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RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo avaliar a conciliação como forma de inclusão do negro no poder judiciário em razão dos princípios constitucionais bem como das diretrizes

presentes na Lei nº 9.099/95, como por exemplo, por ter o rito sumaríssimo, as custas reduzidas a quase zero, por não exigir advogado quando as causas não ultrapassarem 20

(vinte) salários mínimos e, por fim, por trazer um rito desburocratizado o que diminui a lacuna entre o usuário do Poder Judiciário e a Tutela Estatal. 

Nesse sentido, a conciliação foi criada, não apenas para desafogar o judiciário, mas também para facilitar o acesso dos considerados hipossuficientes, os quais, no presente

estudo, serão representados pelos negros.

Assim, a abordagem do negro abrangerá a formação socioeconômica do Brasil que foi influenciada pela forma que os Portugueses colonizaram o país, que foi através da

exploração dos recursos minerais e naturais cuja principal mão de obra até início de 1900 foi a escrava, principalmente, dos negros que eram "importados" da África pelas Cias de

Comércio como mercadorias e que seriam a mão de obra aqui utilizada.

Em decorrência dessa forma de colonização e exploração, os negros, mesmo alforriados, continuaram marginalizados, situação esta que perdura até os dias de hoje em nosso

país.

Assim, adota-se a tese de que a maioria dos negros no Brasil pertence a classes mais pobres em razão, principalmente, da colonização de exploração bem como por terem sido

mão de obra barata para os senhores de engenho num primeiro momento e, posteriormente para os extratores de ouro e outros minérios.

Assim, é de suma importância abordar não apenas o acesso do negro no judiciário através da conciliação, mas também a formação socioeconômica brasileira a fim de explicar a

razão da atual segregação não só social, mas também judicial.
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