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RESUMO
O objetivo do presente trabalho é verifi-

car como os avanços tecnológicos promovem o 
direito fundamental de acesso à justiça. Esse tema 
se justifica, pois, atualmente, com as mudanças 
implementadas pela globalização, entende-se 
que, caso o Poder Judiciário seja modernizado, 
é possível que mais cidadãos obtenham acesso 
ao mesmo e que se obtenha de forma mais cé-
lere e efetiva o devido provimento jurisdicional. 
Para explorar esse tema, utilizou-se do método 
hipotético-dedutivo, a pesquisa bibliográfica e 
documental e dados oficiais, apreciados de forma 
qualitativa sobre a informatização no Judiciário. 
Conclui-se que os meios tecnológicos de fato 
franquearam o maior acesso à justiça a população, 
além de acelerar consideravelmente o término das 
lides, em especial considerando o juízo 100% di-
gital e outras resoluções do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). 
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ABSTRACT
The objective of  the present work is to verify 

how technological advances promote the fundamental 
right of  access to justice. This theme is justified 
because, currently, with the changes implemented by 
globalization, it is understood that, if  the Judiciary is 
modernized, it is possible for more citizens to obtain 
access to it and to obtain the due provision more 
quickly and effectively. jurisdictional. To explore this 
theme, we used the hypothetical-deductive method, 
bibliographic and documentary research and official 
data, qualitatively appreciated on computerization in 
the Judiciary. It is concluded that technological means 
have in fact given the population greater access to justice, 
in addition to considerably accelerating the termination 
of  disputes, especially considering the 100% digital 
judgment and other resolutions of  the National Council 
of  Justice (CNJ).
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Summary: 1. Introduction. 2. The evolution and limitations of access to justice. 3. Technology as an effective 
tool for the access to justice. 3.1 Technological challenges in the universalization of the right to Access to Justice. What to 
expect from future events? 4. Final considerations. 5. References.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, o direito fundamental de acesso à justiça está assegurado de forma mais 
ampla e irrestrita, protegendo todos os cidadãos, e garantindo sua dignidade na Consti-
tuição Federal Brasileira de 1988, estabelecendo no seu artigo 5ª, inciso XXXV, que “a 
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (BRASIL, 
1988).

A implementação dos direitos constitucionais já positivados é fundamental para 
o avanço das políticas de transformação da realidade dos indivíduos visando alcançar o 
projeto de sociedade idealizado por nossa constituição. É obrigação do Estado brasileiro 
providenciar a universalização desses direitos fundamentais a todos os seus cidadãos. A 
sociedade evoluiu e novas necessidades foram surgindo com impactos no conceito de 
acesso à justiça.

Considerado um pilar do Estado Democrático de Direito, ainda, na atualidade, 
existem muitos obstáculos para efetivação do direito de acesso à justiça aos cidadãos 
brasileiros, tais como a morosidade da decisão judicial, o alto custo da prestação juris-
dicional, a grande quantidade de processos e a falta de estrutura nos tribunais. Como se 
vê, na prática, tais obstáculos impedem o acesso à justiça, eis que, por exemplo, a moro-
sidade judicial acaba fazendo um pleito perder seu sentido; um indivíduo que precisa de 
auxílio previdenciário para necessidades básicas e sua demanda leva vários anos para ser 
solucionada, quando ocorrer pode já ser tarde demais. Ou, caso haja um custo elevado 
para se ingressar na lide, indivíduos de baixo poder econômico dificilmente procurariam 
o judiciário, em razão de sua hipossuficiência.

Neste contexto, é objetivo do estudo verificar se o emprego de novas tecnologias 
poderia aprimorar o acesso à justiça. 

Para o enfrentamento do tema, o trabalho foi divido em duas partes. A primeira 
parte busca conceituar o “acesso à justiça” em si e sua evolução histórica, eis que sua 
definição será essencial para o objeto da pesquisa. Uma vez conceituado o assunto, ain-
da nesta primeira parte, buscou-se detalhar quais obstáculos, do passado e do presente, 
obstam o efetivo acesso à justiça.

Com os obstáculos definidos, a segunda parte busca revelar quais são os meios 
usados pelo Estado para promover o direito fundamental discutido, entre eles, os Juiza-
dos Especiais, a Justiça Gratuita, a advocacia pro bono e a Defensoria Pública. Tais insti-
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tutos acabam por atenuar as problemáticas mencionadas no primeiro tópico, entretanto, 
muitas delas permanecem. Igualmente, como outra forma de acesso à justiça, destacam-
se os institutos da conciliação e mediação, diferentes entre si, principalmente, pelo vín-
culo entre as partes e a arbitragem, que é uma forma de um terceiro decidir o processo, 
em razão de poderes oriundos da vontade das partes.

Também são foco de análise as iniciativas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
como o juízo 100% digital, o processo eletrônico e outras Resoluções do CNJ que bus-
cam melhorar o acesso à justiça, ponderando também, a situação dos excluídos digitais, 
isto é, de que forma estes também poderiam ser incluídos.

2. A EVOLUÇÃO E OS LIMITES DO ACESSO À JUSTIÇA

O acesso à justiça evoluiu de forma gradual, acompanhando as transformações da 
sociedade. Com a evolução histórica da humanidade em diversos setores com o passar 
do tempo, novas necessidades foram surgindo e com isso também ocorreram muitos 
avanços no conceito de acesso à justiça. Dessa forma, conceituar o acesso à justiça se 
tornou tarefa bastante difícil diante da importância alcançada por essa garantia, hoje 
considerado um pilar do Estado Democrático de Direito.

Não é possível estabelecer exatamente quando surgiu o direto de acesso à justiça, 
no entanto, há indícios dele no século 17 A.C. no código de Hamurábi, no qual o indiví-
duo interessado em resolver um impasse poderia ser ouvido pelo soberano que, por sua 
vez, teria o poder de pôr fim ao litígio (NUNES, 2017, p.80 e CASTRO, 2007, pp.11-17).

Continuando esse quadro histórico até o século XVII, o conceito de justiça era 
diferente do sentido atual. Isso porque, durante a monarquia absolutista, o acesso à 
justiça se resumia à figura do monarca. Exemplo disso é que no contexto pátrio, antes 
da constituição de 1824, os processos eram julgados pelos próprios reis, que faziam as 
vezes de magistrado, julgando os processos em conformidade com seus interesses e os 
da burguesia (CARDOSO, 2007), sendo possível afirmar que algo semelhante ocorria no 
reinado de Luís XIV na França (CASTRO, 2007).

Somente depois da Revolução Francesa, surge a separação dos poderes e a ele-
vação da lei a um patamar absoluto, isso com o objetivo de evitar que a vontade de um 
indivíduo comandasse a Justiça (MARINONI, 2008, p.31). 

Nesse período inicial do Estado Liberal, o juiz exprimia apenas a vontade do legis-
lador, sendo sua atuação limitada a reproduzir fielmente as palavras expressas na lei ou, 
no máximo, tentar buscar a vontade do legislador (MARINONI, 2008, p.37).

Posteriormente, o conceito de acesso à justiça, nos séculos XVIII e XIX, era vis-
to como um direito natural, competindo ao Estado mantê-lo meramente evitando seu 
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descumprimento, ou seja, o governo agia de modo passivo, sem a preocupação de dispo-
nibilizar o serviço a todos. Assim, era tido apenas como o direito formal do indivíduo, 
no qual ele poderia contestar ou propor uma ação. (CAPPELLETTI e GARTH, 1988). 

A visão individualista dos direitos alterou-se à medida que as sociedades Laissez-
faire se expandiram, eis que, com elas, as relações e ações se tornaram mais coletivas, 
fazendo surgir conceitos diferentes sobre os direitos e deveres na sociedade. Em razão 
disso, o papel do Estado passa a ser ativo, agora visando garantir o usufruto do direito 
de ação (CAPPELLETTI e GARTH, 1988, p. 11).

Nesse tempo, o direito ao acesso efetivo à justiça teve sua importância elevada, afi-
nal, sem uma forma de reivindicar direitos, seria inútil ser titular deles. O acesso à justiça 
passa a ser encarado como o mais básico dos direitos humanos de um sistema jurídico 
moderno e igualitário (CAPPELLETTI e GARTH, 1988, p. 12). Por tal razão, ele foi 
elevado ao patamar de princípio, passando a ser um objetivo a ser alcançado na sociedade 
e dever do Estado de implementar (CÂMARA, 2019, p. 44).

A consagração da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) em 1948, 
deu projeção mundial aos direitos fundamentais do homem, passando a ter um caráter 
universal, inalienável e irrevogável. Com a Convenção Americana de Direitos Humanos 
(CADH) em 1969, também conhecida como Pacto São José da Costa Rica, esses direitos 
foram efetivamente consolidados. Inspiraram modernas constituições no mundo todo, 
buscando alcançar a dignidade humana de forma plena. 

Ao ser tutelado pelos principais documentos legislativos da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), tais como leis internacionais, convenções e tratados multilaterais, o 
acesso à justiça ajuda a promover o desenvolvimento social e econômico, a paz e a segu-
rança internacional. Este direito humano fundamental chama a atenção pela importância 
no apoio e no reconhecimento de outros direitos essenciais pelas nações que integram a 
sociedade internacional.

No Brasil, o acesso à justiça está relacionado ao processo judicial, podendo ser 
visto como o acesso ao Poder judiciário. Contudo, o conceito vai além da seara proces-
sual. Nessa acepção, o acesso à justiça está intimamente ligado ao direito de ação que 
pode ser conceituado, em sentido amplo, como o direito a “todos assegurado, de atuar 
em juízo, exercendo posições ativas ao longo de todo o processo, a fim de postular tutela 
jurisdicional.” (CÂMARA, 2019, p. 80)

Logo, retoma-se ao acesso à justiça como a busca de um valor de justiça pela 
sociedade e a efetivação de direitos (RODRIGUES, 1994, p.28). Nesse sentido, pode-se 
encarar o acesso à justiça como um supraprincípio, leia-se, como uma síntese de “todos 
os princípios e garantias do processo” (DINAMARCO, 1988, p. 304)

Apesar dos progressos mostrados anteriormente, ainda existem empecilhos no 
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acesso à justiça. Cappelletti e Garth (1988) destacam três: “custas judiciais”, “possibili-
dades das partes” e “problemas especiais aos interesses difusos”.

O primeiro se relaciona às despesas necessárias para um processo judicial. O Es-
tado tem sua parcela com o pagamento de juízes e pessoal auxiliar e as partes com ho-
norários para os advogados e outras custas judiciais. Esta é uma barreira significativa, 
especialmente, quando se fala do ônus da sucumbência, determinando ao vencido não 
somente os custos da sua parte, mas também a parte do vencedor do processo. Muitas 
vezes esses custos não podem nem ser calculados antes do seu início (CAPPELLETTI 
e GARTH, 1988).

Rodrigues (1994) chama essa barreira de “desigualdade socioeconômica”, ressal-
tando a disparidade na distribuição da renda e a carência de recursos da maioria da po-
pulação brasileira, por exemplo. Consoante uma pesquisa do IBGE de 2017, observa-se 
que 10% da população concentra 43,3% do rendimento domiciliar total per capita do 
país que foi de 263,1 bilhões. O índice de atendimento e coleta de esgoto indica que 
somente 55% dos brasileiros possuem esgotamento sanitário adequado (SNIS, 2020).

Este é, talvez, o obstáculo mais grave para o acesso efetivo à justiça. Todos são 
iguais e possuem os mesmos direitos, mas esse direito não se concretiza devido às dife-
renças sociais, culturais e econômicas encontradas, sendo mais graves quanto maior as 
diferenças entre as partes (RODRIGUES, 1994). “Qualquer tentativa realística de en-
frentar os problemas de acesso deve começar por reconhecer esta situação: os advogados 
e seus serviços são muito caros” (CAPPELLETTI e GARTH, 1988, p. 18). Quando o 
processo é realizado, nas palavras do literato, como uma “pequena causa”, essa barreira 
pode ser ainda maior, pois os custos podem ser maiores do que os valores recebidos com 
a vitória do processo. 

Apesar de os autores utilizarem o termo “pequena causa”, este acaba por reduzir 
a importância das demandas que nele tramitam. Nesses termos, é melhor a redação dada 
pela lei n.º 9.099/95, que usa o termo “Juizados Especiais”, isso porque não cabe ao 
legislador definir qual causa é “pequena” ou “grande”

Outro elemento importante é o tempo. À medida que o processo demora em 
sua conclusão os custos aumentam para as partes, fazendo os desfavorecidos economi-
camente desistirem das causas ou aceitarem acordos injustos. “A Convenção Europeia 
para Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais reconhece explicita-
mente, no artigo 6º, parágrafo 1º que a Justiça que não cumpre suas funções dentro de 
‘um prazo razoável’ é, para muitas pessoas, uma Justiça inacessível” (CAPPELLETTI e 
GARTH, 1988, p. 21).

No obstáculo “possibilidades das partes”, Cappelletti e Garth (1988, p. 21), citam 
as “vantagens e desvantagens básicas para determinados litigantes”. Os recursos finan-
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ceiros que algumas pessoas ou organizações dispõem é uma vantagem, pois podem pagar 
o processo, bem como sua demora na conclusão. Fato que implica, inclusive, na forma 
como são apresentados os argumentos da parte.

Nesse contexto, existe a “capacidade jurídica” relacionada às diferenças de edu-
cação e meio, em que a pessoa precisa reconhecer que possui um direito. Percebe-se 
que algumas informações são compreendidas, mas outras não são claras, acarretando o 
desconhecimento jurídico que impede de reconhecer, por parte do cidadão, o próprio di-
reito e formas de agir sobre ele. Então, ele não recorre ao sistema judiciário ou nem sabe 
como fazê-lo. Além disso, é possível verificar que indivíduos que possuem maior contato 
com os processos têm vantagem por compreender como funcionam (CAPPELLETTI e 
GARTH, 1988, p. 22).

“Direito à informação” é o nome referido por Rodrigues (1994) ao falar desse 
tema. Acrescenta que no Brasil existe desconhecimento sobre a legislação e os direitos 
básicos, bem como dos instrumentos processuais que os garantem. Os meios de comuni-
cação, a educação e a falta de instituições que possam realizar esse trabalho de orientação 
jurídica são citadas como elementos importantes nesse contexto. Tanto para esclarecer 
sobre os direitos e possíveis formas de os reivindicar, como para fomentar a busca pela 
cidadania e respeito a esses direitos.

Já os “problemas especiais dos interesses difusos” estão ligados ao alto custo do 
processo, caso apenas um particular ingresse na lide e, em uma ação coletiva, encontra-se 
dificuldade em agrupar pessoas suficientes para que seja significante. Logo, a gestão des-
se tipo de interesse vai ao Estado que nem sempre protege realmente o interesse público 
(CAPPELLETTI e GARTH, 1988).

Assim, é possível aferir que, no passado, os obstáculos ao acesso à Justiça con-
fundem-se com as fases de soluções práticas para a temática: a) No primeiro momento, 
sequer existia legislação processual prevendo a assistência jurídica gratuita, motivo pelo 
qual, o indivíduo teria de depender da advocacia pro bono ou pagar os elevados custos 
de um advogado. b) Outrossim, um rito para um processo mais célere de causas menos 
complexas, não existia, o que obstava um provimento jurisdicional rápido; c) Ademais, 
inexistia um mecanismo processual, como a Lei da Ação Civil Pública atual, para tutelar 
os interesses difusos, de modo que estes, em razão de sua falta de organização, deixavam 
de ser exercidos; d) Menciona-se também a ausência de outras formas de solução de 
conflitos além da judicial, como a conciliação, mediação e arbitragem (CAPPELLETTI 
e GARTH, 1988).

Atualmente, diversos desses problemas apontados foram solucionados ainda que 
em parte, a exemplo do advento da Lei dos Juizados Especiais.

Surgem os problemas atuais para o acesso à justiça, entre eles (RODRIGUES, 
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1994): a) Crise vivenciada pelo Poder Judiciário que enfrenta “problemas estruturais e 
históricos”, como a “morosidade existente na prestação jurisdicional; a carência de re-
cursos materiais e humanos; a ausência de autonomia efetiva em relação ao Executivo e 
ao Legislativo” (RODRIGUES, 1994, p. 46); b) Falta de “assistência jurídica preventiva e 
extrajudicial”, pois determinados locais ainda não possuem instituições para realizar esse 
serviço (RODRIGUES ,1994, p. 50); c) “Fatores simbólicos”, em que há um distancia-
mento do magistrado e a pessoa simples que busca o sistema de justiça. Há uma tradição 
cultural, a qual superioriza o primeiro e o segundo percebe esse sistema como inacessível 
(RODRIGUES ,1994, p. 50p. 49).

Existe ainda um elemento que complica o enfrentamento desses obstáculos: eles 
não podem ser eliminados um de cada vez, pois se relacionam entre si e melhorias em 
uma das barreiras pode levar a um prejuízo em outra (CAPPELLETTI e GARTH, 1988).

Por outro lado, Rodrigues (1994, p. 51) afirma que parte dos problemas citados 
podem ser solucionados ou atenuados por meio da “adoção de instrumentos processuais 
adequados, ou da interpretação finalística e sistemática dos já existentes”. 

Esses instrumentos processuais consistem no próprio legislador, ao disciplinar a 
sistemática do processo, acabar por restringir ou ampliar àqueles que obterão o devido 
provimento jurisdicional. Nas palavras do autor: “o acesso à justiça é problema também 
ligado à abertura de vias de acesso ao processo, tanto para a postulação de provimentos, 
como para a resistência” (RODRIGUES, 1994, p. 29). Nesse sentido, menciona a Lei 
9.099/95, o Código de Processo Civil, o Código de Defesa do Consumidor, entre outros 
instrumentos processuais (RODRIGUES, 1994, pp. 53 a 75).

Porém, em relação à desigualdade socioeconômica, não há meios do direito para 
tal. Ele sugere, na verdade, a criação de meios gratuitos de acessar a assistência jurídica 
e ao Poder Judiciário.

Contudo, sem a possibilidade de ser representado no processo por um defensor 
habilitado de nada adiantaria a legislação acima, motivo pelo qual a Constituição de 1988 
também disciplinou a criação da Defensoria Pública, instituição que é “essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe prestar assistência jurídica, judicial e extrajudi-
cial, integral e gratuita, aos necessitados” (BRASIL, 1994).

Por fim, destaca-se que a advocacia pro bono em conjunto com a entidade acima, 
é instrumento relevante para abrir as vias do judiciário à população em geral, sendo, in-
clusive, disciplinada expressamente no art. 30 do Código de Ética e disciplina da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB, 2015, p. 18).
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3. A TECNOLOGIA COMO FERRAMENTA EFICAZ DE ACESSO À JUSTIÇA 

Os estudiosos do direito apontam três gerações ou dimensões de direitos funda-
mentais: a primeira, associada às liberdades negativas e aos direitos políticos; a segunda, 
relativa aos direitos econômicos e sociais, e uma terceira ligada à ideia de direitos de 
fraternidade (PORTELLA, 2015).

Ocorre que, conforme Paulo Bonavides, há uma quarta geração de Direitos Hu-
manos, que é relacionada aos direitos de globalização, à democracia, à informação e ao 
pluralismo (PORTELLA, 2015). Nesse sentido, na modernidade, é evidente que a melhor 
forma de se obter informações é por meio da tecnologia, em especial, mídias digitais, 
daí a importância de se reconhecer as novas tecnologias como um direito fundamental.

Tamanha é sua pertinência que um Relatório das Nações Unidas reconheceu a 
internet como um direito fundamental, eis que essencial meio de comunicação e, portan-
to, imprescindível para a promoção da liberdade de expressão e da democracia (ONU, 
2011),  inclusive, obstar o acesso à internet ofende o art. 19 da DUDH (CAZELATTO 
e MORENO, 2016).

Nesse sentido, menciona-se o aludido artigo (ONU, 1948): “Todo ser humano 
tem direito à liberdade de opinião e expressão; esse direito inclui a liberdade de, sem 
interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por 
quaisquer meios e independentemente de fronteiras.”

No século XXI, passando pela globalização, destacamos o avanço político do Bra-
sil. Nesse contexto, novos aspectos entraram em cena, como a preocupação com o meio 
ambiente e poluição, segurança pública, mobilidade urbana, entre outros. O judiciário 
brasileiro não conseguiu acompanhar o crescimento da sociedade de uma forma geral e, 
paralelamente, faltam investimentos em diversos setores, criando um campo fértil para 
novos conflitos que deságuam no Poder Judiciário.

Corroborando esse entendimento, Ferreira (2005, p. 91) aponta que “a deficiente 
estrutura do Estado, inadequada para atender às suas finalidades, gera litígios ou lides 
em número avassalador, sobrecarregando o Poder Judiciário e estendendo-lhe as conse-
quências da crise do Estado”

Verificam-se algumas defasagens que atingem o poder judiciário: a) Fatores cul-
turais, que levam a população a acreditar que o magistrado é uma figura muito distante 
da realidade social; b) O sistema legislativo é confuso e ineficaz, isso porque muitas leis 
são promulgas sem levar em conta sua eficácia ou possibilidade de execução, leia-se, há 
uma mentalidade do legislador em tentar solucionar os problemas sociais somente pela 
lei escrita; c) O sistema processual acaba por perpetuar a lide para a eternidade, eis que é 
possível se impetrar um amplo leque de recursos e incidentes processuais que redundam 
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na morosidade do processo, isso porque, o sistema judicial pátrio permite que em muito 
se ultrapasse o duplo grau de jurisdição; e d) Há um número aquém de juízes para a alta 
demanda social (FERREIRA, 2005).

Sintetizando esses problemas, há uma pesquisa realizada com os próprios ma-
gistrados, os quais entendem que a crise acima se dá pela “carência de recursos mate-
riais, aliados ao excesso de trabalho e ao anacronismo do direito processual que favore-
ce recursos protelatórios e aumenta o tempo de tramitação de um determinado feito” 
(VIANNA et al., 1997, p. 277). Igualmente, cerca de 72,9% dos entrevistados entendem 
que os problemas acima se dão em razão de o Judiciário não ter se modernizado, fato 
esse que resultou em uma justiça lenta e custosa (FERREIRA, 2005).

Logo, em que pese o avanço da globalização que resultou no acesso à tecnologia 
ser reconhecido como um direito fundamental, observa-se que o Judiciário, em si, pouco 
fez para acompanhar essa demanda, razão pela qual, novos problemas ligados à ausência 
de mídias digitais no judiciário emergiram.

3.1 Desafios tecnológicos na universalização do direito de Acesso à Justiça. O que 
esperar das ondas futuras?

A chamada primeira onda visa uma assistência judiciária gratuita, garantindo o 
acesso à justiça àqueles que necessitam do amparo jurídico não podem arcar com as cus-
tas judiciais e os honorários. O que se pretende nesse primeiro movimento é que todos os 
cidadãos, independente da sua situação econômica, tenham acesso à tutela jurisdicional. 
Na chamada segunda onda, essa tutela dos direitos é ampliada, uma vez que passou a 
haver uma preocupação com a proteção dos interesses difusos e coletivos da sociedade, 
ampliando aquela visão individualista proposta no movimento anterior. Nesse sentido, 
a fim de exemplificar esse momento, podemos destacar a ferramenta da Ação Civil Pú-
blica.

No último movimento, considerada a terceira onda, a visão do acesso e a repre-
sentação em juízo é vista sob uma nova concepção, agora de forma mais ampla. Perce-
beu-se que a submissão do conflito a tutela do Estado, já não é suficiente para a pacifi-
cação social, é preciso aprimorar essa prestação jurisdicional, melhorar o aparelhamento 
do Estado, além de investir em meios alternativos para solução de conflitos.

Sem perder o tema central deste texto, destaca-se que as novas tecnologias no âm-
bito do processo judicial, como forma de ampliação ao acesso à Justiça, estão inseridas 
na terceira onda, uma vez que visam aprimorar, dar efetividade à prestação jurisdicional. 
É preciso olharmos com novos olhos para a visão de acesso à justiça defendida na pri-
meira onda, uma vez que a grande demanda de conflitos fez com que fosse necessário 
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pensarmos em novos métodos para garantirmos o direito material de forma efetiva.
Nesses termos, atualmente, vive-se o que se chama de 4ª Revolução Industrial. 

Explica-se. A primeira revolução industrial ocorreu na segunda metade do século XVIII 
na Inglaterra, tendo sido marcada pelo fato de substituir mão de obra humana por má-
quinas. Ocorre que, no século XXI, vive-se o que se chama de 4ª Revolução Industrial, 
consistente no uso, entre outras, de BIG DATA e a Internet. (CARDOSO, 2016)

No bojo dessas inovações, desponta, sem dúvida, a Internet, a qual promove a 
conexão de dados e mensagens, por meio de um protocolo comum, entre usuários, enti-
dades públicas e privadas de todo o planeta.

Tendo em vista o quadro acima, o Direito então deverá se adaptar a essa nova 
realidade, utilizando-se agora dessas novas tecnologias para promover seus institutos. 
Em outras palavras, deverá utilizar a conexão promovida pela Internet para promover 
o andamento processual, o que já vem sendo feito por iniciativas, como o juízo 100% 
digital e outras que serão citadas à frente (CARDOSO, 2016).

Dessa forma, é possível afirmar que o processo eletrônico e qualquer outra tec-
nologia utilizada como instrumento para a prática de um ato processual, visa a prestação 
de uma justiça mais simples e acessível ao jurisdicionado. Podemos afirmar, também, 
que visa a facilitação no acompanhamento do trâmite processual de modo a buscar os 
parâmetros necessários à razoável duração do processo.

Sobre a possibilidade de uso dessas novas tecnologias, observa-se que, no mundo, 
mais de 65% da população já tem acesso à internet. No Brasil, em 2021, o número de 
domicílios que tinham acesso à internet era de 90%, montante maior que em 2019, que 
eram  84% dos domicílios (IBGE, 2022). Completa o quadro, a pesquisa da Agência 
Nacional de Telefonia (Anatel), a qual constatou que há 252,8 milhões de telefones ati-
vos no país em 2021, número maior que a população brasileira (ARAÚJO, GABRIEL E 
PORTO, 2022).

Nesse sentido, já existem diversas iniciativas do poder judiciário para a implemen-
tação da Justiça 4.0, como o Portal de Serviços do Poder Judiciário, que visa permitir 
que qualquer pessoa cadastrada possa consultar o andamento do processo, bem como 
peticionar nas ações judiciais, por meio de um login único (CONJUR, 2022).

Há também a resolução CNJ 337/2020, que instituiu a videoconferência no sis-
tema judiciário e a resolução CNJ 354/2020, que permite o cumprimento de certos 
atos processuais e ordens judiciais pela via digital. Nessa esteira, é possível que todos 
os atos processuais ocorram por meio eletrônico e remoto, em razão da Resolução CNJ 
345/2020, que instituiu o juízo 100% digital, o qual já abrangeu cerca de 50% do Judiciá-
rio brasileiro (ARAÚJO, GABRIEL E PORTO, 2022). 

Atualmente, há ainda a Resolução CNJ nº 385/2021 que criou os “Núcleos de Jus-
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tiça 4.0”, que podem ser entendidos como uma evolução da Resolução anterior, eis que 
o processo 100% digital também tramitará em uma vara sem sede ou instalações físicas.

Como se vê, para que todas essas inovações sejam utilizadas, é preciso que o ci-
dadão tenha acesso aos meios de comunicação digitais e é nisso que repousa a principal 
crítica à Justiça 4.0, leia-se, este novo modelo de justiça excluiria aqueles que não tem 
acesso à internet e outros meios de comunicação digitais e/ou não possuam expertise o 
suficiente para usar esses meios.

Apesar da crítica, alguém que não possui recursos para ter acesso à internet, difi-
cilmente terá meios para se dirigir a um Tribunal, pois, para se deslocar ao Fórum ou co-
marca do processo, a pessoa dispenderá recursos com alimentação, transporte e perderá 
dias de trabalho, de modo que é mais simples garantir a inclusão digital do que a física 
(ARAÚJO, GABRIEL E PORTO, 2022). 

Isso porque já há iniciativas visando atenuar a exclusão digital, como a criação de 
Pontos de Inclusão Digitais, que são salas com computadores e acesso à internet nas 
quais atos processuais podem ser praticados pelas partes, contando, inclusive, com o 
auxílio de um servidor para orientar os interessados (CAMIMURA, 2022).

Além disso, corrobora também a resposta à crítica supramencionada, os dados 
extraídos do último levantamento da “Justiça em números” (CNJ, 2022). Isso porque o 
aludido relatório aponta para uma melhora no acesso à justiça com a implementação do 
juízo 4.0 e do juízo 100% digital.

Nesse sentido, menciona-se que os seguintes tribunais já têm 100% de adesão ao 
juízo 100% digital: “TJGO, TRE-GO, TRE-MA, TRE-MG, TRE-MS, TRE-PA, TRE
-PE, TRE-PI, TRE-RN, TRE-RS, TRE-SE, TRE-TO, TJMRS, TRF4, TRT1, TRT2, 
TRT3, TRT5, TRT6, TRT9, TRT11, TRT12, TRT13, TRT14, TRT15, TRT23” (CNJ, 
2022, p.11).

Observa-se que, em 2021, alguns tribunais, doravante, apenas trabalharam na mo-
dalidade digital, pois 100% de seus processos são eletrônicos, tal realidade é presente, 
principalmente, na justiça do trabalho e eleitoral, como é o caso do TRT 23, TRT 15, 
TJPR e o TRT-MT. No estado de Mato Grosso do Sul, o TJMS está com 96,4% de seus 
processos digitalizados e o TRT 24ª com 99,2% (CNJ, 2022, p. 193).

Desses tribunais, destaca-se o caso do Tribunal de Justiça do Paraná, no qual o 
tempo médio para se julgar um processo passou de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses 
para apenas 104 (cento e quatro) dias, isto é, 3,5 meses. Portanto, há uma redução de 
746 (setecentos e quarenta e seis) dias para o término de uma lide, ou seja, atualmente a 
justiça digital enxugou mais de 87,7% o tempo gasto em um processo (CNJ, 2022).

Outrossim, em um quadro global, observa-se que um processo digital é cerca de 
três vezes mais célere que um processo físico (CNJ, 2022, p. 194), já que um processo 
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físico levava, em média, 09 (nove) anos e 09 (nove) meses para se encerrar, ao passo que 
um processo eletrônico leva apenas 03 (três) anos e 04 (quatro) meses. 

Comparações casuísticas levam a números ainda melhores, a exemplo do TJMG, 
onde um processo físico levava cerca de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses para findar, 
e agora um processo eletrônico, termina em 01 (um) ano e 09 (nove) meses (CNJ, 2022, 
p. 194).

Além de ter agilizado o andamento processual de todos os tribunais em que foi 
implementado, o juízo digital também permitiu o maior acesso à justiça, eis que o núme-
ro de processos ativos nos tribunais teve um aumento.

De forma mais ampla, também se destaca que houve um aumento em “9,9% no 
número de casos novos por mil habitantes em 2021, em relação a 2020” (CNJ, 2022, 
p.112)

Nesses termos, o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região sofreu um pico de 
processos em ativos no juízo 100% digital, registrando 5 (cinco) vezes mais procedimen-
tos ativos no ano de 2022. O número maior de processos se justifica em razão da digi-
talização da justiça, a qual, sem dúvida, permitiu maior acesso da população aos meios 
processuais. O que já era uma tendência passou a ser uma realidade mais rapidamente em 
função da Pandemia do COVID/19, quando o isolamento social impôs uma nova rotina 
aos cidadãos no mundo todo.

Sobre o assunto, é pertinente informar que as audiências estão entre os atos pro-
cessuais mais dificultosos para os jurisdicionados, eis que o ato envolve um conjunto 
concatenado de pequenas diligências para obter sucesso. Nesse sentido, menciona-se que 
a testemunha terá de ser intimada, fato esse já conturbado em razão da possibilidade de 
não ser encontrada. Caso este último ocorra, serão feitas diligências para tentar localizar 
outro endereço para sua intimação e, se encontrada nesse novo recinto, deverá depois 
comparecer perante o magistrado para prestar seu depoimento, ato esse que traz novas 
dificuldades, sejam físicas (locomoção), sejam técnicas (necessidade de utilizar computa-
dor, acesso à internet, entre outras). Outrossim, mesmo que compareça perante o juízo, 
novos empecilhos podem ocorrer, obstando o andamento da lide, não sendo raro, por 
exemplo, que uma testemunha escute o depoimento da outra, fato esse que ocorreu nas 
audiências virtuais feitas durante a pandemia do COVID/19 (PEREIRA e SCHINE-
MANN, 2020).

Em síntese, apesar da crítica acima, entende-se que as novas tecnologias promo-
vem maior acesso à justiça, pois facilitam o trabalho do próprio judiciário e o acesso 
da parte ao mesmo, eis que, em vez de gastar recursos financeiros com deslocamento, 
alimentação e outros, poderá realizar os atos processuais à distância, por meio das mídias 
digitais. Prova disso, são os dados extraídos do CNJ que atestam a celeridade dos proce-
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dimentos digitais, bem como o aumento do número de processos judiciais, fatos esses, 
inegavelmente, ligados às novas tecnologias. Igualmente, quanto aos excluídos digitais, 
há outras iniciativas para inclui-los, como salas nos fóruns específicas para atos proces-
suais remotos e a assistência de servidores àqueles que desconhecem o uso das novas 
tecnologias.

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Este texto buscou identificar os persistentes obstáculos do acesso à justiça , tais 
como a falta de estrutura do judiciário, fatores simbólicos e a ausência de assistência 
jurídica em certas localidades, o que prejudica o acesso à justiça, direito humano e fun-
damental.

Expostos os problemas, mostrou-se também o que está sendo feito para solucio-
ná-los, aí se incluindo os juizados especiais, que é uma forma mais célere de se obter o 
provimento jurisdicional em prazo razoável; a assistência jurídica gratuita, que garante 
o acesso ao judiciário daqueles que não podem pagar as custas do processo; a advocacia 
pro bono, na qual o operador do direito atuaria sem receber remuneração, apenas “para o 
bem”; e a Defensoria Pública, que é a instituição criada e mantida pelo próprio Estado, 
responsável pela defesa judicial e extrajudicial.

Considerando o advento da globalização, destacou-se que o direito à tecnologia 
é um direito fundamental de quarta geração, no entanto, o judiciário não acompanhou 
a evolução social, causando inúmeros conflitos novos. Nesse sentido, afirma-se que os 
meios tecnológicos podem sim ser uma ferramenta para resolver a problemática, amol-
dando-se na terceira onda de acesso à Justiça, já que, inegavelmente, acabam por facilitar 
o acesso e o próprio trabalho do judiciário, sendo maiores provas desse fato as resolu-
ções CNJ n.º 337/2020 e n.º 354/2020, o juízo 100% digital e os dados extraídos da “Jus-
tiça em números” de 2022, os quais atestaram o maior número de processos ajuizados, 
bem como significativa melhora na celeridade dos procedimentos.

Apesar de algumas críticas ao modelo de Justiça 4.0, por não abarcar os excluídos 
digitais, nota-se que já há outras iniciativas visando sua inclusão, como a implantação 
de centros de acesso à Justiça Digital, que concederão acesso à internet, computadores 
e outros equipamentos àqueles que não o possuem, bem como, as atuais pesquisas do 
IBGE e ANATEL têm demonstrado que a população vem tendo maior acesso aos meios 
digitais. 

Portanto, conforme apurado no presente trabalho, apesar de ainda haver um lon-
go caminho para o judiciário percorrer, é inegável que as novas tecnologias acabam por 
propiciar um maior acesso à justiça, já que facilitam o acesso ao judiciário por parte do 
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cidadão e o próprio trabalho do judiciário.
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