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RESUMO: A discussão do acesso à justiça nos leva a uma variedade de temas ligados à 

política, teoria do Estado, processo e jurisdição, dentre eles: as dificuldades de acessibilidade 

ao Poder Judiciário, os princípios da celeridade, economia processual, dentre outros. Assim a 

presente pesquisa buscou avaliar os mecanismos para uma adequada prestação jurisdicional 

através dos meios alternativos de resolução de conflitos como forma de acesso à justiça e 

quais seus anseios primordiais, suas principais características e sua contribuição para uma 

sociedade mais pluralista. Se tal precedente tem aberto formas de acesso à justiça ou tão 

somente acesso ao judiciário, vez que o conflito é um processo presentes em todas as 

sociedades, sendo este um choque de interesse, o qual se da à luta por valores, assim os 

sistemas alternativos, disciplinam que a própria sociedade resolva seus conflitos. Em 

decorrência do objetivo geral foram analisadas na presente pesquisa, questões relacionadas à 

garantia do acesso ao Judiciário; prestação jurisdicional em razão da garantia constitucional 

de acesso à justiça; mediação e conciliação como maneiras de acesso à justiça e também se 

analisaram as formas que o novo CPC/15 trouxe de inovador no sistema alternativo de 

resolução de conflitos. No que concerne ao aspecto metodológico, foram utilizados alguns 

tipos de pesquisas, tais quais: a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. A pesquisa 

bibliográfica constituiu fonte primária de pesquisa, sobre a qual incidiu a análise textual e 

perspectiva crítica. Os resultados foram analisados face ao levantamento teórico realizado 

consolidando a complementação dos aspectos desenvolvidos por estes diferentes meios.  

Trata-se de uma abordagem com viés jurídico, sociológico, político, evidenciando uma 

interdisciplinaridade, que para êxito necessita de uma operacionalidade técnica abrangente, no 

sentido da busca pelo maior aproveitamento científico. Nesse panorama a solução para o 

problema do judiciário abarrotado, de certa forma, uma judicialização exacerbada, depende 

muito de uma mudança cultural dos jurisdicionados, uma vez que a justiça muita das vezes se 

mostra como uma ferramenta para aqueles que não encontraram outra solução para a busca 
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daquele direito e não da forma em que vem se mostrando, uma máquina de produção de 

sentenças. 
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