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Caríssima(o) Associada(o), 

 

É com uma combinação de emoções que apresento o livro do Grupo de Trabalho Acesso à 

Justiça II, do XXII Congresso Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em 

Direito (CONPEDI), realizado na cidade de São Paulo entre os dias 13 a 16 de novembro de 2013. 

Sinto-me realizado, alegre e com o sentimento de dever cumprido ao constatar a qualidade e quantidade 

dos trabalhos de cada GT. Por outro lado, a emoção da despedida igualmente se faz presente e, nesse 

particular, quero desejar muito sucesso à nova diretoria e, em especial, ao nosso novo presidente 

Professor Raymundo Juliano do Rego Feitosa.  

Registramos a nossa particular felicidade ao constatar que, mais uma vez, superamos a marca de 

artigos submetidos ao nosso evento e a participação de mais de setenta programas de pós-graduação 

reconhecidos pela CAPES/MEC – o que confirma a expansão e credibilidade de nossa associação. A 

partir do árduo trabalho dos associados conseguimos colocar o CONPEDI entre os maiores eventos 

científicos, do Brasil e das Américas, recebendo mais de 2000 artigos científicos, envolvendo mais de 

300 avaliadores na organização de 40 grupos de trabalhos, inseridos entre as inúmeras linhas de 

pesquisa dos nossos mais de 80 programas stricto sensu na área do Direito. Ao longo desses últimos 04 

(quatro) anos fizemos o Direito ser respeitado e ouvido em todos os órgãos governamentais e não 

governamentais, além de florescer a pesquisa jurídica como uma importante aliada para a construção de 

uma sociedade mais democrática, justa e solidária.  

O nosso XXII Congresso Nacional foi marcado por um duplo sentimento. Primeiro, o de desafio 

– já que foi sediado por uma Instituição nova no sistema de Pós-Graduação (UNINOVE). Segundo, de 

gratidão, já que sinaliza o encerramento de minha gestão, ao longo de dois biênios, à frente da Diretoria 

do CONPEDI. 

O Congresso teve como pano de fundo a temática sobre “a sociedade global e seus impactos 

sobre o estudo e a efetividade do Direito na contemporaneidade”. Nada mais atual e relevante. De fato, 

o limiar do século XX e início do atual, notadamente marcado pelo processo de globalização, impõe 

uma série de desafios ao Direito. Os diversos processos de integração em curso questionam dogmas e 

impõem dificuldades às teorias do direito, trazendo obstáculos mais complexos a serem vencidos. Há 

desafios até mesmo para definirmos períodos, como alguns tentam e enfrentam nos conceitos da pós-

modernidade ou modernidade líquida, para ficarmos em alguns dos mais recorrentes.  
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Desde os seus objetivos e características, o Estado-Nação necessita de um novo olhar com 

novos mecanismos de efetividade do Direito. Com efeito, se o acesso à justiça foi conquistado por 

parcela tradicionalmente excluída da cidadania, principalmente pelos novos canais abertos pela 

Constituição Federal brasileira, que recentemente comemorou bodas de prata, esses e outros brasileiros 

exigem hoje o ponto final do processo! Para tanto, basta observar as recorrentes emendas e, 

consequentes, novos parcelamentos de 8, 10 e 15 anos das dívidas dos entes federativos e o julgamento 

da chamada ADI do “calote dos precatórios”, que foi debatida entre nós em um dos painéis do evento. 

Não há dúvida sobre a necessidade de uma nova Teoria do Estado, que reconheça as importantes 

contribuições da chamada cidadania regional e universal para que possamos avançar na democracia e 

nas promessas não cumpridas da modernidade.  

  Sob essa bandeira, foram debatidos, ao longo dos 04 (quatro) dias de evento, uma cadeia de 

temas relevantes como (1) a filosofia e processo em tempos de protagonismo judicial, (2) reforma 

eleitoral e política, (3) desobediência civil, (4) ensino jurídico, (5) justiça de transição, (6) combate à 

corrupção; (7) direito e desenvolvimento; (8) Neoconstitucionalismo e Estado Plurinacional; (9) 

Princípios do Direito Comercial; (11) jurimetria; (12) hermenêutica e discricionariedade judicial; (13) 

Direito do Trabalho na Contemporaneidade; (14) precatórios e direitos fundamentais; (15) Direito Civil 

na Sociedade Global; (16) ética e empresa; (17) Direitos Econômicos e Globalização; (18) Direito 

Internacional e globalização; (19) desafios do novo código de processo civil; (20) consumo e 

sustentabilidade; (21) mestrado profissional; (22) fomento e inovação em pesquisa; (23) efetividade do 

Direito Ambiental na contemporaneidade e (24) diálogo entre cortes e ordenamentos jurídicos. Isso 

sem dizer que também tivemos os fóruns dos coordenadores e da Federação de Pós-Graduandos em 

Direito - FEPODI e, ainda, a exposição de pôsteres pelos pós-graduandos e graduandos em iniciação 

científica, que entendemos fundamental não apenas para melhor prepararmos os futuros mestrandos, 

mas também como forma de contribuição e inserção da pós-graduação na graduação do Direito.   

  

Importante destacar e reconhecer neste último triênio, a grande liderança do Prof. Martônio 

Mont`Alverne Barreto Lima, coordenador da área, que magistralmente soube conduzir o Direito com 

muito diálogo, presença e competência. Com isso, e aliado ao grande esforço que os programas fizeram 

nos últimos anos, hoje já podemos comparar nossos números e critérios com os das demais áreas do 

conhecimento. De fato, conseguimos reunir dados e estudos para podermos com mais consciência 

questionar os critérios de qualidade e de internacionalização da nossa e das demais áreas. 
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Outro ponto destacado deste último triênio e que merece ser referido foi o engajamento do 

CONPEDI e seus associados na luta pela qualidade da educação jurídica na graduação. Foi por isso que 

nos unimos à ABEDI, OAB/Federal e outras entidades não apenas para organizarmos importantes 

publicações sobre o ensino e a pesquisa jurídica, mas do mesmo modo eventos de divulgação e críticas 

aos recentes documentos elaborados pelo MEC. E foi também por isso que tornamos permanente um 

espaço na programação dos nossos eventos, destinado aos graduandos. Nesse sentido, demos 

continuidade a nossa política de construção de pontes, mas com independência, em favor de um direito 

crítico, emancipatório e de qualidade. 

 Cumpre consignar a grande aproximação que desenvolvemos com o IPEA nos últimos anos, 

que permitiu a concretização de uma série de projetos como o livro “Direito e desenvolvimento”, que 

foi lançado no Congresso, além de um aumento significativo de investimentos na área jurídica deste 

reconhecido instituto, que já beneficiou um grande número de pesquisadores, revistas, programas da 

nossa área e o próprio CONPEDI.  

Finalmente, não poderia concluir sem destacar o grande esforço de toda a equipe da UNINOVE 

– desde os professores, passando pelos discentes de graduação e pós-graduação e colaboradores -, que 

por mais de um ano planejaram e executaram um grandioso evento. Não foram poucos os desafios 

enfrentados e vencidos para a realização de um evento que agregou tantas pessoas em um cenário de 

tão elevado padrão de qualidade e sofisticada logística – e isso tudo sempre com enorme simpatia e 

procurando avançar ainda mais.  

 

São Paulo, primavera de 2013.  

 

Vladmir Oliveira da Silveira  

Presidente do CONPEDI  
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Apresentação 

É sempre um motivo de orgulho participar dos Encontros e Congressos do CONPEDI e, na 

XXII edição do seu Congresso Nacional, tivemos a honra de sermos convidadas para coordenar o 

Grupo de Trabalho "Acesso à Justiça II".  

Os artigos selecionados por doutores pareceristas pelo sistema double blind review (“duplo 

cego”) e apresentados oralmente por seus autores no XXII Congresso, realizado em São Paulo, dos dia 

12 a 16 de novembro, demonstram a qualidade e o aprofundamento dos estudos sobre a matéria de 

Acesso à Justiça. Um dos pontos positivos do GT de Acesso à Justiça II e, acreditamos de todo os GTs 

do Congresso, foi poder reunir, em um só espaço, pesquisadores dos quatro cantos do Brasil (e de 

outras partes do mundo) para compartilharem suas pesquisas e trocarem suas experiências sobre um 

tema em específico, no nosso caso: Acesso à Justiça. 

Na oportunidade, vinte e dois artigos foram apresentados, que trataram das várias vertentes de 

Acesso à Justiça e que integram esta obra. 

No artigo "Poder Judiciário: parte ou órgão do Estado", Cyntia Brandalize Fendrich e Fernando 

Gustavo Knoerr apresentam uma análise da judicialização dos direitos fundamentais. Os autores temem 

uma intervenção abusiva do poder Judiciário e concluem pela verificação quanto à sua posição como 

parte ou órgão do Estado. 

Adriana Gomes Medeiros de Macedo e Artur Cortez Bonifácio  tratam no artigo "A atuação da 

jurisdição constitucional e a voz das ruas: revisitando o papel do Estado" da crise da democracia 

representativa e das razões que levaram o povo às ruas pela luta em prol das demandas reputadas 

urgentes na sociedade. 

Sob o fulcro do art. 5º, inciso XXXV  da CF, Ana Catarina Piffer Gonçalves e Andréia Garcia 

Martin, observam que, em virtude da Resolução nº. 125/10 do Conselho Nacional de Justiça, 

possibilitou-se ao Poder Judiciário a criação de políticas públicas com o intuito de cumprir a garantia 

de acesso à Justiça a membros marginalizados da sociedade. Essa normativa estabelece novas formas 

de resolver conflitos, sem a necessidade de se valer do processo judicial que, especialmente, apresenta-

se moroso e ineficiente diante de conflitos. 
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Deilton Ribeiro Brasil, por sua vez, analisa o fenômeno do ativismo judicial a partir do 

referencial teórico da obra “O guardador de promessas: justiça e democracia de Antoine Garapon” 

(1996), que preconiza que a justiça teria se transformado em último refúgio de uma democracia 

enfraquecida em seus ideais e privada de suas principais referências, tornando-se um espaço de 

exigibilidade desta mesma democracia. 

As  oportunidades democráticas trazidas ao Poder Judiciário pelas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs), em específico a internet, face à necessidade de adequação das práticas desse 

Poder às diretrizes da Lei de Acesso à Informação (LAI) são questionados no artigo de Clarissa Lovatto 

Barros e Lahis Pasquali Kurtz. Os autores também abordam a realidade dos sites dos principais 

Tribunais Superiores do País em relação à publicação de dados que permitam maior controle social de 

suas atividades e do seu funcionamento. 

Tiago Musser dos Santos Braga e José Ricardo Parreira de Castro, usando como base o 

Mandado de Segurança n. 31.816, tratam da interdisciplinaridade do Direito no âmbito das decisões do 

Supremo Tribunal Federal, considerando que  o ensino jurídico deve estar inserido em um diálogo 

permanente e consistente com outros ramos do saber. 

O artigo de Luciana Monduzzi Figueiredo e Luize Calvi Menegassi Castro, intitulado "A 

atuação do Ministério Público do Trabalho no Estado socioambiental", repensa o atual modelo estatal, 

atrelando-o à necessidade de uma compreensão integrada do regime jurídico dos direitos fundamentais. 

As autoras sustentam que esses direitos estão ligados à ideia de sustentabilidade a partir dos eixos 

econômico, social e ambiental e devem ser aplicados isonomicamente, em condutas preventivas, o que 

se coaduna com a realidade complexa da sociedade de riscos. 

No seu artigo, Daniele Alves Moraes e Thais Bernardes Maganhini sustentam que o processo 

coletivo é instrumento eficaz para o alcance do efetivo acesso à justiça, pois a sociedade brasileira 

apresenta conflitos de massa, que necessitam de uma nova proposta processual. 

Valtair Lemos Loureiro sustenta, sem afrontar o devido processo legal, a necessidade de se 

buscar a utilização de técnicas e instrumentos contidos nas legislações de índole coletiva que melhor 

atendam o princípio da efetividade, como novo paradigma de acesso à justiça. No caso específico do 

microssistema coletivo, o autor defende o uso da “teoria do diálogo das fontes”. 
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As autoras Daniela Richter e Joseane Ceolin Mariani de Andrade Pedroso analisam a ação civil 

pública como instrumento concretizador dos direitos difusos ou coletivos de crianças e adolescentes à 

sustentabilidade do meio ambiente como direito das presentes e futuras gerações. 

A tutela coletiva também é abordada por Thaís Amoroso Paschoal Lunard que trata das 

peculiaridades que revestem a legitimação ativa das associações nas ações coletivas. 

Helena Siqueira e Sandra Popolo analisam o acesso à justiça e o princípio da celeridade 

processual como direitos fundamentais positivados pela Carta Magna de 1988, decorrentes da cláusula 

do devido processo legal. 

A flexibilização das formas no processo civil contemporâneo e o realinhamento dos poderes do 

juiz nos limites da sua legitimidade democrática são o tema do artigo dos autores Ana Paula Rebelato 

Luizão e José Mauro Luizão. Os autores concluem pela possibilidade de se avançar na busca da 

efetividade e da celeridade do processo pela via da flexibilização das formas processuais, sem ameaças 

concretas às garantias fundamentais processuais e à legitimidade democrática da atuação jurisdicional. 

Irene Patrícia Nohara e Lucimara Aparecida Main problematizam a necessidade de uma 

abordagem complexa para gestão dos processos eletrônicos pelo Poder Judiciário. As autoras 

estimulam a reflexão sobre a necessidade de uma governança estratégica da tecnologia da informação 

na gestão pública do Poder Judiciário como forma de alcançar eficiência no desenvolvimento dos 

processos eletrônicos, dada a complexidade dos escopos do Sistema de Justiça. 

Ruy Cardozo de Mello Tucunduva Sobrinho e Márcia Mitiko Sericawa estudam a crise do 

Poder Judiciário, indicando suas causas. Os autores apontam os desafios para o julgamento dos feitos, 

passadno por uma análise dos princípios da celeridade e efetividade das decisões judiciais, no artigo 

intitulado "Administração judiciária moderna e medidas para sua eficiência". 

Ana Carolina Farias Almeida da Costa e Deubia Gabriela Oliveira Cavalcanti investigam o 

novo paradigma de acesso à justiça no Estado Brasileiro, a partir da análise da Resolução 125 de 2010 

do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as propostas da Assembleia Nacional Constituinte de 

1988. 

Roberta Kelly Silva Souza analisa de que maneira a justiça se tornou mais acessível à 

população, nas causas de menor complexidade, por meio dos Juizados Especiais Itinerantes.  
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A "Jurisdição comunitária: a resignificação da jurisdição na sociedade global, a partir da 

cidadania participativa e seus impactos sobre a efetividade do direito ao acesso à Justiça na 

contemporaneidade" é tema do trabalho dos autores Marcelino Meleu e Aleteia Hummes Thaines. 

Marcellus Polastri Lima e Ricardo Carneiro Neves Júnior analisam os requisitos necessários 

para a configuração obrigação de indenizar em diferentes instrumentos normativos (Código Civil, no 

Código de Defesa do Consumidor e Constituição Federal). Para os autores, os fatos cuja comprovação 

é exigida são diversos, a depender  da necessidade de se perquirir ou não a culpa do obrigado. 

Noara Herculano Pereira de Morais analisa a (in)constitucionalidade das leis restritivas e 

impeditivas da tutela de urgência contra a Fazenda Pública, a despeito dos relevantes fundamentos 

políticos que as protegem, no trabalho "O direito fundamental à tutela liminar". 

Julio Cesar Medeiros Ribeiro e Makena Marchesi sustentam a incompatibilidade do princípio da 

dialeticidade recursal com a garantia constitucional do acesso à justiça. 

E, por fim, Geovana Maria Cartaxo de Arruda Freire e Gabriela Vasconcelos Lima apresentam 

uma forma de gestão do conhecimento que elabora espaços mais significativos para análise, 

compartilhamento e colaboração em políticas públicas relativas ao acesso à justiça. As autoras 

questionam se o uso de mapas poderá aproximar o judiciário da população. Além da discussão teórica 

sobre o uso das novas tecnologias no judiciário, como um processo de virtualização em curso, 

apresentam, ainda, uma proposta de gestão para o Judiciário.  

Esta é apenas uma breve introdução sobre os artigos cuja apresentação tivemos o prazer de 

conduzir e que ora são disponibilizados para leitura e reflexão. Não temos dúvida da qualidade dos 

textos apresentados e de que eles serão referências para outras pesquisas e instrumentos para que 

pesquisadores e operadores compreendam e repensem a dimensão do Acesso à Justiça. 

 

 

Coordenadores: 

Profª. Drª. Adriana Silva Maillart 

  Profª. Drª. Suzana Henriques da Costa 

 


