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Resumo: Atualmente o mundo vive-se a maior crise humanitária 
da história, vez que já se alcançou o número de 70,8 milhões de 
refugiados. Neste cenário, os países estão sendo marcados pelo 
recebimento de grande número de pessoas. Dentre os países que 
se destacam no acolhimento de refugiados está o Brasil, por pos-
suir legislação que outorga ampla garantia de direitos a este 
grupo. Dentre os mais importantes direitos está acesso à justiça, 
já que por meio dele os indivíduos conseguem ter tutelados todos 
os demais direitos, sobretudo àqueles inerentes à dignidade da 
pessoa humana. Assim, por meio do método hipotético-dedu-
tivo, busca-se analisar se o direito ao acesso à justiça está sendo 
garantido aos refugiados ou se há necessidade de adoção novas 
medidas para a concretização. Conclui-se que a maior dificul-
dade enfrentada pelos refugiados é o idioma. Ainda, que este 
mesmo problema se tornou um abismo ao acesso à justiça, espe-
cialmente no exercício do jus postulandi dos juízos especiais e 
no sistema multiportas de solução de conflitos. Por fim, con-
cluiu-se que há necessidade de alteração na legislação vigente, 
com a inclusão da disponibilização de intérpretes, de defensores 
públicos bem como o uso de inteligência artificial de tradução 
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automática para que o acesso à justiça seja efetivo a todos.  
 
Palavras-Chave: refugiados; acesso à justiça; efetividade.  
 
Abstract: Currently, the world is living the greatest humanitarian 
crisis in history, because there are more than 70,8 million refu-
gees. In this scenario, countries are marked by receiving a large 
number of people. Brazil stands out in receiving these flows of 
people, because it has legislation that offers ample guarantee of 
rights for this group. Among the most important rights is access 
to justice, because through it individuals are able to protect all 
other rights, including those inherent in the dignity of the human 
person. Through the hypothetical-deductive method, seeks to 
analyze whether the right to access to justice is being guaranteed 
for the refugeesor or if existc the need adoption of new measures 
to achieve for the realization. It is concluded that the greatest 
difficulty faced by refugees is the language. Yet, this problem 
has become an abyss to access to justice, especially in the exer-
cise of jus postulandi of the special pleas courts and the multi-
port conflict resolution system. Lastly, it was found that there is 
a need to change the current legislation for include availability 
of interpreters, public defenders and using artificial intelligence 
machine translation so that access to justice is effective for all. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

tualmente o mundo vive a maior crise humanitária 
da história, pois o número de refugiados já atingiu 
mais de 70,8 milhões de pessoas em busca de um 
recomeço fora de seu país de origem.  

Dentre os países que se destacam no rece-
bimento e acolhimento destes grupos, está o Brasil, que já 
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recebeu pedidos de refúgio de 94 diferentes nacionalidades. Isso 
ocorre, pois,  o Brasil é referência em âmbito internacional, por 
sua política de fronteiras abertas e por sua legislação estender 
aos estrangeiros grande parte dos direitos garantidos aos nacio-
nais, o que faz com esses grupos, que tiveram seus direitos como 
cidadãos e dignidade violados, busquem neste país refúgio e tu-
tela de seus direitos.  

Um dos principais direitos garantidos aos estrangeiros, 
em igualdade aos nacionais, destaca-se o direito ao acesso à jus-
tiça, disposto na Constituição Federal de 1988 e por meio da Lei 
n. 13.445/2017, Lei de Migrações. Isso porque é por meio dele 
que o indivíduo pode buscar a tutela dos demais direitos. Deste 
modo, o direito ao acesso à justiça caminha de forma conjunta 
com o direito da dignidade da pessoa humana e deve se adaptar 
as constantes mudanças ocorridas na sociedade. 

Neste contexto, embora a lei garanta este direito aos es-
trangeiros, necessário se faz repensar se o direito ao acesso à 
justiça possui eficácia ou se há óbices na garantia deste aos re-
fugiados. Assim, levantam-se algumas indagações sobre o tema: 
qual a principal dificuldade enfrentada pelos refugiados após a 
chegada ao Brasil? Essas dificuldades refletem no acesso à jus-
tiça? Sistemas como o multiportas de solução de conflitos e o 
jus postulandi previsto na Lei n. 9.099/1995, podem ser aplica-
dos aos migrantes em igualdade de condições aos nacionais? Se 
não efetivos, quais seriam as alternativas para garantir a proteção 
integral de direitos deste grupo por meio do acesso à justiça? 

Assim, no presente artigo, a partir de uma metodologia 
hipotético-dedutiva em pesquisas realizadas em periódicos, base 
de dados nacionais e internacionais e na legislação brasileira, 
busca-se discutir a real situação do acesso à justiça aos refugia-
dos no Brasil, se este se concretiza através dos mecanismos já 
existentes ou se vivenciamos uma omissão de direitos àqueles 
que já chegaram ao país com seus direitos e dignidade violados. 
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1 AS RECENTES ONDAS MIGRATÓRIAS PARA O BRASIL 

 
O Alto Comissário das Nações Unidas para refugiados, 

por meio do relatório Tendências Globais publicado em 2018, 
registrou que atualmente tem-se mais de 70,8 milhões de refugi-
ados no mundo (ACNAUR, 2018, online). Destes dados, identi-
fica-se que o mundo vive na maior crise humanitária de sua his-
tória, a qual superou os números de vítimas que fugiram das 
atrocidades praticadas durante holocausto na Segunda Guerra 
Mundial. 

As informações extraídas do último relatório da AC-
NAUR demonstram que do total de números de refugiados, mais 
de dois terços são oriundos de cinco países, Síria, Afeganistão, 
África do Sul, Myanmar e Venezuela, também, que o número de 
refugiados venezuelanos tem crescido significativamente, se 
comparado com outras nacionalidades que solicitam o refúgio. 
Ainda, os dados revelam que Turquia, Paquistão, a Uganda, o 
Sudão e a Alemanha são os países que mais recebem refugiados 
no mundo (ACNAUR, 2018, online).  

Embora existam poucos refugiados de origem brasileira, 
o Brasil é um grande receptor destes migrantes forçados. Insta 
destacar que a recepção de migrantes (forçados e voluntários), 
não é atual, pois a história do Brasil se confunde com a chegada 
de estrangeiros, que se iniciou com a colonização e perdura até 
os dias atuais (MARINUCCI, MILESI, 2002, online). 

De acordo com a pesquisa realizada pelo CONARE – 
Comitê Nacional para Refugiados, o Brasil já recebeu pedidos 
de refúgio de 94 diferentes nacionalidades. Dentre os países que 
mais exportam refugiados para o Brasil estão a Venezuela, Se-
negal, Haiti, Síria, Angola, Cuba e República Democrática do 
Congo. (CONARE, 2020, online). 

Contudo, o número mais expressivo de pedidos de refú-
gios é promovido por Venezuelanos, que representam 69,85% 
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dos pedidos realizados atualmente no país. Esse fenômeno 
ocorre em razão da grave e generalizada violação de direitos hu-
manos ocorrida durante a atual crise econômica que acontece no 
governo Maduro. Segundo a ACNAUR, até janeiro de 2020, o 
Brasil alcançou o número de 37.000 refugiados venezuelanos, 
sendo que apenas em 2019, o número de concessões foi de 
20.907 (ACNAUR, 2020, online; CONARE, 2020, online). 

Com isso, identifica-se que o fenômeno das migrações 
forçadas está afetando vários países com a chegada dos grandes 
fluxos de pessoas, buscando recomeço fora de seu país de ori-
gem para terem seus direitos tutelados, sobretudo àqueles ine-
rentes a dignidade da pessoa humana. Em destaque, tem-se o 
Brasil que, ao adotar a política de fronteiras abertas no recebi-
mento destes grandes fluxos, passou a apresentar maior diversi-
dade cultural e social, com a chegada dos novos cidadãos brasi-
leiros. 

 
2 MIGRAÇÕES E PROTEÇÃO LEGAL 

 
As migrações sempre estiveram presentes na vida do ser 

humano desde os primórdios da civilização. Estes movimentos 
originaram todas as nacionalidades e construíram a identidade 
de cada nação ao longo dos tempos. (BATISTA, 2009, p. 68).  

A doutrina difere o instituto da migração em migrações 
voluntárias e migrações involuntárias. A primeira espécie ocorre 
quando o indivíduo, motivado por sua própria vontade, decide 
se deslocar para outro país. Este deslocamento pode ocorrer em 
busca de novas oportunidades de emprego, motivado por relaci-
onamentos, para estudos e outros motivos nos quais não há in-
tervenção de fatores externos. Já os migrantes involuntários, 
também denominados de forçados, os quais são objeto deste tra-
balho, são todos os indivíduos que, por forças alheias ao seu de-
sejo, vontade ou interesse, são obrigados a deixarem seu local de 
moradia atual. (PEREIRA, 2019, p. 68). 
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Embora os conceitos sejam comumente tratados como 
sinônimos, sua diferenciação possui grande relevância, na me-
dida em que sua homogeneização pode influenciar no enfraque-
cimento da proteção já conquistada pelos migrantes forçados, 
banalizando o conceito de refugiado.  

Ainda que as migrações forçadas consistam em ocorrên-
cias recorrentes ao longo história, o tema ganhou amplitude a 
partir do século XX, com as guerras e o crescente número de 
pessoas deslocadas de seus países de origem, em busca de segu-
rança e novas possibilidades de vida. 

Com a Primeira Guerra Mundial e com a criação da Liga 
das Nações, fundada para negociar acordo de paz entre os países, 
passou-se a pensar na responsabilidade internacional diante das 
consequências das guerras, já que mesmo após o fim dos confli-
tos, o número de deslocados ainda era alto, sobretudo aqueles 
que fugiram da situação política e econômica ocorrida na União 
das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais especificamente dos 
conflitos entre a Revolução Bolchevique e a Frente anti-bolche-
vique. Inicialmente, a única assistência aos refugiados era pro-
movida pela Cruz Vermelha. Entretanto, com o aumento de in-
divíduos em busca de proteção, a instituição buscou auxílio da 
Liga das Nações, para enfrentar a crise pós-guerra. Assim, em 
1921 foi criado pela ONU o Alto Comissário para Refugiados 
Russos, surgindo a classificação que temos atualmente de refu-
giados e inaugurando a proteção internacional deste grupo. Pos-
teriormente, em 1927, diante da demanda de pedidos de refugi-
ados de outros países, o Primeiro Alto Comissário passou a aten-
der outras nacionalidades. Contudo, com a eclosão da Segunda 
Guerra Mundial, o enfraquecimento da Liga das Nações e a alta 
ocorrida com a nova guerra, a manutenção do Alto Comissário 
se tornou inviável, o que motivou sua extinção oficialmente em 
1946 (JUBILUT, 2007, p. 73-74).  

Com as atrocidades advindas da Segunda Guerra Mun-
dial, especialmente durante o Holocausto, a preocupação com os 
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direitos humanos tornou-se preocupação dos países na esfera in-
ternacional, o que deu ensejo a criação da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), em 1945 e da Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos em 1948, como alternativa de se estabelecer um 
pacto na busca da paz mundial entre as nações (ACNAUR, 2020, 
online; ARAUJO; BARICHELLO, 2014, p. 121-122). 

Além disso, diante do grande número de refugiados, so-
bretudo oriundos da Europa, fez-se necessário repensar o cená-
rio dos deslocados fugitivos da guerra, já que desde a extinção 
do Primeiro Alto Comissário, estes estavam desprovidos de 
qualquer proteção legal ou institucional. Na época, estava-se di-
ante de situação preocupante, vez que o número de pessoas des-
locadas havia ampliado significativamente e os questionamentos 
sobre o que fazer com os denominados por José Henrique Fis-
chel de Andrade como o "milhão restante" era assunto de debate 
na ONU (ANDRADE, 2005, p. 63). 

Com isso, criou-se Organização Internacional para os 
Refugiados (OIR) em 1946, a qual foi posteriormente sucedida 
pelo Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, a 
ACNAUR, em 1950 (ACNAUR, 2020, online). 

A regulamentação legal no âmbito internacional foi ins-
tituída pela Convenção de Genebra Relativa ao Estatuto dos Re-
fugiados em 1951, a qual reconheceu o caráter social e humani-
tário do problema dos refugiados e estabeleceu regras para pro-
mover a colaboração entre os países na proteção deste grupo, 
definindo como refugiados todas as vítimas de guerras ocorridas 
antes de 1° de janeiro de 1951, que: 

2) (...) temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra 
fora do país de sua nacionalidade e que não pode ou, em virtude 
desse temor, não quer valer-se da proteção desse país, ou que, 
se não tem nacionalidade e se encontra fora do país no qual 
tinha sua residência habitual em consequência de tais aconte-
cimentos, não pode ou, devido ao referido temor, não quer vol-
tar a ele. 

Entretanto, com a emergência de novas situações 
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geradoras de conflitos surgidas na década de 1960, especial-
mente decorrentes dos movimentos de descolonização ocorridos 
na África e Ásia, tornou-se necessário delinear novos contornos 
para incluir os fluxos de refugiados que surgiam, com o objetivo 
de integrá-los na proteção legal estabelecida pela Convenção de 
1951, uma vez que não estavam atrelados ao contexto da II 
Guerra Mundial. Com isso, foi estabelecido o Protocolo de 1967, 
o qual excluiu-os limites de datas e de espaço geográfico para 
definir os refugiados (ACNAUR, 2020, online; FERMENTÃO; 
JACOMELLI, 2020, p.686).  

Além disso, durante décadas surgiram tratados internaci-
onais também com o objetivo de proteção dos refugiados, como 
a Declaração de Cartagena, com o intuito de reforçar as políticas 
públicas para a proteção de refugiados no continente americano. 
O tratado possui grande relevância histórica na medida em que 
ampliou o conceito de refugiados. Este documento acrescentou 
questões individuais já previstas na Convenção de 1951 às situ-
ações coletivas que também mereciam proteção, incluindo situ-
ações de geral e grave violação de direitos humanos para fins de 
reconhecer o status de refugiado ao indivíduo (FERMENTÃO; 
JACOMELLI, 2020, p.683; SOARES, 2012, p.52). 

Atualmente, 148 estados (três quartos das nações do 
mundo) são signatários da Convenção e/ou do Protocolo de 
1967. Contudo, ainda há regiões do mundo que não ratificaram 
a previsão internacional que estabelece o compromisso para pro-
teção das pessoas e grupos em situação de refúgio, como países 
localizados no Sul e Sudoeste da Ásia e no Oriente Médio (AC-
NAUR, 2019, online).  

O Brasil tornou-se signatário da Convenção de 1951 e do 
protocolo de 1967. Além disso, também faz parte do compro-
misso firmado pela Declaração de Cartagena. Segundo Luiz 
Paulo Teles Ferreira Barreto e Renato Zerbini Ribeiro Leão, o 
espírito de Cartagena foi gradualmente inserido na legislação 
Brasileira, o que o tornou país destaque em âmbito internacional, 
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pela legislação interna de proteção de refugiados (BARRETO; 
LEÃO, 2002, p. 45). 

A garantia destes direitos se inicia a partir do texto cons-
titucional, no qual se identifica a garantia de direitos como bem-
estar de todos, vedação de preconceitos por origem, raça, sexo, 
cor e quaisquer outras formas de discriminação. Também des-
creve entre seus fundamentos a dignidade da pessoa humana. 
Ainda, impõe a igualdade entre brasileiros e estrangeiros direitos 
como inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, à justiça, na forma do disposto no 
artigo 5° e seus incisos. 

Além disso, destaca-se  que a Lei 9.474 de 1997, que de-
fine mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugi-
ados de 1951 e a Lei 13.445 de 2017, denominada de Lei das 
Migrações, que estabelece princípios e diretrizes para as políti-
cas públicas para o emigrante.  

Em que pese o longo caminho histórico no desenvolvi-
mento dos direitos e da relevância do direito brasileiro na prote-
ção e promoção do bem-estar dos refugiados no país, a preocu-
pação quanto a efetivação dos direitos deste grupo em igual con-
dições aos brasileiros, na forma que preconiza a Constituição 
Federal ainda é atual, na medida em que o número de refugiados 
no mundo e no Brasil é crescente. 

Dentre os direitos essenciais garantidos a este grupo, co-
loca-se em destaque o direito ao cesso à justiça. 

 
3 ACESSO À JUSTIÇA COMO PRINCÍPIO FUNDAMEN-
TAL ESSENCIAL A TUTELA DA DIGINIDADE DA PES-
SOA HUMANA 

 
O princípio constitucional da dignidade da pessoa hu-

mana consiste em princípio fundamental na Constituição Fede-
ral Brasileira. Esta norma-princípio irradia e imanta os sistemas 
de normas jurídicas, norteando o Estado Democrático de Direito 
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Brasileiro (CAVALCANTE, CAVALCANTE JUNIOR, 2017, 
online).  

Para Claudete Carvalho Canezin e José Sebastião de Oli-
veira, este princípio consiste no núcleo essencial dos direitos 
fundamentais, sendo premissa de todos os Estados tidos como 
democráticos, além deste princípio ser essencial à formação da 
personalidade humana. (CANEZIN; OLIVEIRA, 2007, p.152). 

No mesmo sentido, Ingo Wolfgang Sarlet pondera que:  
[...] temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrín-
seca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comu-
nidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto contra 
todo e qualquer ato  de cunho degradante e desumano, como 
venham a lhe garantir as  condições existenciais mínimas para 
uma vida saudável, além de  propiciar e promover sua partici-
pação ativa e co-responsável nos  destinos da própria existência 
e da vida em comunhão com os demais seres humano.(SAR-
LET, 2007, p.62). 

Certamente seu conteúdo é elemento basilar na imple-
mentação de garantias fundamentais. Deste modo, sua interpre-
tação deve trazer abrangência capaz de impor obrigações ao Es-
tado brasileiro na criação de instrumentos suficientes para efeti-
vação dos direitos fundamentais. 

Destacam-se aqueles relacionados à garantia do mínimo 
existencial, sendo este composto por disposições básicas que 
uma pessoa necessita para viver em sociedade. Para Thadeu We-
ber estes direitos não visam apenas garantir a sobrevivência fí-
sica, mas devem garantir o desenvolvimento da personalidade 
como um todo (WEBER, 2013, p. 200). 

Neste contexto, os direitos relacionados ao mínimo exis-
tencial, não devem ser taxativos, mas devem acompanhar a evo-
lução das sociedades e as novas necessidades que se revelam 
com o tempo.  

Assim, sob a perspectiva da efetividade do princípio da 
dignidade humana, o direito ao acesso à justiça possui status de 
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direito fundamental, previsto no art. 5, XXXV, da Constituição 
Federal, o qual dispõe que a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ana Paula Barcel-
los o classifica como um dos componentes do mínimo existen-
cial, demonstrando a relevância do acesso à justiça no ordena-
mento jurídico (BARCELLOS, 2011, 341). 

Importante colocar em destaque que o princípio de 
acesso à justiça, tem grande relevância internacional, pois possui 
previsão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 
1948, e, ainda, no Pacto San José da Costa Rica de 1969, que 
dispõe em seu art. 25 que: 

Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a 
qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais 
competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos 
fundamentais reconhecidos pela constituição, pela lei ou pela 
presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida 
por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções 
oficiais. 

Além de sua notoriedade na proteção internacional, den-
tre os direitos fundamentais brasileiros, pode ser considerado um 
dos principais direitos assegurado pela Constituição Federal de 
1988, tendo em vista que é pelo alcance da jurisdição que o in-
divíduo faz ser reconhecidos demais direitos. 

 Destaca-se que este direito é garantido legalmente a to-
dos no país, aos nacionais e estrangeiros, conforme preconiza a 
Constituição Federal, no art. 5°, inciso XXXV, bem como a Lei 
13.445/2017 (Lei de Migração), no artigo 4°, inciso IX: 

Art. 4º Ao migrante é garantida no território nacional, em con-
dição de igualdade com os nacionais, a inviolabilidade do di-
reito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à proprie-
dade, bem como são assegurados: 
IX - amplo acesso à justiça e à assistência jurídica integral gra-
tuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; 

Para Mauro Cappelletti e Bryant Garth embora concei-
tuar a expressão "acesso à justiça" seja tarefa difícil, ela consiste 
no meio pela qual as pessoas podem reivindicar seus direitos 
e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado. Os autores 
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descrevem que em primeiro plano, deve ser observado o acesso 
a todos ao poder judiciário, e, por conseguinte, por meio deste 
acesso devem ser garantidos resultados que sejam individuais e 
totalmente justos. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 8). 

Portanto, o acesso à justiça não se limita ao mero acesso 
ao poder judiciário, sob o aspecto formal, trata-se de conceito 
mais amplo, no qual se busca a entrega de direitos ao litigante 
de forma efetiva. 

Cappelletti e Garth afirmam que a entrega deste direito 
deve observar uma variedade de reformas, as quais incluem al-
terações nos procedimentos, na estrutura de tribunais e na cria-
ção de outros novos. Ainda, mencionam que a atuação de pes-
soas leigas e paraprofissionais se tornam relevante na facilitação 
e solução dos litígios, além da criação de métodos alternativos, 
com procedimentos mais simples e julgadores mais informais, 
como o juízo arbitral, conciliação e os incentivos econômicos. 
(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 70). 

José Santos Bedaque ensina que o judiciário deve garan-
tir um efetivo acesso à ordem jurídica justa, para tanto, deve co-
locar à disposição dos jurisdicionados mecanismos destinados a 
satisfação do direto: 

Muito mais do que prever mera formulação de pedido ao Poder 
Judiciário, a Constituição da República garante a todos o efe-
tivo acesso à ordem jurídica justa, ou seja, coloca à disposição 
de todas as pessoas mecanismo destinado a proporcionar a sa-
tisfação do direito. Não basta, pois, assegurar abstratamente o 
direito de ação a todos aqueles que pretendam valer-se do pro-
cesso. É necessário garantir o acesso efetivo à tutela jurisdici-
onal, por parte de quem dela necessita. Acesso à justiça ou, 
mais propriamente, acesso à ordem jurídica justa significa pro-
porcionar a todos, sem qualquer restrição, o direito de pleitear 
a tutela jurisdicional do Estado e de ter à disposição o meio 
constitucionalmente previsto para alcançar esse resultado. Nin-
guém pode ser privado do devido processo legal, ou melhor, do 
devido processo constitucional. (BEDAQUE, 1999, p. 151). 

Neste contexto, é necessário deixar de lado um judiciário 
rígido em suas formas e da cultura da sentença, para dar espaço 
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ao Judiciário abrangente no respeito ao devido processo legal em 
seu aspecto adjetivo e substantivo (SOARES; CARABELLI, 
2019, p. 52), que possibilite não só o litígio, mas também outras 
formas de solução dos conflitos, como o sistema multiportas e o 
exercício do jus postulandi trazido pela Lei dos Juizados Espe-
ciais.  

Contudo, não são poucas as limitações que a entrega 
deste direito apresenta como, por exemplo, a privação econô-
mica dos litigantes, a falta de informação e os entreves proces-
suais do próprio sistema jurídico (FREITAS, 2019, p. 105). Es-
sas dificuldades tomam maior amplitude, quando as partes en-
volvem pessoas mais vulneráveis. 

Assim, na efetivação do direito ao acesso à justiça trazido 
por Cappelletti e Garth, as alterações no sistema judiciário de-
vem ser constantes. 

Neste ínterim, diante do cenário de recepção de grandes 
fluxos de refugiados que saem de seus países de origem na busca 
da efetivação de seus direitos, e a relevância da garantia do 
acesso à justiça para todos, questiona-se se a este grupo está é 
garantida a integral proteção de direitos ou se presencia omissão 
destes direitos da personalidade ao privá-los do acesso à justiça, 
especialmente no sistema multiportas de solução de conflitos e 
no exercício do jus postulandi, promovido pelos juizados espe-
ciais.  

 
4 O ACESSO À JUSTIÇA NO SISTEMA MULTIPORTAS E 
NO EXERCÍCIO DO JUS POSTULANDI DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS AOS REFUGIADO E O OBSTÁCULO DO IDI-
OMA A SER SUPERADO  

 
Segundo o IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Apli-

cada, o idioma é a maior das dificuldades enfrentadas pelos re-
fugiados no Brasil. Dentre os idiomas mais falados por este 
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grupo está o árabe, inglês, francês, espanhol e o Lingala3 (IPEA, 
2017, online).  

Conforme exposto, que a partir da chegada ao país, os 
refugiados e demais migrantes possuem igualdade de direitos 
aos nacionais, sobretudo ao direito à justiça. Contudo, diante da 
dificuldade apresentada com a ausência de fluidez ao idioma na-
cional brasileiro, este acesso torna-se ineficaz. Isso ocorre, pois, 
cada vez mais se tem as partes como protagonista nas demandas 
judiciais como ocorre nos juizados especiais no exercício do jus 
postulandi e no agora no posto em evidência sistema multiportas 
de solução de conflitos.  

 
4.1 O JUS POSTULANDI NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍ-
VEIS E O ABISMO LINGUÍSTICO NA EXPRESSÃO DOS 
DIREITOS  

 
A criação dos juizados especiais trouxe ao sistema judi-

ciário brasileiro novos contornos, pois outorgou a possibilidade 
daqueles que não possuem condições financeiras de pagar custas 
e honorários advocatícios, de demandar gratuitamente e sem o 
auxílio de profissional habilitado, através do jus postulandi.  

Segundo Angelita Maria Lemos Kortzbein, Giovani de 
Lima e Jaidette Farias Klug, os juizados especiais consistem na 
afirmação de uma plena cidadania no país, sob a perspectiva que 
o Estado moderno deve ser um Estado Social de Direito. 
(KLUG; LIMA; KORTZBEIN, 2017, p.305).  

Para Cândido Dinamarco a instituição dos juizados espe-
ciais seguiu uma das ondas renovatórias do processo civil mo-
derno apontada por Cappelletti e Garth, ao oferecer uma justiça 
informal, mais participativa, célere e amplamente acessível. 

 
3O lingala é uma das línguas bantas, sendo o idioma materno de mais de 10 milhões 
de pessoas na região noroeste da República Democrática do Congo e em uma grande 
parte da República do Congo. Além disso, serve como língua franca em toda a exten-
são do território do primeiro país e goza também de certa importância em partes de 
Angola e da República Centro-Africana 
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(DINAMARCO, 2009, p. 802).  
Este modelo previsto constitucionalmente no artigo 98, 

inciso I, democratizou o acesso à justiça em causas de baixo va-
lor, na medida em que possibilita que todos tenham acesso a de-
mandas judiciais, vez que acabou com o obstáculo financeiro a 
um grande número de processos, outorgando efetividade ao di-
reito social fundamental do acesso à justiça.  

Atualmente, este sistema é regido pela Lei 9.099/1995, 
sob a luz dos princípios da oralidade, simplicidade, informali-
dade, economia processual e celeridade. Além disso, prioriza a 
conciliação ou transação nos processos judiciais. Todos esses 
princípios foram previstos na legislação dos juizados especiais, 
sob a perspectiva da autorização do jus postulandi pelas próprias 
partes do processo, o que demanda menor complexidade aos 
processos para se tornar acessível.  

Assim, a parte no exercício do jus postulandi pode iniciar 
processo judicial ou dele se defender, pessoalmente e sem o au-
xílio do advogado. Ainda, pode participar de audiência de con-
ciliação na busca de promover resolução de conflitos por meio 
da autocomposição. Neste cenário, nota-se que a parte deman-
dante passou a ter maior autonomia e protagonismo no processo 
judicial na defesa de seus interesses e direitos.  

Contudo, embora a Lei 9.099/1995 tenha com o objetivo 
a democratização do acesso à justiça para todos os cidadãos, 
pensar em um acesso à justiça de forma ampla, demanda muito 
mais que o poder de estar em juízo de forma gratuita, bem como 
dar a parte autonomia processual para se desvincular da obriga-
toriedade do advogado, é necessário que o processo seja efetivo 
e justo, bem como que passível de ser aplicado a todos aqueles 
que necessitam defender seus direitos por meio de demandas ju-
diciais, de forma irrestrita e isonômica.  

Deste modo, nota-se que o abismo linguístico existente 
entre os refugiados e o acesso à justiça, pois o exercício do jus 
postulandi dos juizados especiais, compreender o idioma 
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português é essencial, já que o judiciário e legislação vigente não 
possuem mecanismos para atender demandas judiais em outros 
idiomas, o que torna o acesso à justiça para este grupo ineficaz 
e exclusivo.  

 
4.2 O SISTEMA MULTIPORTAS DE SOLUÇÃO DE CON-
FLITOS E OS PROBLEMAS LÍNGUISTICOS ENFRENTA-
DOS  

 
Outra dificuldade encontrada por aqueles que não pos-

suem fluência no idioma português é o acesso ao sistema multi-
portas. Este sistema se caracteriza por ser uma ferramenta que 
dispõe de várias formas de resolução de conflitos, como media-
ção, conciliação, negociação, justiça restaurativa, bem como a 
tradicional demanda perante o poder Judiciário (GEIEBLER; 
SERRER, 2020, p.180).  

Importante mencionar que embora o CPC de 2015 tenha 
posto em evidência este sistema multiportas, esses meios de so-
lução de conflitos não são novidades no ordenamento brasileiro, 
já que a resolução consensual compõe um dos princípios norte-
adores dos juizados especiais e já era previsto no CPC de 1973. 
A novidade se revela, pois, o atual código processualista se tor-
nou um impulso decisivo na implementação destas novas técni-
cas, tirando do papel a resolução consensual de conflitos já pre-
vista pelo CPC de 1973. Portanto, trouxe enfoque na preocupa-
ção de dar efetividade na resolução destes conflitos.(LESSA 
NETO, 2015, p.2).  

Certamente o modelo multiportas foi criado para trazer 
ao judiciário um modelo democrático e participativo, tendo em 
vista que possibilita às partes maior autonomia  na  resolução de 
seus conflitos, através do diálogo.   

Com isso, embora a lei garanta o acesso à justiça a todos, 
aos refugiados, o sistema multiportas torna-se ineficaz, na me-
dida em que, para que a resolução alternativa de conflitos seja 
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efetiva, é imprescindível a fluidez no idioma português. Con-
tudo, este grupo não pode aguardar a familiarização com o idi-
oma nacional para ter atendido seu direito ao acesso à justiça e 
com ele a tutela de todos os direitos que a legislação lhe garante 
em igualdade de direitos aos nacionais. Em razão disso, torna-se 
urgente a adoção de meios para eliminar a barreira linguística e 
promover a proteção integral deste grupo que há tempos vive 
com seus direitos e dignidade violados.  

 
5 POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA O DEVIDO ACESSO À 
JUSTIÇA EM BENEFÍCIO DE REFUGIADOS NO SISTEMA 
MULTIPORTAS E NO JUS POSTULANDI DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS E NOTAS DE LEGE FERENDA 

 
Tem-se como um dos deveres de o Estado promover, di-

vulgar e fornecer os meios necessários para a resolução de con-
flitos. Neste contexto, cumpre ao Estado, diante das novas ne-
cessidades que surgem atualizar meios de promover o acesso in-
tegral ao poder judiciário (LESSA NETO, 2017, p.3).  

No sistema multiportas, o diálogo entre as partes é ponto 
central para a solução de conflitos, portanto, a tradução torna-se 
imprescindível em demandas que envolvem refugiados não flu-
entes no idioma português.  

Uma das alternativas na superação da barreira do idioma 
no sistema multiportas é a contratação de intérpretes ad hoc para 
auxiliar no diálogo entre os profissionais e as partes, na promo-
ção da resolução destes conflitos.  

Contudo, a solução mais rápida e eficiente seria a inclu-
são das novas tecnologias para promover a tradução automática 
nas audiências. Tan Lee descreve este instrumento como uma 
tecnologia que converte um discurso oral de uma língua para ou-
tra, possibilitando a comunicação entre pessoas de diferentes lín-
guas, por meio de um software que congrega reconhecimento 
automático de fala, tradução automática e síntese de voz. (TAN, 
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2015, p. 621). O uso desta tecnologia já é implantada em muitos 
cenários, como conferências internacionais (LIU; LIU; QIN; 
REN; TAN; ZHANG, 2019, online).  

Com a inclusão desta tecnologia no judiciário, as partes 
terão autonomia para debater e discutir seus direitos, indepen-
dentemente do idioma de origem e da não fluidez no idioma na-
cional.  

Outro obstáculo apontado ao acesso à justiça aos refugi-
ados é o acesso ao jus postulandi dos juizados especiais, o qual 
também deve ser superado. Nota-se que para este grupo, deman-
dar e se defender pessoalmente sem o auxílio do advogado é in-
viável, devido barreira do idioma. 

Deste modo, como alternativa de solução desta proble-
mática, sugere-se a promoção da assistência por meio dos defen-
sores públicos e a nomeação de tradutores intérpretes para atu-
rem em defesa dos direitos destes grupos, como forma de manter 
a acessibilidade apresentada na Lei 9.099/1993. 

Neste cenário, no qual mudanças devem ser promovidas 
como medida de inclusão dos refugiados, necessária a alteração 
da legislação para promover a inclusão de estrangeiros que não 
fluentes em português ao sistema judiciário em defesa de seus 
direitos. 

Assim, sugere-se a alteração na Lei 9.099/1995 para a 
inclusão do art. 9-A, com a seguinte redação: 

Art.9-A Nas causas envolvendo estrangeiros não fluentes na 
língua portuguesa será obrigatória a assistência de profissional 
habilitado.  
§1° O Estado promoverá a assistência profissional por meio da 
defensoria pública e de intérpretes para assessorar os migrantes 
nos processos em que este não estiver representado por advo-
gado constituído. 

Neste mesmo sentido, sugere-se a inclusão do inciso IV 
e V no art. 162 da Lei 13.015/2015, Código de Processo Civil: 

Art. 162. O juiz nomeará intérprete ou tradutor quando neces-
sário para: 
IV - Realizar a interpretação simultânea nos processos em que 
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envolvam partes estrangeiras não fluentes em português. 
V - A tradução simultânea também poderá ser realizada por 
meio de mecanismos tecnológicos de tradução automática.  

Com a adoção das medidas apontadas, a barreira do idi-
oma será superada outorgando aos refugiados proteção integral 
de seus direitos ao promover de forma isonômica o acesso à jus-
tiça, através da inclusão das novas tecnologias e profissionais 
capacitados para o auxílio da tutela dos direitos deste grupo, tor-
nando efetivo o acesso à justiça e todos direitos a eles garantidos, 
sobretudo os inerentes à dignidade da pessoa humana.  

 
6 CONCLUSÃO 

 
Conclui-se que a história do Brasil é marcada pela che-

gada de migrantes. Ainda, que a chegada destes está cada vez 
mais presente, diante do ingresso no país dos grandes fluxos de 
refugiados, causada pela maior crise humanitária da história. Es-
sas pessoas buscam recomeço em outros países, pois vivem di-
ante da grande violação de seus direitos em seus países de ori-
gem, sendo o refúgio a única alternativa na busca de uma vida 
com dignidade.  

Evidenciou-se que dentre a evolução dos direitos dos re-
fugiados, o Brasil se destaca por possuir uma legislação ampla 
na tutela dos direitos deste grupo, se tornando modelo para os 
outros países.  

Contudo, pode-se concluir que a garantia dos direitos 
deste grupo é lacunosa no ordenamento jurídico brasileiro. Isso 
ocorre, pois, o direito ao acesso à justiça, que pode ser conside-
rado um dos mais importantes direitos garantidos a este grupo, 
não possui eficácia, diante da barreira linguística existente entre 
aqueles que não possuem fluidez no idioma português, sendo a 
barreira linguística um dos principais problemas enfrentados pe-
los refugiados no Brasil.  

Essa ausência de proteção integral pode ser apontada no 
sistema multiportas de solução de conflitos, uma vez que esse 
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sistema possui como base o diálogo entre as partes litigantes, 
bem como no exercício do jus postulandi nos juizados especiais, 
no qual a parte pode demandar e se defender em processos judi-
ciais, sem a assistência de profissional habilitado, mas necessita 
compreender o idioma nacional para que isso ocorra. Assim, 
pode-se concluir que esses dois sistemas não funcionam para 
esse grupo, tendo em vista que falar e entender português são 
essenciais para o exercício dos direitos.  

Com isso, notou-se a importância e urgência a superação 
da barreira linguística para que o direito ao acesso à justiça, ga-
rantido constitucionalmente e por meio da Lei de Migrações, 
passe a ter eficácia e ser garantido de forma isonômica entre es-
trangeiros e nacionais, conforme preconiza a legislação vigente. 

Diante disso, levando em consideração da problemática 
apontada, bem como da legislação e de pesquisas realizadas, 
pode-se concluir que o exercício do jus postulandi sem a assis-
tência de profissional habilitado não deve ser estendido aos es-
trangeiros, bem como que deve ser promovida a alteração na le-
gislação vigente para a inclusão do art. 9-A, da Lei 9.099/1995, 
a fim de prever a obrigação da representação processual nestas 
demandas, por advogado ou por meio de defensoria pública com 
o auxílio de intérpretes.  

Também, pode-se concluir que no sistema multiportas de 
solução de conflitos, necessária a inclusão dos incisos IV e V no 
art. 162, da Lei 13.105/2015 para incluir previsão de nomeação 
de intérpretes para realizar a tradução simultânea nos processos 
em que envolvam partes não fluentes em português, bem como 
a utilização de mecanismos tecnológicos para auxiliar nesta tra-
dução, como, por exemplo, o uso de inteligência artificial de tra-
dução automática.  

Com estas alterações na Lei, concluiu-se que a barreira 
linguística existente entre os refugiados e o acesso ao judiciário 
poderá ser superada. Ainda, com o efetivo acesso à justiça, este 
os refugiados poderão se socorrer ao judiciário para ter 
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alcançados os demais direitos, serem inseridos em igualdade de 
direitos aos nacionais brasileiros e, por fim, ter recomposto atra-
vés da tutela efetiva jurisdicional, todos seus direitos que lhe são 
garantidos, sobretudo os inerentes a dignidade da pessoa hu-
mana.  
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