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solução de uma série de conflitos que até então não encontravam no Judiciário
respostas adequadas, quer devido ao baixo poder aquisitivo dos envolvidos,
quer devido às custas judiciais, que poderiam facilmente ultrapassar o valor
das causas pleiteadas. Dessa forma, grande parte das questões que envolviam
o cidadão comum, em seu dia-a-dia, sequer adentrava o Judiciário. Um
segundo objetivo que orientou a lei foi a necessidade de desafogar a Justiça
tradicional, sobrecarregada de processos e sem condições estruturais de dar
uma resposta eficiente aos que a ela acorrem. É fato, entretanto, que o
acúmulo de processos na Justiça não diz respeito ao cidadão comum. Os dados
disponíveis indicam que os que procuram a Justiça para resolver litígios são
principalmente os que podem pagar as custas judiciais e/ou detêm as
informações sobre os procedimentos dos Tribunais. O cidadão comum, em
geral, conhece apenas duas Justiças: a criminal e a trabalhista. Trata-se,
portanto, de abrir as portas da Justiça estatal para causas cíveis que,
habitualmente, não encontravam solução no Judiciário.
Uma visão global acerca das três propostas de reforma indica que o
projeto do deputado Jairo Carneiro foi o que mais avançou na questão
referente à Justiça de Paz, ampliando suas competências e assegurando
mecanismos que possibilitassem maior capacidade e flexibilidade na
distribuição de justiça. O projeto do deputado Aloysio Ferreira investia
mais na criação dos juizados especiais na Justiça Federal, até mesmo
conferindo a estes órgãos de competência para as ações oriundas das
relações de trabalho. A primeira versão do relatório da deputada Zulaiê
Cobra propunha a criação de Tribunais Especiais tanto na Justiça Federal
quanto na Justiça do Trabalho. Modificava, até, a Justiça de Paz,
destinando-lhe competência para exercer atribuições conciliatórias, sem
caráter jurisdicional, também nas varas de família. O ponto a destacar é que
a terceira versão do projeto de reforma da deputada Zulaiê Cobra, resultante
da votação em primeiro turno em plenário, manteve inalteradas as
modificações propostas e votadas na Comissão Especial, indicando que as
dificuldades e resistências referentes a outras questões das propostas de
reforma do Judiciário afetaram muito menos este tópico. Daí ser possível
afirmar que a criação e implementação de Juizados Especiais e da Justiça de
Paz – mecanismos de democratização e ampliação do acesso à Justiça –
tenderam a representar posições relativamente consensuais.
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