Inicialmente, serão analisadas as ações que tiveram maior expressividade
numérica entre os anos de 2009 a 2013. Assim é que se constata que, no período,
objeto de estudo as ações de alimentos ocuparam o 1º lugar entre as sessões
realizadas com 694 casos resolvidos e, em segundo lugar, os divórcios com
alimentos somaram 313, sem contar que, caso fosse possível somar as outras
modalidades de divórcio, obter-se-ia mais de 519 homologações, entre conversão de
separação em divórcio até divórcio direto sem alimentos.
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Com a apresentação dos acordos extrajudiciais, registra-se que esses
somaram, durante o período, 122 acordos. Pode-se classificar, entre os casos
encaminhados, a conciliação especificamente, pois trata-se, em grande parte, de
conflitos entre vizinhos, colisão/sinistro automotivo, acordos de pequenas dívidas,
dentre outros. Todos esses acordos extrajudiciais ficam arquivados, no próprio
Balcão e são identificados como títulos executivos extrajudiciais, não havendo a
necessidade de serem enviados para a homologação do juiz de direito.
Entre

as

causas

apresentadas

ao

Balcão,

aquela

com

menor

representatividade numérica foi a ação de exoneração de alimentos, com somente
17 registros durante os 4 (quatro) anos de exercício do Balcão.
Ao ser levantados os resultados de atuação do Balcão entre os anos de
2009 a 2013, ganha destaque o ano de 2012, com 527 acordos homologados. Em
contrapartida, no ano de 2010, houve somente 230 registros. Ressalta-se que todos
esses dados estão disponibilizados no site do Tribunal de Justiça da Bahia (BAHIA,
2013).
Observa-se, então, que, desde a sua criação em 2009, o Balcão, na cidade
de Guanambi, atuou em 1728 casos, sendo: 694 ações de alimentos; 122 acordos
cíveis extrajudiciais; 178 conversões consensuais de Separação Judicial em
Divórcio; 81 divórcios com guarda compartilhada; 300 divórcios; 313 divórcios com
alimentos; 17 exonerações de alimentos e 23 reconhecimentos de dissolução de
união estável e alimentos.

3.7.1 Dos acordos de alimentos homologados pelo Balcão de Justiça e
Cidadania de Guanambi/BA

Nesta parte da pesquisa, tornou-se necessário analisar os principais
aspectos que abarcam os acordos homologados pelo Balcão de Justiça e Cidadania
em Guanambi, que envolvem a questão dos alimentos.
Assim, sobre as ações de alimentos contata-se que durante o atendimento
dos assistidos o responsável é orientado a preencher um questionário guiado que
possibilita identificar de forma sistemática o problema bem como constatar se a
mediação é a melhor via para atender as necessidades do jurisdicionado.
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Entre as perguntas formuladas pelo próprio Tribunal da Bahia identifica-se:
a) quantos filhos possuem; b) quantos são menores; c) todos os filhos residem com
você, se não, eles residem com quem; d) quanto você gasta ou necessita gastar
com os filhos; e) tem ideia de quanto a outra parte poderá contribuir; f) esse assunto
já foi discutido; g) pode informar o motivo da negativa; h) existe acordo sobre o
pagamento da pensão; i) tipos de acordo, (verbal, realizado na promotoria, realizado
no Fórum, realizado na Defensoria); j) Tem conhecimento de que os filhos e pai têm
direito à convivência quando o pai reside em local diferente; l) Como se sente diante
desta situação; m) Como imagina que devem ser realizadas estas visitas, com que
frequência.
Essas perguntas são direcionadas aos mediados no momento da entrevista
preliminar, o que permite e colabora para análise mais acurada e possivelmente a
justificativa pelo elevado número de acordos realizados no Balcão.
Sobre a quantidade de filhos, o presente estudo já apresentou os resultados
quando da análise do perfil socioeconômico dos assistidos permitindo neste
momento uma breve releitura, assim, 10% das famílias atendidas pelo Balcão de
Guanambi não têm filhos, 20% têm entre 1 a 2 filhos e que 70% têm entre 2 a 4
filhos.
Verificada a quantidade de filhos por famílias atendidas, indagou-se sobre
quantos desses seriam menores, e como resposta se constatou que 93% são
menores e somente 7% são maiores, que pleitearam alimentos para manutenção
dos estudos.
Já quanto à indagação sobre quantos filhos residem com a parte assistida,
constatou-se que dos 694 acordos, 86% residem com as mães, 9% com os pais e
4% com outros parentes. Este indicador demonstra que dos acordos realizados pelo
Balcão de Guanambi a grande maioria dos filhos residem com as mães,
necessitando de cuidados e de recursos financeiros para se manterem junto a elas.
Sobre a questão relativa aos gastos com os filhos, observa-se que existe
uma variação de R$ 70,00 (setenta reais) a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),
considera-se que estes gastos são relativos a educação, vestuário, medicação,
alimentação, lazer entre outros, deste modo considerar que uma família crie e
eduque seus filhos com apenas R$ 70,00 (setenta reais) será o mesmo que
considerar a fragilidade econômica para discutir o aumento deste valor na justiça e
ter que paralelamente custear as despesas de uma ação judicial.
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Ao serem indagados sobre a possibilidade econômica da parte contrária
poder contribuir com o valor da pensão alimentícia, aferiu-se que uma das maiores
dificuldades encontradas é exatamente o fato de a parte adversa ocupar funções ou
empregos informais, sem registros na carteira de trabalho, ou até mesmo o
desconhecimento total sobre a vida financeira destes. Lado outro, algumas mães
alegam que acreditam ter o pai condições de contribuir com até R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais) por mês, o que também demonstra o valor ínfimo para a
manutenção de uma família, dentro dos padrões mínimos necessários para a
sobrevivência digna e de qualidade.
Quanto à indagação sobre o diálogo entre as partes antes da procura pelo
Balcão de Justiça e Cidadania, observa-se que na maioria dos casos os casais não
conseguem conversar e chegar a um acordo, alegam que necessitam da orientação
e intervenção de um terceiro para a condução do processo, o que evidencia mais
uma vez a necessidade de aprimorar e divulgar os serviços do Balcão.
Constatou-se após o levantamento que raros são os casos em que as partes
já haviam firmado um acordo antes de procurar o Balcão, representando 92% os
casais que nunca discutiram sobre a ruptura da relação conjugal, tão pouco sobre
alimentos a serem ofertados aos filhos menores.
Percebe-se que os casos resolvidos tanto pela Defensoria Pública do
Município quanto pelo Ministério Público podem e devem ser rediscutidos no Balcão,
colaborando de modo significativo para a continuidade do acordo anteriormente
estabelecido entre as partes.
Um dos aspectos mais importantes com relação às ações de alimentos são
a guarda e visita dos filhos, sendo estes penalizados pelo fim da relação conjugal e
reféns na disputa pela guarda. Sobre este ponto, frisa-se mais uma vez que o
trabalho desenvolvido pelo Curso de Psicologia tem sido importante para
diagnosticar a alienação parental e outros problemas psíquicos oriundos do término
da relação.
Esse serviço prestado paralelamente ao do Balcão pelos acadêmicos do
curso

de

Psicologia

é

supervisionado

professores/orientadores

que

ficam

responsáveis em avaliar e a intervir, caso seja necessário.
Ademais uma vez diagnosticada a necessidade de intervenção psicológica o
mediador orienta o casal a dar continuidade ao procedimento de forma gratuita e
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espontânea, não só para o casal, mas principalmente para os filhos menores que
tanto sofrem com o fim da relação.
Percebe-se que a possibilidade interdisciplinar orientada facilita e contribui
de forma significativa para o bom desempenho do acordo, motivando os sujeitos a
encontrarem uma saída para o acordo.
Assim retorna-se a discussão sobre a percepção do casal sobre a
necessidade de homologação das visitas e a guarda do(s) filho(s), e como resultado
obteve-se que das mulheres entrevistadas dentre os 694 acordos de alimentos mais
de 80% não querem que a guarda fique com os pais, resistindo inclusive o direito de
visita por condicionarem esse direito à falta de prestação alimentar por parte do
genitor.
A resistência das mães sobre a questão da guarda e da visita dos filhos
menores necessita de intervenção direta dos mediadores de tal forma que seja
apresentado inicialmente os aspectos legais e, posteriormente, os benefícios
advindos do acordo para os filhos menores.
Ainda sobre as ações de alimentos, o Balcão de Justiça e Cidadania de
Guanambi oportuniza aos interessados o direito de realizar gratuitamente os exames
de DNA em convênio firmado com laboratórios particulares, possibilita ainda, de
forma rápida e desburocratizada que a dúvida da paternidade seja desvendada e
constitua o direito de alimentos ao filho reconhecido legalmente.
Indubitavelmente o custo econômico de um exame de DNA é maior do que
muitas vezes o valor estipulado de pensão alimentícia, desconsiderado nesse
aspecto a demora na realização do referido exame tanto pela Defensoria Pública
quanto pelo Ministério Público que contam com uma cota mínima mensal de exames
que possam ser disponibilizados para a sociedade.
Ademais, ressalta-se que o zelo empenhado nos acordos de alimentos pelo
Balcão de Justiça e Cidadania diferencia-o dos procedimentos empregados na
Justiça Comum, prova disso é a aplicação do questionário bem como a oportunidade
de ouvir os mediados e extrair posteriormente conclusões favoráveis de melhorar o
atendimento junto à comunidade.
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3.7.2 Dos acordos de divórcios homologados pelo Balcão de Justiça e
Cidadania de Guanambi

Para demonstrar a pertinência e equivalência quantitativa dos acordos de
divórcios homologados pelo Balcão de Guanambi, optou-se por explicitá-los de
forma mais clara e objetiva com a apresentação dos resultados obtidos nos
questionários aplicados. Assim dos 872 acordos de divórcios realizados, questionouse quanto às questões patrimoniais e entre as questões formuladas pelo Tribunal
destaca-se: a) possui algum bem para dividir; b) qual o valor estimado dos bens; c)
no caso de imóvel, que tipo de documento possui; d) paga IPTU; e) como pretende
efetuar a divisão; f) quem e como utiliza esse em, reside ou aluga; g) possui dívidas
comuns;
Após a aplicação do questionário as respostas foram catalogadas facilitando
a compreensão sistemática da capacidade econômica e patrimonial dos mediados
para o presente estudo.
Entre os 872 acordos de divórcios homologados afere-se que 74% não
possuem bens a serem partilhados e que somente 16% possuem bens móveis e
imóveis, com a ressalva de que entre este último indicador 10% são imóveis
adquiridos pelos programas habitacionais do governo e do Município de Guanambi.
Quanto à questão de regularização dos imóveis, seja quanto a área, seja
quanto à documentação, percebe-se que grande parte destes é irregular por não
possuírem sequer documentos comprobatórios de propriedade e de estarem em
áreas proibidas ou impróprias para moradia.
Todas essas questões são discutidas e desmembradas para os demais
setores da Faculdade Guanambi em especial para o Núcleo de Práticas Jurídicas
que colabora com o serviço de apoio jurídico de regularização e retificação de área e
imóveis, este serviço ofertado também contribui para o sucesso do acordo de
divórcio realizado facilitando a partilha e divisão do patrimônio entre os mediados.
Sobre o pagamento dos impostos em específico o IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano), o resultado apontou que em razão da irregularidade dos imóveis
não existe o pagamento do referido tributo, muito menos a atualização dos imóveis
já existentes, razão pela qual foi instituído, no ano de 2014, o Observatório FG do
Semiárido Nordestino para auxiliar nas análises socioespaciais no Município o que
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facilita ações jurídicas bem como adoções de políticas públicas capazes de
colaborar com o acesso à justiça.
Após o levantamento de todas as questões acima, indagou-se sobre como o
casal pretende efetuar a divisão do patrimônio, e como resposta obteve-se que entre
os entrevistados 45% dividem igualmente o patrimônio, com a proposta de vendê-lo
a terceiros, ou com a possibilidade de pagamento de uma das partes a outra como
forma de indenização, já 15% dos homens optam por deixar o imóvel com a
divorcianda em razão dos filhos menores, e 40% decidem por transferir o imóvel
para os filhos com direito de usufruto para o responsável legal.
Esses aspectos patrimoniais ganham destaque em razão da disputa e
principalmente pela alegação dos envolvidos de ser o único bem imóvel adquirido
durante a toda a vida com empenho de grande sacrifício financeiro por parte dos
litigantes, sendo, portanto, o maior desafio do mediador para harmonizar e resolver a
demanda.
A última indagação feita à parte assistida é sobre a existência de dívidas em
comum, e sobre este aspecto constatou-se que somente 16% dos casais possuíam
dívidas a serem partilhadas, competindo ao mediador a tarefa de colaborar na
condução dos termos do acordo.
Ainda sobre os termos do divórcio e sobre as peculiaridades de cada caso,
em especial sobre os motivos que deram causa a ruptura da vida em comum, foram
elaboradas algumas perguntas pelo Tribunal de Justiça capazes de diagnosticar os
reais motivos do divórcio, estas perguntas foram direcionadas da seguinte forma: a)
duração da relação; b) tempo de separação; c) já ocorreu violência doméstica; d)
houve utilização de algum objeto para proceder a agressão física; e) considera essa
violência como episódica e já superada; f) está acontecendo alguma ameaça grave
neste momento; g) prestou queixa em delegacia; h) possui alguma medida protetiva;
i) existe processo ativo entre as partes.
Para explanação e levantamento dos dados indagados utilizou-se como
ponto de partida a duração da relação conjugal, sendo que entre os casos atendidos
pelo Balcão de Guanambi no período indicado anteriormente dos 872, 35% dos
casais permaneceram casados por mais de 10 anos, 24% dos casais,
permaneceram casados de 3 a 10 anos e 41% não permaneceram casados mais do
que 2 anos.
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Esse indicador confirma a teoria apresentada anteriormente sobre a
fragilidade nas relações conjugais, confirma também que os casais não estão mais
dispostos ou preparados a permanecerem em uma relação estável, o que ocasiona
inúmeros problemas de ordem emocional.
Quanto ao tempo de separação dos casais até a data do comparecimento no
Balcão de Justiça e Cidadania, o que mais despertou a atenção é exatamente o fato
de ser relatado a falta de informação sobre o serviço prestado pelo Balcão, o que
talvez seja um dos aspectos frágeis do programa.
Assim, entre os casais entrevistados, afere-se que 80% já estavam
separados a mais de 2 anos, contudo sinalizaram que não tiveram condições ou
oportunidades de se divorciarem antes, seja por questões financeiras ou até mesmo
como dito acima por desconhecimento dos serviços prestados.
Essa dificuldade identificada está em consonância com uma das teorias
empregadas nesse estudo, principalmente quanto a celeridade nos procedimentos e
a facilidade de resolução por meios alternativos.
O outro ponto bastante polêmico e por vezes delicado de ser tratado no
Balcão é quanto a violência doméstica praticada contra a mulher, ressalta-se que
grande parte das entrevistadas negam ter sido violentadas no momento da aplicação
do questionário, possivelmente por medo e insegurança, comportamento que deve
ser observado pelo mediador para prontamente identificar por meio de sinais
corporais e com cautela e técnicas especificas aproximar-se do diálogo com a
vítima.
Após a aplicação do questionário e levantamento dos casos com violência
doméstica, constatou-se que 40% das mulheres atendidas pelo Balcão de Guanambi
sofrem ou sofreram algum tipo de violência doméstica, contudo, após estas
constatações verificou-se que somente 5% destes casos foram levados ao
conhecimento das autoridades locais.
Indagadas quanto ao motivo de não terem denunciado a agressão junto às
autoridades públicas, obteve-se como resposta que o medo do cônjuge e a incerteza
de segurança ainda as impede, o que dificulta o trabalho da polícia nos casos de
homicídios, ou lesão corporal de natureza grave.
Quando questionadas sobre o modo como se deu a agressão ou o meio
empregado, os mediadores relataram que existe uma resistência em aprofundar o
assunto, sendo àqueles obrigados a encerrem o assunto. Essa dificuldade é
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prontamente sinalizada nos formulários e mais uma vez encaminhado o caso para
os atendentes de psicologia que de maneira muito mais técnica e prudente abordam
o assunto e colaboram na condução de possíveis traumas.
O maior problema sobre a violência doméstica sofrida, basicamente é sobre
a ausência de medidas protetivas que possam resguardá-las dos riscos, deixandoas mais vulneráveis as agressões, assim o mediador ou o psicólogo orientam a
mulher a ter a iniciativa de denunciarem o caso às autoridades tanto para se
protegerem quanto a para resguardarem a proteção dos seus filhos.
Ressalta-se que muito embora não existam registros oficiais sobre o número
de casos de homicídios em Guanambi que possam embasar este estudo, o número
é considerável, principalmente pelo fato de não se ter uma Delegacia da Mulher ou
algum órgão especializado apto a dar um suporte mais específico.

3.8 PRINCIPAIS APONTAMENTOS QUANTIQUALITATIVOS DAS
AÇÕES AJUIZADAS NA COMARCA DE GUANAMBI/BA
Para análise quanto à efetividade do Balcão de Guanambi, optou-se pelo
confronto dos dados entre a quantidade de acordos homologados, no Balcão de
Justiça, com as ações ajuizadas, na Comarca, no período de 2009 a 2013; contudo
o simples confronto desses dados não responderia às expectativas do presente
estudo, daí a necessidade de observação do período anterior à instalação do Balcão
que compreende aos 4 (quatro) últimos anos anteriores ao projeto, ou seja, de 2004
a 2008, do mesmo modo como também a constatação do número de habitantes.
A manipulação dos dados colhidos procedeu-se da seguinte maneira: em
primeiro lugar, foram catalogadas todas as ações ajuizadas entre 2004 a 2008,
correspondentes a mesma matéria de competência dos Balcões. Esse levantamento
foi disponibilizado pela própria Vara Cível por meio do sistema SAIPRO (Sistema de
Acompanhamento e Informações Processuais).
Em seguida, foram contabilizadas a quantidade de ações específicas, ano a
ano e o resultado geral de cada ano, bem como a média do período, para
proporcionar uma visão mais sistêmica para o estudo.
Ressalta-se que, no período em questão, Guanambi teve uma média de,
aproximadamente, 76.247 habitantes, variando entre 74.876 do ano de 2004 e

135

79.190 referente no ano de 2008. A referida média deve ser considerada pela
competência jurisdicional da Comarca de Guanambi que abrange as cidades de
Pindaí e os distritos de Mutans, Ceraíma e Guirapá.
Passa-se, portanto a análise da quantidade de ações ajuizadas na Comarca
de Guanambi no referido período, para a identificação sistemática apta a demonstrar
o crescimento e principalmente a necessidade de uma possível intervenção mais
direta e prática para colaborar com a redução e resolução dos casos apresentados.
Tabela 11: Ações ajuizadas na Comarca de Guanambi entre 2004 a 2008
2004

2005

2006

2007

2008

Total
período

Média/período

Alimentos

11

345

526

483

146

1511

302,2

Acordos extrajudiciais
Conversão de separação em
divórcio

6

24

36

3

16

85

17

1

310

279

252

75

917

183,4

Divórcio com guarda

0

59

60

19

0

138

27,6

Divórcio

4

320

217

160

74

775

155

Divórcio com alimentos

1

35

14

11

0

61

12,2

Exoneração de alimentos

0

26

21

7

7

61

12,2

Reconhecimento e dissolução
de união estável

0

32

21

22

4

79

NATUREZA

3627
Total de ações por ano
23
1151
1174
957
322
Média do tipo de ações por
ano
2,875 143,88 146,8 119,6 40,3 453,375
Fonte: Dados fornecidos pela 1ª Vara Cível da Comarca de Guanambi em 11/2014

15,8
725,4
90,675

Passando a análise criteriosa dos dados acima expostos, observa-se que,
em 2004, a quantidade de ações ajuizadas, na Comarca, correspondeu a 23 ações.
Em contrapartida, em 2005, o número cresceu para 1151 ações; em 2006, para
1174 ações, havendo uma redução, em 2007 e 2008, com 957 e 322
respectivamente, totalizando 3.627 ações ajuizadas.
Entre as ações pesquisadas, a que teve maior incidência foi a ação de
alimentos com 1511 ações ajuizadas, correspondendo a 302,2% do total, ficando em
segundo lugar as conversões de separação em divórcio, com 917 ações, o que
corresponde a 183,4% do total.
Contudo observa-se que as ações de alimentos e de exoneração de
alimentos atingiram o mesmo percentual com 12,2% sobre o total.
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Assim é que, ao se analisar os dados apresentados e o período proposto,
notou-se, claramente, a necessidade de implantação de algum projeto que fosse
capaz de modificar a realidade da Comarca de Guanambi.
Com isto, o Juiz titular da 1ª Vara Cível, ao analisar a viabilidade do
processo de implantação do projeto, fez contato com a Faculdade Guanambi e,
posteriormente, com o Tribunal de Justiça para dar entrada na documentação
necessária a fim de concluir a tramitação em 2009.
Sem respostas conclusivas sobre o sucesso do projeto, foram necessárias a
investigação da quantidade de ações ajuizadas, entre 2009 a 2013, bem como o
número de habitantes da Comarca de Guanambi, que passou a ser de 94.461
habitantes, o que representa um aumento de 18.214 habitantes em relação ao ano
de 2008.
Tabela 12: Ações ajuizadas na Comarca de Guanambi (2009 a 2013)

NATUREZA

2009

2010

2011

2012

2013

Total/período Média/período

Alimentos

92

84

40

55

67

338

67,6

Acordos extrajudiciais

110

148

65

69

15

407

81,4

Conversão de separação em
divórcio

0

19

19

9

5

52

10,4

Divórcio com guarda

0

86

0

0

0

86

17,2

Divórcio

66

28

167

58

98

417

83,4

Divórcio com alimentos

0

1

0

0

0

1

0,2

Exoneração de alimentos

0

0

0

0

0

0

0

Reconhecimento e
dissolução de união estável

0

0

0

0

0

0

0

Total de ações por ano
268
366
291
191
185
1301
Média do tipo de ações por
ano
33,5 45,75 36,375 23,875 23,125
162,625
Fonte: Dados fornecidos pela 1ª Vara Cível da Comarca de Guanambi Nov/2014.

Ao

analisar

os

resultados

apresentados,

verifica-se

260,2
32,525

que

inúmeras

sinalizações podem ser extraídas, optando-se, desta forma, pela seguinte
metodologia: análise da quantidade de ações por ano, quantidade geral por período
e média do período, considerações sobre a ação com maior e menor percentual
apresentado e resultado conclusivo.
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Desta forma, constatou-se que os resultados apontam que as ações de
alimentos, no ano de 2009, somaram 92 ações ajuizadas e que, a partir deste ano,
gradativamente, o número foi reduzido terminando 2013 com somente 67 ações
ajuizadas.
Os acordos extrajudiciais somaram, em 2009, 110 acordos, havendo um
aumento, em 2010 de 38 acordos e, acompanhando a ordem decrescente a partir de
2010, contabilizou em 2013, somente 15 acordos extrajudiciais.
As ações de conversão de separação judicial em divórcio também
apresentaram uma redução considerável em comparação aos anos anteriores, não
tendo nenhum registro no ano de 2009, e encerrando, em 2013, com somente 5
ações ajuizadas.
Quanto à ação de divórcio, com guarda, o resultado é ainda mais
surpreendente, pois, em três anos consecutivos, ou seja, de 2011, 2012 e 2013 não
houve registros destas ações na Comarca de Guanambi, sinalizando a eliminação
total de processos desta natureza.
Quanto aos divórcios sem menores, o número também foi inferior aos anos
anteriores à implantação do Balcão. Como resultado geral dos 4 (quatro) anos,
somente 417 ações ajuizadas. Ainda sobre as ações de divórcio com alimentos, há
de se considerar que somente 1 (uma) ação foi ajuizada em 2010.
Afere-se que, quanto aos períodos em questão, houve o registro, em 2009
de 268 ações, em 2010, 366 ações, em 2011, 191 ações, decaindo em 2013 para
185 ações, totalizando, ao final de 4 (quatro) anos, somente 1301 ações ajuizadas.
Ao confrontar a quantidade de ações ajuizadas, entre 2004 a 2008 e a
quantidade de ações ajuizadas, entre 2009 a 2013, verifica-se que houve uma
redução de 2.326 processos ajuizados na referida Comarca, valendo destacar, mais
uma vez, que os acordos homologados pelo Balcão somaram, durante o último
período de 2009 a 2013, 1728 acordos.
Assim, considera-se que, hoje, a quantidade populacional cresceu quase
que 18% a mais em relação aos 4 (quatro) anos anteriores, logo infere-se que o
Balcão conseguiu reduzir 1728 ações que seriam ajuizadas diretamente na Justiça
Comum, podendo ser esse número elevado para 3.029 ações ajuizadas, não fosse a
implantação do mesmo.
Passa-se a confrontar, portanto, as ações ajuizadas e a quantidade
populacional nos períodos de 2004 a 2008, bem como de 2009 a 2013, de modo que
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a quantidade de habitantes neste período era de 76.247 para 3.627 ações ajuizadas,
correspondente, portanto, a uma estimativa de 0,05 ação por habitante. Já de 2009
a 2013, o número de habitantes segundo estimativa do IBGE (2010) foi de,
aproximadamente, 94.461 para 1.301 ações ajuizadas, equivalendo, a uma
estimativa de 0,01 ação por habitante, o que sugeri, uma redução de
aproximadamente 0,04 ação por habitante na Comarca de Guanambi, podendo
representar esta diminuição a implantação do Projeto Balcão de Justiça e Cidadania.

3.9

OS

PRINCIPAIS

ATIVIDADES

DO

DESAFIOS

BALCÃO

DE

PARA
JUSTIÇA

A

EXECUÇÃO
E

DAS

CIDADANIA

DE

GUANAMBI/BA.
Diante

dos

apontamentos

realizados

nos

tópicos

anteriores

resta

demonstrado a relevância e as benesses que o Balcão de Justiça e Cidadania
representa para o acesso à justiça em Guanambi e região. Entretanto, há que
ressaltar que existem grandes desafios a serem enfrentados pelo Projeto Balcão.
Primeiramente destaca-se que um dos principais desafios para a plena
execução das atividades do Balcão é quanto a inexpressiva divulgação dos
trabalhos realizados pelo Balcão de Justiça e Cidadania no Município, sendo
considerada como pouco difundida entre a população. Seja por questões
institucionais ou ainda por ausência de ações inclusivas que fazem com que as
atividades desenvolvidas cheguem ao conhecimento das pessoas carentes. Há que
advertir que persiste na região do interior baiano uma perceptível resistência na
procura por meio formal de solução de litígios, visto que muitas lides são tratadas de
forma interna nos meios sociais frequentados.
Para contribuir com a divulgação dos trabalhos realizados em Guanambi,
pensou-se em direcionar os serviços em bairros específicos que foram sinalizados
quantidades consideráveis de acordos bem como distritos e cidades vizinhas, este
trabalho de divulgação se deu por meio do Balcão Itinerante já tratado acima,
realizados em Morrinhos no bairro Beija Flor e no Bairro Monte Pascoal.
Essas localidades foram selecionadas pela baixa renda e carência de
atenção de infraestrutura urbana. Logo, os resultados dos três Balcões Itinerantes
foram positivos com o comparecimento da população local e os seus representantes
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de bairros. Porém, em mais de 5 (cinco) anos de implantação, somente ocorreram
essas ações itinerantes, não sendo mais arquitetadas nenhuma outra, ou ainda,
dada a continuidade das atividades desenvolvidas nos bairros e no distrito
mencionado.
Ressalta-se que um dos principais impedimentos de se realizar o Balcão
Itinerante como forma de divulgar os trabalhos realizados pelo Projeto é exatamente
o custo financeiro de deslocamento de toda a infraestrutura do Balcão para às áreas
mais afastadas.
As despesas são inúmeras, tanto na parte operacional quanto para
deslocamento de pessoas capacitadas para a execução dos trabalhos, o que de
certa forma e em certa media impede que a atividade seja realizada com
regularidade.
A falta de incentivos municipais de prefeituras locais, justifica só terem sido
realizados 3 (três) mutirões durante os cinco anos de exercício do Balcão em
Guanambi, mesmo com a comprovada relevância social apresentada até aqui.
Outro fator a ser relatado é que apesar da população urbana de Guanambi
ser superior à população rural, a extensão territorial do município é ampla,
totalizando 1.272,36 Km2 (IBGE, 2010), e ainda, considerável parte da população
que reside na área urbana possui uma forma de vida rústica e passam parte da vida
cotidiana na zona rural. Logo, o conhecimento das atividades do Balcão de Justiça e
Cidadania se torna ainda mais dificultoso pela ausência de vida urbana, já que o
mesmo está situado na parte central de Guanambi.
A localização central do Balcão de Justiça e Cidadania contribui para o seu
acesso, porém os bairros mais carentes e a população rural ficam distantes e o
município não possui frota intermunicipal que possibilite a locomoção das classes
menos favorecidas.
Porém, o principal desafio a ser enfrentado é o acolhimento do Poder
Público municipal para fazer do Projeto Balcão uma forma de política pública,
compreendendo o acesso à justiça como uma problemática pública prioritária. Há
que advertir que o Projeto Balcão é custeado integralmente por uma Instituição
educacional privada, e que apesar das aproximações tímidas com o Poder Público,
as atividades desenvolvidas nunca entraram na agenda municipal e pouco se
discursa sobre parcerias para desenvolvimento de ações conjuntas para popularizar
as atividades, efetivar direitos e intervir na realidade social guanambiense.
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Lado

outro,

carece

de

estudos

científicos

multidisciplinares

para

potencializar ações internas e externas, contribuindo para a efetivação do real
objetivo do Balcão de Justiça e Cidadania, que é facilitar o acesso à Justiça e
promover a pacificação social.
Assim, admite-se que o Projeto Balcão de Justiça e Cidadania é uma ação
digna e relevante no contexto baiano. Entretanto, em Guanambi, o Projeto encontra
desafios, como: falta de conhecimento das ações e da importância do Balcão;
existência de cultura antijurídica e ideia que a justiça é somente para a população
fortalecida

economicamente;

ausência

de

acesso

de

transporte

público

intermunicipal, principalmente para a população de baixa renda; carência de estudos
científicos externando a qualidade e quantidade das atividades desenvolvidas pelo
Balcão; e ausência de ações conjuntas entre Poder Público e privado para
realmente possibilitar o acesso à justiça da população carente ao Balcão de Justiça
e Cidadania.
Logo, espera-se que no decorrer do tempo essas dificuldades sejam
superadas a médio e longo prazo para que efetivamente seja modificada a realidade
social jurídica em Guanambi, através do acesso à justiça das pessoas
economicamente menos favorecida, dando oportunidade de solucionar as suas
lides, gratuitamente, sobre questões abrangidas pela competência do Balcão de
Justiça e Cidadania.
Destarte, para demonstrar, ainda mais a relevância da experiência do Balcão
de Justiça de Guanambi, muito embora com desafios a serem supridos, optou-se por
estender os dados para as Comarcas de Brumado e Bom Jesus da Lapa, cidades
essas que, como já dito anteriormente, apresentam grandes similaridades com o
Município de Guanambi.
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4. BALCÃO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DE GUANAMBI COMO
PROPOSTA DE ACESSO À JUSTIÇA PARA O INTERIOR BAIANO

4.1

CONSIDERAÇÕES

GERAIS

SOBRE

AS

COMARCAS

DO

SUDOESTE BAIANO: BRUMADO E BOM JESUS DA LAPA
A título de análise das benesses das atividades exercidas pelo Balcão de
Justiça e Cidadania de Guanambi e dos resultados alcançados, a presente pesquisa
analisou duas comarcas do interior baiano com características socioeconômicas e
espaciais semelhante à Guanambi.
Reforça-se que a delimitação das duas comarcas se deu pela semelhança
sócioespacial e pela proximidade com a comarca de Guanambi, que possui o Balcão
de Justiça e Cidadania. Nos tópicos seguintes, serão analisados aspectos gerais de
Brumado e Bom Jesus da Lapa, principalmente o critério renda, visto que, as
desigualdades socioeconômicas são determinantes para a promoção plena do
direito ao acesso à justiça.

4.1.1 A Comarca de Brumado/BA

O Município de Brumado está localizado no sudoeste do Estado da Bahia, a
538,5km de Salvador, capital do Estado, entre as coordenadas geográficas
41°40'15" de Longitude Oeste e 14°12'02" Latitude Sul, com área de unidade
territorial de 538 Km² (IBGE, 2010).
Brumado é considerado desfavorecido, financeiramente, de acordo com o
IBGE (2010), a partir da análise das famílias conviventes residentes, em domicílios
particulares, por classes de rendimento nominal mensal familiar per capita e
observa-se que 21,5% dos domicílios de Brumado são compostos por famílias sem
rendimento, 28,8% dos domicílios particulares percebem até ¼ do salário mínimo,
28% apreendem entre de ¼ a ½ salário mínimo e 15% dos domicílios particulares
permanentes percebem de ½ a 1 salário mínimo. Diante dessa análise, mais de 90%
dos domicílios particulares, em Brumado, possuem renda menor que um salário
mínimo. O gráfico 03 apresenta essa análise.
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Gráfico 03 – Renda por domicílios particulares em Brumado/BA

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010.

Registra-se que a principal atividade econômica de Brumado é a exploração
de minério (Magnesita) que transformou o município em um expoente na exploração
mineral, o que trouxe, consequentemente, uma nova dinâmica espacial. Com isso, a
circulação financeira local aumentou, modificando a estrutura econômica e social da
localidade, esse atributo, no entanto, era exclusivamente da prefeitura e da
população agrícola (SILVA, 2013).
Afirma-se que, muito embora Brumado possua renda per capita superior a
algumas cidades vizinhas, não se verifica desenvolvimento econômico com a
instalação da empresa (Magnesita). O que se pode analisar, é que o município
possui uma elevada arrecadação financeira, no entanto pouco é feito pela
administração pública no repasse desse recurso para a melhoria da qualidade de
vida da população (SILVA, 2013)
Brumado ainda possui muitos bairros com pouca infraestrutura, elevada
criminalidade e, principalmente, a falta de investimentos em projetos de progresso e
desenvolvimento para toda a população local, mas apenas para um segmento
limitado, representado pela classe social mais alta, enquanto os mais pobres
usufruem de um ambiente degradado de trabalho e moradia.
Afirmar-se, ainda, que, atrelada à mobilização da economia local, o que se
percebe é que a Magnesita se instalou em Brumado sem preocupação com os
interesses e necessidades da população local. Preocupa a Magnesita, de modo
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geral, com seus empregados e acionistas e pouca atenção são direcionadas às
questões relativas à pobreza e à vulnerabilidade das comunidades vizinhas (SILVA,
2013).
A jurisdição de Brumado abarca os municípios de Brumado, Aracatu e
Malhada das Pedras, em relação aos distritos atende Cristalândia, Itaquaraí e
Ubiraçaba, totalizando 86.813 habitantes.
Ressalta-se que a referida Comarca enfrenta problemas sérios relacionados
à falta de juízes. Esse relato foi publicado no jornal local, que demonstra a
precariedade do serviço, tanto por falta de magistrados, quanto por falta de
servidores referentes à quantidade de processos existentes na Comarca.
Esta realidade não é privilégio de Brumado como já exposto durante todo o
trabalho, podendo a referida Comarca buscar alternativas capazes de sanar o seu
problema interno e, principalmente, colaborar para a solução do problema com a
implantação do Projeto, pois, além da ação ajuizada, o Ministério Público também
pediu a manutenção continua do serviço de atendimento jurídico gratuito à
população.

4.1.2 A Comarca de Bom Jesus da Lapa

O Município de Bom Jesus da Lapa localiza-se no sudoeste do Estado da
Bahia, a 780 km de Salvador, capital do estado, entre as coordenadas geográficas
43°24'50" de Longitude Oeste e 13°14'56" Latitude Sul (IBGE, 2010).
Nas análises de renda, observa-se que o município de Bom Jesus da Lapa
que 32% dos domicílios são compostos por famílias sem rendimento, 30% dos
domicílios particulares percebem até ¼ do salário mínimo, 22% apreendem entre de
¼ a ½ salário mínimo e 12% dos domicílios particulares permanentes percebem de
½ a 1 salário mínimo. Diante dessa análise mais de 95% dos domicílios particulares
em Bom Jesus da Lapa possuem renda menor que um salário mínimo. O gráfico 04
demonstra essa análise.
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Gráfico 04 – Renda por domicílios particulares permanentes em Bom Jesus da Lapa

Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010.

Já a comarca localizada em Bom Jesus da Lapa é responsável pelos
municípios de Bom Jesus da Lapa, Sítio do Mato, Serra do Ramalho e pelo distrito
de Gameleira da Lapa, abarcando 107.168 habitantes.
Dos Municípios pesquisados, a saber, Guanambi, Brumado e Bom Jesus da
Lapa. Observa-se que Bom Jesus da Lapa é o Município que apresenta pior renda.
Como asseverado anteriormente, cabe ao Judiciário admitir novas formas para
dirimir os conflitos e para popularizar o direito ao acesso à Justiça, principalmente
pela parcela menos favorecida economicamente.
Gráfico 05 – População total das Comarcas de Guanambi, Brumado e Bom Jesus da Lapa

Fonte: IBGE, 2010.
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Afere-se que Bom Jesus da Lapa muito embora em termos populacionais
seja maior do que os outros dois municípios enfrentam problemas graves na
economia, e considerado um lugar não viável para a lógica da modernização seletiva
e da acumulação capitalista, já que a difusão das forças de modernidade e de
investimento do capital, se a alcançou de algum modo, foi muito inexpressivamente
(ALMEIDA, 2011).
A economia de Bom Jesus da Lapa, predominante, são as comercializações
de artigos religiosos por se tratar de uma cidade turística, contudo esse comércio é
realizado por ambulantes que possuem características de desenvolvimento muito
precárias, por serem, em sua grande maioria, exercidas por pessoas sem condições
financeiras com vistas principalmente à estrita sobrevivência familiar.
Afirma-se que Bom Jesus da Lapa, muito embora seja considerado um dos
grandes centros religiosos, não consegue destaque econômico, predominando a
miséria e a pobreza entre os cidadãos.
Reflexos econômicos negativos como os verificados no Município de Bom
Jesus da Lapa também são indicadores da necessidade de implantação de projetos
sociais e de assistência jurídica gratuita. Esses cidadãos, conforme os dados
apresentados acima, não conseguem dispor de renda suficiente para ingressar com
ações judiciais, portanto são excluídos da sociedade e marginalizados pela pobreza.

4.2 BALCÃO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DE GUANAMBI/BA COMO
MODELO DE ACESSO À JUSTIÇA PARA BRUMADO E BOM JESUS
DA LAPA
A partir das análises das Comarcas de Brumado e Bom Jesus da Lapa, fazse necessário correlacionar, juridicamente e espacialmente estas comarcas com a
de Guanambi, que possui o Balcão de Justiça e Cidadania.
Há que se ressaltar que quanto à localização as duas comarcas
supracitadas são próximas à Guanambi. Assim, o Município de Brumado possui uma
distância de, aproximadamente, 141 Km e o de Bom Jesus da Lapa de 148 km
aproximados. Além disso, possuem características socioeconômicas similares, claro
que cada região com a sua especificidade, mas que apresentam certa
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homogeneidade. A figura 09 demonstra a localização das comarcas judiciais de
Guanambi, Bom Jesus da Lapa e de Brumado no interior da Bahia.

Figura 04 – Localização das Comarcas de Guanambi, Bom Jesus da Lapa e de Brumado no
interior da Bahia

Fonte: IBGE, 2010.
Org.: Observatório FG do Semiárido Nordestino

Há que destacar a relação das ações ajuizadas nas comarcas de Guanambi,
Brumado e Bom Jesus da Lapa. Para tanto, teve-se como lapso temporal os
ajuizamentos ocorridos entre 2009 a 2013, por ser o ano de instalação do Balcão de
Justiça e Cidadania em Guanambi. A tabela 13, a seguir, demonstra a quantificação
das ações nas três Comarcas pesquisadas.
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Tabela 13: Ações ajuizadas entre 2009 a 2013 nas Comarcas de Guanambi, Brumado e
Bom Jesus da Lapa

Alimentos

NATUREZA

Guanambi
338

Brumado
531

Diferença
193

Acordos Extrajudiciais
Conversão de separação
judicial em divórcio

407

522

115

74

22

29

Divórcio com guarda

86

565

479

534

448

417

257

-160

306

111

1

207

206

324

323

0

245

245

120

120

200

200

197

52

Divórcio
Divórcio com alimentos
Exoneração de alimentos
Reconhecimento e
dissolução de união
estável

Bom Jesus da Lapa Diferença
398
60
170
237
23

0

197

TOTAL
1301
2601
1300
2078
Fonte: Dados fornecidos pelos cartórios das Varas Cíveis das respectivas comarcas

777

Após a demonstração da experiência do Balcão de Justiça de Guanambi,
considerada satisfatória tanto para o Município quanto para toda sociedade, preferiuse optar pela divulgação dos resultados e, consequentemente, incentivar outras
comarcas a implantar o projeto.
Constata-se, pela tabela acima, inúmeros indicadores que poderão auxiliar
os interessados e até mesmo o Tribunal de Justiça na percepção sistematizada da
importância do Balcão.
Para análise, será discutida a quantidade de ações por espécie,
ponderando, de forma detalhada, a evolução para cada Comarca. Em seguida, será
comparado a quantidade de ações da Comarca de Guanambi com as Comarcas de
Brumado e Bom Jesus da Lapa,
Considera-se que as ações de alimentos ajuizadas na Comarca de
Guanambi

somam

338,

em

contrapartida

Brumado

registrou

531

ações,

correspondendo a uma diferença de 193 casos a mais para a Comarca de Brumado.
Quanto à Comarca de Bom Jesus da Lapa, a diferença foi menor, com apenas 60
ações a mais, registrando a Lapa 398 ações.
Quanto às ações, acordos extrajudiciais deve-ser observar o estímulo da
Comarca de Guanambi em proceder com acordos extrajudiciais, uma vez que foram
aferidos 407 acordos, contra 522 de Brumado e somente 170 de Bom Jesus da
Lapa.
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Com referência às ações de conversão de separação judicial em divórcio,
esse número foi reduzido, em todas as Comarcas, registrando a de Guanambi 52
casos, Brumado 74 casos e Lapa 29, respectivamente.
Contudo as ações de divórcio, com guarda compartilhada, sinalizaram uma
diferença alarmante entre as Comarcas, representando Guanambi somente 86
ações, Brumado com 565 ações, totalizando uma diferença de 479 a mais na
Comarca de Brumado; já Bom Jesus da Lapa, registrou 534 com uma diferença de
448 ações a mais que Guanambi.
Assevera-se que, curiosamente, as ações de divórcio sem menores, em
Guanambi, ultrapassou a média das duas outras Comarcas. Buscando respostas,
justificou os serventuários que o problema pode estar no lançamento no sistema, em
outras palavras, no momento em que a ação é registrada no sistema pode ter sido
lançada indevidamente. Todavia, mesmo assim, constata-se que Guanambi
registrou 417 ações de divórcio, Brumado com 257, resultando em uma diferença de
160 ações a menos em Brumado e quanto à Lapa, uma diferença de somente 111
ações.
Já

as

ações

de

divórcio,

com

alimentos,

apresentam

resultados

extraordinários para a Comarca de Guanambi, representando talvez a justificativa de
toda parte teórica já discutida até aqui. Guanambi, como já relatado, registrou entre
2009 a 2013 somente 1(uma) ação de divórcio com alimentos, enquanto Brumado
207 ações e Bom Jesus da Lapa 324.
A justificativa para a reduzida quantidade de ações, interpostas em
Guanambi, está exatamente no trabalho desenvolvido pelo Balcão, com referência à
mediação familiar, todo apoio dispensado às famílias, tanto de orientação quanto de
prevenção; são os diferenciais do Balcão.
Além do trabalho jurídico, são oferecidos os trabalhos de apoio psicológico,
verificando deficiências ou traumas sofridos nos relacionamentos, principalmente
quanto aos maus tratos em crianças e mulheres.
Todo o suporte ofertado pelo Balcão faz dele uma importante ferramenta
colaboradora, na redução do número de ações desta natureza, ao ingressar
diretamente na Justiça.
Da mesma forma, as ações de exoneração de alimentos que, na Comarca
de Guanambi, durante os últimos 4(quatro) anos, não registrou nenhuma ação, por
migrarem diretamente para o Balcão, em contrapartida Brumado acusou 245 ações
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e Bom Jesus da Lapa 120, representando uma diferença muito grande em relação à
Comarca de Guanambi.
Na mesma linha seguiu as ações de reconhecimento e dissolução de união
estável que também não tiverem registros, em Guanambi, nos últimos 4 (quatro)
anos, ficando Brumado com 200 ações e Lapa com 197.
Analisa-se o total geral das três Comarcas, no período de 2009 a 2013,
notar-se-á que Guanambi atingiu a média de 1.301 ações ajuizadas, Brumado
contabilizou 2.601 ações e, finalmente, Bom Jesus da Lapa com registro de 2.078
ações.
Destarte a diferença no total geral entre Guanambi e Brumado, é de 1.300
ações a mais que foram ajuizadas em Brumado. Quanto a Bom Jesus da Lapa, a
diferença é de 777 ações, representando números expressivos diante de todos os
fatores apresentados até aqui sobre as dificuldades que o Poder Judiciário enfrenta
para gerenciar estas ações, além do principal objetivo que é o de oferecer,
gratuitamente, serviços jurídicos de qualidade, respeitando o cidadão e seu legítimo
direito de acesso à justiça.
Destarte, a comparação entre o número de habitantes das referidas
Comarcas, com o número de ações ajuizadas, pode-se constatar que em Bom Jesus
da Lapa, registra 107.168 habitantes, com 2.078 ações ajuizadas, representando
uma estimativa de 0,02 habitante por ação.
Já a Comarca de Brumado, com 86.813 habitantes e 2.601 ações ajuizadas,
pontua 0,03 habitante por ação, podendo ser um indicador positivo da possibilidade
de implantação do Balcão nas referidas Comarcas com características tão
semelhantes.
Percebe-se, assim, que o Balcão de Justiça e Cidadania atua, de forma
contemporânea, atendendo as mudanças rápidas de um mundo globalizado e de um
país democrático e cidadão, aproximando as camadas sociais desprovidas de
recursos financeiros de seus direitos constituídos na Constituição Federal vigente no
país. Assim, o Brasil demonstra, além da democracia, a justiça social, a busca pela
isonomia, pela ética e responsabilidade de um verdadeiro Estado Democrático de
Direito.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Iniciam-se as considerações finais, asseverando que a presente pesquisa
não se esgota aqui. É cediço que a amplitude e complexidade da temática abordada
não se limitam aos quatro capítulos aqui apresentados, mas o que se buscou foi
organizar as estruturas, conceitos e aspectos, da melhor forma possível, de modo a
permitir a analise e efetividade do Projeto do Balcão de Justiça e Cidadania
desempenhado no Município de Guanambi, sobretudo no que concerne ao Acesso à
Justiça.
Assim, o instituto do acesso à Justiça, consagrado pela Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, mas especificamente, em seu artigo 5º
XXXV, compreendido como direito fundamental, foi ponto fulcral para a discussão da
democratização e da concretização desse direito para todos os cidadãos, na
utilização de instrumentos colaboradores para dar efetividade ao direito.
Desta forma, objetivou-se detectar mecanismos colaboradores, de modo a
apresentar o Estado da Bahia como um dos pioneiros estados a criar o Projeto
denominado “Balcão de Justiça e Cidadania”, tendo como marco inicial Junho de
2003, alicerçada pela da Resolução nº 1/2003, retificada pela Resolução de nº 5, de
17 de abril de 2006 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA) e alterada,
posteriormente, pela Resolução nº 08/2012 (LISBOA, 2014). O Projeto “Balcão de
Justiça e Cidadania” tem como principal atividade a prestação de assistência jurídica
gratuita, tanto de orientação quanto de mediação e conciliação, para pessoas
desprovidas de recursos financeiros e impossibilitadas de meios para arcar com
despesas processuais.
Para tanto se utilizou, como parâmetro para a discussão do presente estudo,
a seguinte indagação: o Balcão de Justiça e Cidadania é realmente um instrumento
apto a fazer com que o Estado se faça presente para os jurisdicionados, dando o
caminho acertado para questionar os seus direitos e diminuir a quantidade de ações
ajuizadas perante o Poder Judiciário no Município de Guanambi?
Com o intuito de responder à referida indagação, traçaram-se objetivos
gerais e específicos, que foram suficientes para a compreensão da proposta inicial,
de modo que realizou-se, tanto pesquisas bibliográficas quanto levantamento de
dados junto as Comarcas de Guanambi, Brumado e Bom Jesus da Lapa. Todavia,
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somente o levantamento dos dados referente ao número de atendimentos realizados
pelo Balcão de Guanambi não foram suficientes para se chegar à resposta sobre a
efetividade do Projeto. Fez-se necessária uma análise mais específica das
Comarcas de Brumado e Bom Jesus da Lapa, verificou-se, portanto, a similaridade
socioeconômica e geográfica que traduzem características que contemplam os
requisitos para inserção do Balcão de Justiça e Cidadania, uma vez que o projeto
tem, como principal característica, a promoção do acesso à justiça a todos,
indistintamente, de modo satisfatório e, principalmente, com a observação de todos
os princípios básicos para se alcançar a plena democracia jurisdicional.
Para prosseguir a análise dos dados, considerou-se, inclusive, a evolução
populacional, fundamentada em estimativas oriundas do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) e a quantidade de atendimentos da população
Guanambiense. A pesquisa populacional e de renda foi inquirida, pois a evolução
quantitativa interfere na procura por atendimentos, assim, tornou-se premente
compatibilizar a quantidade dos habitantes, entre os anos de 2004 a 2008, a
quantidade de ações ajuizadas nesse mesmo período e confrontá-las com o
crescimento populacional e a quantidade de ações ajuizadas entre 2009 a 2013,
período de funcionamento de atividade do Balcão.
Constatou-se com os resultados alcançados que a comarca de Guanambi
antes da implantação do Balcão contava com 0,05 ação por habitante e que após a
implantação houve uma considerável redução para 0,01 ação por habitante, o que
demonstra a efetividade do Projeto quanto a redução de ações que poderiam estar
concentradas somente na comarca objeto do presente estudo.
Com objetivo específico de comprovar ainda mais a efetividade do Balcão de
Guanambi, foram necessárias exemplificações e comparações com comarcas
vizinhas que não possuem o Balcão de Justiça implantado, contudo para
sistematizar o resultado buscou-se Comarcas com similaridades socioeconômicas
consideráveis e geográficas, além dos semelhantes problemas enfrentados nas
comarcas do interior baiano. As comarcas escolhidas para corroborar com o
presente estudo foram: Bom Jesus a Lapa e Brumado.
Após as constatações realizadas nas comarcas de Brumado e Bom Jesus
da Lapa, bem como a apresentação dos resultados da Comarca de Guanambi,
observou-se que possivelmente o Balcão e Justiça e Cidadania poderá ser um
importante instrumento de democratização de acesso à justiça, de modo a contribuir
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com a redução e reestruturação das ações ajuizadas nas comarcas, bem como
oportunizar aos cidadãos carentes um importante serviço gratuito e efetivo.
Assim, é que o presente estudo constatou que a instalação do Balcão de
Justiça e Cidadania em Guanambi, contribuiu, sensivelmente, para a questão do
acesso à justiça, de forma desburocratizada, efetiva, célere e econômica, trazendo
impactos positivos e significantes para a redução das ações ajuizadas na Comarca,
principalmente em matéria de direito de família e consumidor. Entretanto, mais
importante do que sinalizar as inúmeras benesses foi a identificação com Comarcas
tão similares e que, muito embora ambas estejam enfrentando graves problemas de
acúmulos de processos para serem julgados e outras dificuldades ora mencionadas,
ainda não aderiram ao programa.
Desta feita, espera-se que o estudo em comento, tenha podido contribuir
tanto socialmente como cientificamente de modo à colaborar na divulgação para a
sociedade desse importante Projeto que ao apresentar resultados concretos e
positivos, demonstrou a possibilidade de alcançar e eliminar barreiras sociais,
permitindo ainda que o Tribunal de Justiça da Bahia possa a partir deste diagnóstico
mobilizar ações para a implantação do Balcão de Justiça e Cidadania em outras
Comarcas do interior baiano, sendo inclusive modelo de democracia e igualdade
para toda nação.

.

153

REFERÊNCIAS
ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Trad. de Luis Afonso Heck. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2008.
ALMEIDA, Maurício Vicente Silva . Breve Análise da Mediação Tradicional de
Harvard e da Mediação Transformativa de Bush e Foger. In: Fernanda Maria Dias de
Araújo Lima. (Org.). Mediação: Teoria e Prática. Belo Horizonte: New Hampton
Press, 2011, v. 1.
ANDRADE, Gustavo Henrique Baptista. Sobre a mediação familiar. Disponível em:
<http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=515>. Acesso em: 28 mai. 2014.
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. In: Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural,
2003.
ARRUDA, Samuel Miranda. O direito fundamental à razoável duração do
processo. Brasília: Brasília Jurídica, 2006.
ÁVILA, Eliedite Mattos. Mediação Familiar: Formação de Base. Projeto Serviço de
Mediação Familiar. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Maio, 2004. Disponível
em: <http://www.tj.sc.gov.br/institucional/mediacaofamiliar/apostila.pdf>. Acesso em:
16 jun. 2014.
BABTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Jurisdição e execução na tradição romanogermânica. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1996, p. 219.
BAHIA. Balcão de Justiça e Cidadania: procedimentos 2011. Disponível
em:<http://www5.tjba.jus.br/images/pdf/manual_de_procedimentos_bjc_08032012.p
df>. Acesso em: 12 de abr. 2014.
BAHIA.
Balcões
de
Justiça
e
Cidadania.
Disponível
em:
<http://www5.tjba.jus.br/conciliacao/images/stories/Atividades 2013 Jan-Nov.pdf>.
Acessado em: 18 de jan. 2014.
BAHIA.
Relatório
de
atividades
2010.
Disponível
em:
<http://www.tjba.jus.br/site/arquivos/BJC-Relatório-atividades-2010.pdf>. Acessado
em: 18 de jan. 2014.
BAHIA.
Relatório
de
atividades
2012-2013.
Disponível
em:
http://www5.tjba.jus.br/conciliacao/images/stories/BJC_RB_2012-2013.pdf>. Acesso
em: 21 jan. 2014
BARBOSA, Aguida Arruda. Mediação familiar: uma vivência interdisciplinar. In:
GREONINGA; Giselle Camara; PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de família e
psicanálise – rumo a uma nova epistemologia. Rio de Janeiro; Imago, 2003.
BAUMAN, Amor líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007.

154

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Garantia da amplitude de produção
probatória. In: Tucci, José Rogério Cruz e (coord) Garantias Constitucionais do
Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais,1999.
BENJAMIN, Antônio Herman Vasconcellos; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA,
Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor. São Paulo: RT, 2007.
BEZERRA, Paulo César Santos. Acesso à justiça: um problema ético-social no
plano da realização do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. RJ: Ed. Campus, 1992.
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 10.ed. São Paulo: Malheiros.
2000.
BRASIL, Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados
Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/l9099.htm>. Acessado em: 20 jun. 2014.
BRASIL. Constituição de 1988. Constituição da República Federativa do Brasil:
promulgada em 5 de outubro de 1988. 37ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Discurso do Ministro Nelson Jobim proferido
durante a cerimônia de sua posse à Presidência do Supremo Tribunal Federal.
Disponível:em:http://www.stf.gov.br/noticias/imprensa/palavra_dos_ministros/discurs
os.asp>. Acesso em: 15 dez. 2014
BUENO, Cassio Scarpinela. Réquiem para a ação civil pública. In: FIÚZA, César
Augusto de (coord.). Temas de Processual Civil. Belo Horizonte: Editora Del Rey,
2001.
CAIVANO, Roque J.; GOBBI, Marcelo.; PADILHA, Roberto. E, Negociación y
mediación. Buenos Aires: Ad Hoc, 1997.
CALHEIROS, Renan. Arbitragem e mediação: meios alternativos de solução de
controvérsias. Revista dos Tribunais, Ano 10, v. 38.
CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil 3 v. São Paulo:
Atlas, 2014.
CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. E. Milão, Dobbs Ferry,
NY., Giuffre/Oceana, Tradução: Ellen Gracie Northfleet. 1ª ed., Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris Editor, 1988.
CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo, um comentário à lei
9.307/96. São Paulo: Atlas, 2009.
CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER,
Ada Pellegrini. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros Editores, 2008.

155

CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de direito constitucional. Salvador: Podivm,
2008.
DALLARI, Dalmo. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 2008.
DELGADO, Maurício Godinho. Arbitragem, mediação e comissão de conciliação
prévia no direito do trabalho brasileiro. Revista LTr, v. 66, n. 6, jun. 2002. São
Paulo.
DIAS, P.C. SANTOS, J. Cidades médias e pequenas: contradições, mudanças e
permanências nos espaços urbanos. Série estudos e pesquisas, Salvador, 2012.
DIMANARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15 ed. rev. e
atual. Malheiros Editores, 2013.
DONIZETTI, Elpidio. Curso didático de direito processual civil. 18 ed. São Paulo:
Atlas, 2014.
ETZIONI, A. Organizações modernas. 4. ed. São Paulo: Pioneira, 1974.
FARIA, Ernesto. Dicionário escolar latino-português. 6.ed. Rio de Janeiro, FAE,
1992.
FARINELLI, Alisson; CAMBI, Eduardo Augusto Salomão. Conciliação e mediação no
novo Código de Processo Civil (PLS 166/2010). Revista de Processo, São Paulo ,
v. 36, n. 194, p. 277-305, abr. 2011.
FIGUEIRA JUNIOR, Joel Dias. Arbitragem, jurisdição e execução: análise crítica
da lei 9.307, de 23.09.1996. 2. ed. São Paulo: RT, 1999.
GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação & Judiciário: Condições necessárias para a
institucionalização dos meios autocompositivos de solução de conflitos. Tese de
doutorado em direito processual, 2011, Faculdade de Direito da Universidade de
São
Paulo
–
USP,
São
Paulo.
Disponível
em
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-24042012-141447/pt-br.php>.
Acessado em 18 out. 2014.
GARBELLINI, Luís Henrique. Acesso à Justiça. Jus Navigandi, 2011. Disponível
em http://jus.com.br/revista/texto/19379/acesso-a-justica/1. Acesso em jan. de 2014.
GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora
Unesp, 1991.
GÓMEZ, P. M. El modelo circular narrativo de Sara Cobb y sus técnicas.
In: Portularia: Revista de Trabajo Social, Vol. 7, 1-2, 2007 (Ejemplar dedicado a:
Mediación e Intervención social), pp. 85-106, ISSN 1578-0236, Universidad de
Huelva.
GRILLO, Trina. The mediation alternative: process dangers for women. Yale Law
Journal, vol. 100, April, 1991.

156

HABERMAS, Junger. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução:
Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, v.1.
HABERMAS, Jürgen. Teoria de la accion omunicativa, Tomo I, Madrid, Taurus
Ediciones, 1999.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Dados
censitários. Disponível em: <http:/www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: mar. de
2014.
KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros
escritos. Tradução de Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2003.
KELSEN, Hans. A justiça e o direito natural , Ed. Almedina, 2010.
LAGRASTA NETO, Caetano. Direito de Família: A família brasileira no final do
século XX. São Paulo: Malheiros, 2000.
LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual
extrapatrimonial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000.

ao

coletivo

LIMA, Fernanda Maria Dias de Araújo. Manual de Mediação: Teoria e Prática.
Editora: New Haptom, Belo Horizonte, 2007.
LISBOA, Rejane Ramos Dantas. Balcão de justiça e cidadania. uma experiência
de acesso à justiça via mescs. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.
LUCHIARI, Valeria Ferioli Lagrasta. Mediação judicial: análise da realidade
brasileira – origem e evolução até a Resolução n. 125, do Conselho Nacional de
Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 2012.
MAIA, Luciana Andrade. Justiça itinerante. Revista Direito Net, 2006. Disponível
em: http://www.direitonet.com.br/colunistas/exibir/166/Justica-itinerante. Acesso em
fev.2014.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS; Eva Maria. Fundamentos da
Metodologia Cientifica: 8. Ed. São Paulo: Atlas, 2010
MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do Processo Civil. 4 ed. São Paulo:
Malheiros, 2000.
MARTINS, Ana Maria Guedes. Direito internacional dos direitos humanos.
Coimbra: Almedina, 2006.
MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas e meios de resolução
coletiva de conflitos no direito comparado e nacional. 4ª ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2014.
MORAIS, José Luis Bolzan de; Spengler, Fabiana Marion. Mediação e arbitragem:
alternativas à jurisdição. 3 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.

157

MORALLES, Luciana Camponez Pereira. Acesso à justiça e princípio da
igualdade. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2006.
MOREIRA, S. M. V. Mediação e Democracia: uma abordagem contemporânea da
resolução de conflitos. Dissertação do Programa de Pós- Graduação em Direito
Constitucional da Universidade de Fortaleza – UNIFOR, 2007.
MUNIZ, Tânia Lobo. A ética na mediação. In: CASSELLA, Paulo Borba; SOUZA,
Luciane Moessa de. Mediação de conflitos: novo paradigma de acesso à justiça.
Belo Horizonte: Fórum, 2009.
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito processual do trabalho. 22. ed.
São Paulo: Saraiva, 2007.
NAZARETH, Eliana Riberti. Mediação: o conflito e a solução. São Paulo:
Artepaubrasil, 2009.
NERY Júnior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT,
2010.
NICOLITT, André Luiz. A duração razoável do processo. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2006. p.26. Disponível em: <www.cnj.jus.br>. Acessado em 14 de nov. de
2014.
NOVELINO, Marcelo. Direito constitucional. 3ª. ed. rev., atual. e ampl.; Rio de
janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2009.
OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Curso de processo civil: teoria geral do
processo civil e parte geral do direito processual civil – São Paulo: Atlas, 2010.
OLIVEIRA, P. B; PEREIRA, S. R. N. O Comércio Formal do Município de Guanambi
e sua Influência na Microrregião. In: V Congresso Norte-nordeste de Pesquisa e
Inovação, 2010. Anais... Maceió-AL. V Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede
Norte e Nordeste de Educação Tecnológica, 2010.
PEREIRA, S. R. N. A Cidade de Guanambi - BA: articulações regionais e suas
implicações na configuração do espaço urbano. In: Colóquio baiano espaços,
tempos e representações: abordagens históricas e geográficas, 2013. Anais...
Vitória da Conquista. Colóquio baiano tempos, espaços e representações. Vitória da
Conquista: UESB, 2013.
PLATÃO. A República; tradução Anna Lia Amaral de Almeida Prado. 1ª ed. São
Paulo: Martins Fontes, 2006.
RÁTIS, Carlos; CUNHA JR., Dirley da. EC 45/2004: comentários à reforma do Poder
Judiciário. Salvador: Jus Podivm, 2005.
RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. São Paulo, Martins Fontes, 2000.

158

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo:
Atlas, 1989.
RISKIN, Leonard L. Understanding mediators’ orientations, strategies, and
techniques: a grid for the perplexed. Harvard Negotiation Law Review, vol. 7, 1996.
ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Ação afirmativa: o conteúdo democrático do
princípio da igualdade jurídica. Revista Trimestral de Direito Público. n. 15/85.
RODRIGUES, Horácio Wanderley. Acesso à justiça no direito processual
brasileiro. São Paulo: Editora Acadêmica, 1994.
RODRIGUES, Walsir Edson Junior. A prática da mediação e o acesso à justiça.
Belo Horizonte: Del Rey, 2006.
SALES, Lília Maia de Morais. Mediação de Conflitos: Família, Escola e
Comunidade. Florianópolis: Conceito Editorial, 2007.
SANDEL, Michael J., Justiça – O que é fazer a coisa certa, Tradução de Heloísa
Matias e Maria Alice Máximo, Rio de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 2011.
SANTOS, Boaventura de Souza. Introdução à sociologia da administração da
justiça-direitos e justiça: a função social do judiciário, São Paulo: Ática, 1989.
SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: O social e o político na pós
modernidade. 8. ed. São Paulo: Cortez, 1995.
SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. 4ª
ed. São Paulo: Edusp, 2009.
SENA, A. G. O. Formas de resolução de conflitos e acesso à Justiça. Revista do
Tribunal Regional do Trabalho 3ª Reg., Belo Horizonte, v.46, n.76, p.93-114, jul./dez,
2007.
Disponível
em:
http://www.trt3.jus.br/escola/download/revista/rev_76/Adriana_Sena.pdf >. Acessado
em abr.de 2014.
SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Gerenciamento de processos judiciais. São
Paulo: Saraiva, 2010.
SILVA, Poliana Machado da. A mineração e o crescimento urbano no município de
Brumado. Tempos Espaços e Representações, 2013 UESB.
SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no
tratamento de conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010.
SUARES, Marinés. Mediación: conducción de disputas, comumicación y técnicas.
Buenos Aires, Paidós, 2008.
TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. São Paulo: Método, 2008.

159

TOURAINE, Alain. Critica da modernidade. Tradução Elia Ferreira Edel. Petrópolis,
Rio de Janeiro: Vozes, 1994.
VASCONCELOS, Mônica Carvalho. Noções gerais sobre a mediação de
conflitos. Disponível em: <http://www5.tjba.jus.br/images/pdf/bjc-mediacao.pdf>.
Acessado em 10 de abr. de 2014.
WALTRICH, D. Q. ; Spengler, F. M. ; Spengler, T. N. . A mediação comunitária como
instrumento democratizador da justiça. In: Fabiana Marion Spengler, Theobaldo
Spengler Neto. (Org.). Mediação enquanto política pública: o conflito, a crise da
jurisdição e as práticas mediativas. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2012.
WARAT, Luís Alberto. Ecologia, psicanálise e mediação. Trad. de Julieta
Rodrigues, Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1995, citado por Marcelo Paes
Menezes, A crise da Justiça e a mediação, Revista do Tribunal Regional do Trabalho
da 3ª Região, Belo Horizonte, 33(63): 23-31, jan./jun. 2001.

160

ANEXOS

