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RESUMO 

O acesso à Justiça é retirado de diversas formas de grupos e sociedade menos 
favorecidas, pelos motivos estruturais, de valores, porém em sua grande maioria esse 
acesso deve-se a falta de informação em decorrência de condições sócio econômicas da 
população que constituem os grupos citados, visto que a pobreza faz com que o 
individuo pense muito mais em sua sobrevivência do que necessariamente nos seus 
direitos.  
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INTRODUÇÃO 

O acesso à justiça é um dos 

elementos chave para o exercício da 

cidadania, como uma conquista possível, 

uma vez que os direitos de igualdade e 

os direitos de reivindicá-los são 

conquistas da humanidade, já que não 

nos são dados simplesmente. Porém, 

desde tempos antigos até os dias atuais, 

o acesso de classes sociais menos 

favorecidas aos seus Direitos é um dos 

pontos mais polêmicos que acercam a 

justiça. 

 Com o objetivo de entender 

questões inerentes aos obstáculos 

históricos e sociológicos que se 

interpõem ao desenvolvimento dos 

direitos civis no Brasil, bem como 

produzir uma análise dos serviços 

judiciários prestados à população, 

tomamos por base o Projeto Justiça e 

Cidadania, concluído em 1996, sob a 

coordenação de José Murilo de Carvalho. 

O projeto reuniu trabalhos apresentados 

em dois seminários realizados pelo 

Centro de Pesquisa e Documentação de 

História Contemporânea do Brasil, da 

FGV, e pelo Instituto de Estudos da 

Religião, consolidando os dados no livro. 

O objetivo principal do projeto era 

conhecer as visões e os graus de acesso 

da população aos direitos e seus 

mecanismos institucionais de defesa. 

O projeto desenvolveu-se em 

etapas, partindo do pressuposto básico 

de que havia uma situação de 

precariedade na democracia do país, 

marcada principalmente pelos altos 

graus de exclusão social, oriundos de 

uma deficiência no sistema judiciário. 

Desta forma não existiria igualdade na 

apropriação dos direitos civis pelos 

diversos setores da sociedade, como o 

próprio acesso aos mecanismos 

institucionais de defesa de direitos, 

aberto para alguns, estaria bloqueado 

para outros. 

 Essa percepção do acesso à 

Justiça é tema também de estudos 

realizados por Mauro Cappelletti e 

Bryant Garth (1988). Os autores tem 

uma visão abrangente do tema, 

dividindo o acesso a justiça em ondas, 

que são disseminadas no meio jurídico e 

são de inegável importância para o 

entendimento sobre o assunto. 

 Mais do que levantar 

questionamentos sobre o assunto, é 

determinante conhecer os aspectos que 

norteiam os principais problemas 

encontrados quanto ao acesso à justiça, 

com o objetivo de entender o problema 

e buscar ou apontar soluções que 
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venham contribuir para que as classes 

trabalhadoras possam obter um acesso à 

justiça como forma de buscar soluções 

para seus casos jurídicos. 

 Faz-se importante salientar que 

ao longo de anos esse acesso à justiça 

sofreu alterações, muito por 

consequência de mudanças nos estudos 

relativos ao assunto, bem como algumas 

mudanças decorrentes do processo civil. 

Cappelletti e Garth (1988) 

demonstram como era visto o acesso 

anteriormente: 

Nos estados liberais 
“burgueses” dos séculos dezoito 
e dezenove, os procedimentos 
adotados para solução dos 
litígios civis refletiam a filosofia 
essencialmente individualista 
dos direitos, então vigorante. 
Direito ao acesso à proteção 
judicial significava 
essencialmente o direito formal 
do individuo agravado de 
propor ou contestar uma ação. 
(CAPPELLETTI; GARTH, 1988. 
p.9)  

 

Acompanhando a atual situação, 

através dos noticiários e da impressa, 

bem como tomando conhecimento de 

alguns casos que ocorrem no dia a dia, 

podemos dizer que a visão é outra, pois 

o sistema deve ser igualmente acessível 

a todos, deve produzir resultados que 

sejam justos, tanto individual quanto 

socialmente. 

Porém ainda existe um grande 

abismo entre o mundo jurídico perfeito 

e a realidade vivenciada pela sociedade, 

diferenças essas mais presentes nas 

classes trabalhadoras,  classes essas que 

anseiam por alguma definição de seus 

litígios nos tribunais espalhados por 

esse país. 

Necessário se faz que a aplicação 

da Lei 1.060/50, a conhecida Lei de 

Assistência Judiciária, seja efetiva nos 

tribunais, permitindo a essas classes, o 

acesso a Defensoria Pública ou a 

Procuradoria de Assistência Judiciária, 

pois se assim o for, será apenas 

necessário que a parte afirme não ter 

condições de arcar com as custas e 

honorários, sem prejuízo próprio e de 

sua família, na própria petição inicial ou 

em seu pedido, a qualquer momento do 

processo, para a concessão do beneficio, 

conforme relata:  

Art. 4º A parte gozará dos 
benefícios da assistência 
judiciária, mediante simples 
afirmação, na própria petição 
inicial, de que não está em 
condições de pagar as custas do 
processo e os honorários de 
advogado, sem prejuízo próprio 
ou de sua família. 
§ 1º Presume-se pobre, até 
prova em contrário, quem 
afirmar essa condição nos 
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termos da lei, sob pena de 
pagamento até o décuplo das 
custas judiciais.  

 

Ou seja, nos termos da lei, 

apresentado o pedido de gratuidade e 

acompanhado de declaração de pobreza, 

há presunção legal que, a teor do artigo 

5º do mesmo diploma analisado2, o juiz 

deve prontamente deferir os benefícios 

ao seu requerente (cumprindo-se a 

presunção do art. 4º acima), 

excetuando-se o caso em que há 

elementos nos autos que comprovem a 

falta de verdade no pedido de 

gratuidade, caso em que o juiz deve 

indeferir o pedido. 

Entender de outra forma seria 

impedir os mais humildes de ter acesso 

à justiça, garantia maior dos cidadãos no 

Estado de Direito, conforme principio 

constitucional escrito no artigo 5º, inciso 

XXXV3 da Constituição de 1988.           

As normas legais mencionadas 

anteriormente, em momento algum 

exigem que os cidadãos requerentes de 

                                                 
2 Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões 

para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, 

motivando ou não o deferimento dentro do 

prazo de setenta e duas horas. Lei nº 1.060 de 

05 de Fevereiro de 1950  
3
 XXXV - a lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito. Constituição Federal, 1988. 

assistência judiciárias sejam miseráveis 

para recebê-las, como forma de isenção 

de custas. Basta para isso que 

comprovem a insuficiência de recursos 

financeiros necessários para custear o 

processo, sem que estes valores 

prejudiquem o seu orçamento próprio 

ou o seu orçamento familiar.  

É importante então que todos os 

cidadãos tenham conhecimento aos seus 

Direitos e que, conhecendo-os tenham 

acesso a eles. É importante ressaltar 

ainda que o acesso à justiça, não é acesso 

ao prédio do Judiciário, às suas 

dependências físicas, de custas baratas e 

até de dispensa ou isenção de custas, 

advogados pagos pelo Estado 

(defensorias públicas), dispensa da 

presença do advogado, violação da 

essencialidade do advogado, mas, 

essencialmente, realização efetiva da 

Justiça, como valor sem o qual o ser 

humano não vive não sobrevive.  

 

CONCEITOS DE JUSTIÇA  

           Mas afinal de contas o que é 

Justiça? Bem, o conceito de justiça irá 

variar de acordo com a cultura. Na 

antiguidade, no período pré-socrático, a 

justiça era tida como uma ordem natural 

a qual os homens deveriam estar 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128813/lei-de-assistencia-judiciaria-lei-1060-50
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128813/lei-de-assistencia-judiciaria-lei-1060-50
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submetidos. Já para Sócrates, a justiça 

vai além da lei e dos costumes. Ela 

representa o interesse do mais forte, 

sendo este o objeto principal de todas as 

instituições que existem na sociedade. O 

seu discípulo Platão encara a justiça 

como uma virtude farta de aspectos 

psicológicos, éticos, metafísicos e, 

também, estéticos. Para ele a Justiça tem 

o foco em dois aspectos principais: a 

ideia: onde ela e exposta como o 

interesse do mais forte e a sua virtude, 

onde somente através da aplicação de 

sua igual, ela passa a existir realmente. 

Aristóteles apresenta a justiça como 

uma virtude humana. A virtude, aqui, 

aparece como um elemento intrínseco 

do ser humano, que busca o bem que lhe 

é próprio.(Revista Semina:Ciências 

Sociais e Humanas, Londrina, v. 29, nr 1, 

p. 7, jan/jun.2008) 

 Na idade média, a justiça tem 

seus princípios baseados na religião, 

defendidas por Santo Agostinho (354-

430) e por Tomas de Aquino (1225-

1274), onde o primeiro defende a justiça 

como fonte divina e o segundo 

determina que a razão humana é 

primordial para fazer o que é justo e, 

portanto, a justiça depende do ato 

humano para acontecer de verdade. 

          Na idade moderna Montesquieu 

(1689-1755) defende que, na justiça 

ideal, a equidade e o direito de cada 

indivíduo estariam assegurados. Ele 

sentia a necessidade da aproximação da 

justiça com fatos cotidianos que 

ocorriam na época e, para isso, ele 

defende reduzir a justiça às exigências 

de utilidade pública. 

Hans Kelsen (1881-1973) 

discorre em sua obra “O que é justiça?” 

sobre o anseio na busca pela felicidade, 

procurando regras de conduta humana. 

Ele considera que justiça não é um 

tributo essencial para uma ordem social, 

pois entende que o homem só alcança a 

felicidade ao praticar e viver a justiça. 

 John Locke (1632-1704) entendia 

que a verdadeira justiça surgia a partir 

de um contrato social, que emanava do 

exercício de liberdade individual, onde 

ficava estabelecido a prevalência dos 

direitos individuais sobre o poder do 

Estado. 

 Karl Marx (1818-1883) analisa a 

justiça a partir de uma relação de 

trabalho e de necessidade humana, 

tratando esta como uma verdade social.  

Ora, a Justiça é o valor supremo 

do Direito e corresponde também à 

maior virtude do homem. Para que ela 
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não seja apenas uma ideia e um ideal, 

necessita de certas condições básicas, 

como a da organização social mediante 

normas e do respeito a certos princípios 

fundamentais: em síntese, a justiça 

pressupõe o valor segurança.  

Após termos tido uma visão do 

que é a justiça, ao longo da história, é 

importante que saibamos que justiça e 

direito não são a mesma coisa, pois nem 

sempre o direito está na lei, e nem 

sempre a lei diz o direito, e nem sempre 

a lei é justa. 

O Direito pode ser definido como 

o conjunto de relações dentro de um 

grupo social, que podem estar expressas 

ou não em normas, verbais ou escritas, 

enquanto que a Lei é sempre a norma 

oriunda do Estado, que resulta do poder 

legislativo. Ora, então se a Lei tem sua 

origem dentro do Estado, a priori, esta 

Lei não irá em  desencontro com os seus 

interesses (do Estado). Assim, 

poderíamos então dizer que o direito 

nem sempre é justo, visto que este se 

concretiza na atuação do que 

conhecemos como Poder Judiciário e, 

por consequência, beneficia a 

manutenção daqueles que estão no 

poder, através das normas jurídicas. 

Além do motivo acima citado, 

existem outras dificuldade naturais que 

influenciam o acesso à justiça, 

especialmente das classes 

trabalhadoras. Traremos abaixo alguns 

destes motivos, sobre as dificuldades 

que em geral são encontradas tanto para 

reivindicações dos interesses 

individuais, quanto para promover a 

defesa dos interesses coletivos. 

Em uma abordagem social, 

realizada por Garth e Cappelletti (1988), 

as principais razões da dificuldade do 

acessa à justiça são: 

a) As altas custas judiciais, 

especialmente naqueles onde 

os valores das custas 

ultrapassariam, o valor em 

litígio; 

b) Diversas motivações, como 

não se deparar com uma parte 

financeiramente mais 

poderosa, que pode contratar 

mais e melhores advogados, 

suportar trâmites de longo 

prazo; 

c) A desconfiança no sistema 

judiciário e nos advogados; 

d) A lentidão do trâmite 

processual; 

e) Aspectos de ordem social, 

como a melhor instrução, 

educação, mais acesso à 

informação e às formas de 
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exercício do seu direito de 

petição ou de defesa; 

f) Os interesses difusos, que por 

serem de todos, também não 

são de ninguém em especial e 

a tendência de se deixar o 

assunto para que seja 

enfrentado diretamente pelos 

poderes públicos e canais 

democráticos. 

 

Em face a essas dificuldades 

citadas pelos autores acerca das 

barreiras ao acesso a justiça, revelou-se 

um padrão para os sistemas jurídicos 

em geral: os obstáculos são 

principalmente maiores para demandas 

de pequenas causas e para autores 

individuais, sobretudo os pobres; os que 

demonstram ter vantagens são os 

litigantes organizacionais, já com hábito 

do uso do sistema judicional para 

conseguirem atingir os seus interesses. 

Desta forma o próprio sistema 

jurídico cria o elemento de exclusão, 

aquele que não tem acesso ao direito e 

ao judiciário, já que, conforme podemos 

ver acima, a justiça não existem para 

quem é antagonista (classe trabalhadora 

) do sistema, mesmo que os direitos 

destes estejam previstos dentro das Leis 

e das Normas Jurídicas. 

Então, se existe a previsão das 

Leis para essas classes, se as Normas 

Jurídicas estão previstas, o que acontece 

para que estes indivíduos não consigam 

fazer valer os seus direitos, na prática?  

Não restam dúvidas que a Justiça 

é um sistema seletivo, do qual se 

utilizam aqueles que têm condições e 

superam os diversos obstáculos acima 

mencionados, deixando vulnerável o 

próprio sistema de Estado de Direito.  

Esse assunto é tratado por Maria Tereza 

Sadek, Fernão Dias de Lima e José 

Renato de Campos Araujo no artigo “O 

Judiciário e a Prestação de Justiça” 

(2001). Os autores afirmam: 

Tornou-se lugar comum afirmar 
que sem a uma Justiça acessível 
e eficiente coloca-se em risco o 
Estado de Direito. O que poucos 
ousam sustentar, 
complementando a primeira 
afirmação, é que, muitas vezes, é 
necessário que se qualifique de 
que acesso se fala. Pois a 
exercida facilidade para certo 
tipo de litigiosidade pode 
transformar a Justiça em uma 
justiça não apenas seletiva, mas 
sobretudo inchada. Isto é, 
repleta de demandas que pouco 
tem a ver com a garantia de 
direitos – isso sim uma condição 
indispensável ao Estado 
Democrático de Direito e às 
liberdade individuais. (ARAUJO; 
LIMA; SADEK, 2001. P. s/n). 
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Desta forma, a capacitação da 

justiça para o atendimento dos 

interesses das camadas mais abastadas 

financeiramente, da sociedade, afasta-se 

ainda mais da base social pacificadora 

do direito. 

A partir daí a Justiça deixa de ter 

por vocação sua permeabilidade às 

reivindicações da sociedade, passando a 

fortalecer ainda mais as estruturas e 

superestruturas que dominam o campo 

da direito como forma de ascensão ou 

manutenção do poder.  

  

MANUTENÇÃO DO STATUS QUO 

 Podemos verificar, até aqui, que 

todos os indivíduos têm os seus direitos, 

além de ter o poder de exigir do Estado a 

tutela jurisdicional preventiva ou 

reparatória, relativas uma um direito 

individual ou coletivo.  

Quando este seu direito é violado, 

ou existe a simples ameaça desta 

violação, o indivíduo, mediante o 

processo provocará o Estado a 

desempenhar uma de suas funções-

poder, qual seja a jurisdição, 

propiciando uma ordem jurídica justa 

através do acesso à justiça acessível a 

todos e assegurando às partes uma 

plena igualdade de forças no processo.  

Se a Constituição Brasileira de 

1988 é considerada uma Constituição do 

Estado Social, e o Estado assume uma 

postura de governo para o bem estar 

social, então não há qualquer dúvida de 

que o acesso à justiça está intimamente 

ligado à noção de justiça social. 

Assim, é imprescindível que o 

processo seja um instrumento justo e 

efetivo de acesso à justiça com o objetivo 

de garantir a igualdade de 

oportunidades com a participação 

efetiva e adequada das partes no 

processo. 

Ora, está claro que este acesso a 

justiça ocorre de forma seletiva, visto 

que os próprios caminhos jurídicos já 

funcionam como forma de exclusão para 

muitos indivíduos, especial àqueles de 

pouca informação cultural, baixa renda, 

que já são predefinidos por alguns 

segmentos do Estado como “culpado 

ideal”, especificamente o negro e pobre. 

Necessário se faz que o operador 

do direito repense a neutralidade do juiz 

e do processualista, dentro do processo 

jurídico, pois o juiz e o processualista, se 

um dia realmente se pensaram 

ideologicamente neutros, mentiram a si 

próprios, pois a afirmação de 

neutralidade já é opção ideológica do 

mais denso valor, a aceitar e a 
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reproduzir o status quo, já que o não 

acesso a justiça por essas classes menos 

favorecidas privilegia a manutenção no 

poder das classes sociais mais elevadas 

culturalmente e economicamente 

falando.  

Isso ocorre porque esta falta de 

acesso à justiça potencializa a tendência 

das classes privilegiadas, econômica e 

culturalmente a defenderem a 

manutenção do status quo, ao mesmo 

tempo em que tende a diminuir a 

incidência de mudanças por parte 

Estado, que beneficiem juridicamente as 

classes menos abastadas.  

Lembramos que no texto já 

falávamos sobre a origem das Leis, que 

nascem no legislativo e que, em grande 

maioria destas, são criadas não para 

atender ao anseio de uma sociedade, 

mas para benefícios de algumas poucas 

classes, representadas dentro da Casa de 

Leis, onde estes, em troca de favores e 

da manutenção do poder, legislam em 

causa própria. 

Fica evidenciado que o direito 

reflete, também, as condições sócio-

econômicas, sob o ponto de vista 

hegemônico dos grupos dominantes que 

procuram manter e justificar o status 

quo vigente. 

Isto não é apenas um pensamento 

infundado ou uma ideia leviana, pois 

vemos Normas Jurídicas e Leis que 

visam sempre a manutenção do status 

quo, não permitindo, através dos 

entraves jurídicos e das dificuldades de 

acesso que a classe trabalhadora, por 

exemplo, consiga, mesmo tendo acesso 

aos seus direitos jurídicos, fazer a 

realidade mudar ao seu favor. 

Notadamente nas relações 

litigiosas, onde estão de lados opostos o 

detentor de meio de produção e de 

outro lado a classe trabalhadora, não 

podemos e nem devemos esquecer que a 

desigualdade econômica é evidente. E, 

para manter essa inequação social, surge 

o Estado, a força política. Esta força, que 

tem interesse na defesa dos direitos da 

classe dominante, utiliza-se do direito e 

de um discurso ideológico que tem como 

função única a manutenção do status 

quo. Marx chama esse discurso de 

ideologia para mascarar a realidade. 

Vivemos numa país democrata, e 

democracia significa acima de tudo 

participação com garantia a igualdade 

de oportunidades e participação efetiva 

e adequada, como uma decorrência 

natural do princípio da igualdade 

substancial, é o pleno exercício da 

cidadania. 



 

 

Ataíde Arruda de Figueredo 130 

Revista Direito, Política e Sociedade 

Ano 01/nº 02 – Set. 2013 

Seção Talentos  

O autor Kazuo Watanabe ao 

tratar do Acesso à Justiça e Sociedade 

Moderna diz em sua obra que o acesso 

não se limita à mera provocação do 

Poder Judiciário e sim, “é 

fundamentalmente, direito de acesso à 

ordem jurídica justa”, considerando-se 

como dados elementares do direito à 

ordem jurídica justa: a) o direito à 

informação; b) adequação entre a ordem 

jurídica e a realidade sócio-econômica 

do país; c) direito a uma justiça 

adequadamente organizada e formada 

por juízes inseridos na realidade social e 

comprometidos com o objetivo de 

realização da ordem jurídica justa; d) 

direito a preordenação dos 

instrumentos processuais capazes de 

promover a efetiva tutela de direitos; e) 

direito à remoção de todos os obstáculos 

que se anteponham ao acesso efetivo à 

justiça com tais características. ( KAZUO. 

Apud: GRINOVER, 1998. p. 128-135). 

A preocupação do juiz moderno 

não é só com a mera condução do 

processo, já que o juiz é um cidadão e 

como tal é partícipe da sociedade, 

devendo conhecer de perto os valores 

por ela desejados, não pode deixar de 

discutir suas ideias, nem fechar os olhos 

às desigualdades e aos problemas 

sociais existentes. 

  Um juiz ativo é fundamental para 

a concretização dos direitos e garantias 

fundamentais. 

Portanto, o papel do juiz 

moderno no processo não é de mero 

espectador ou um “mero convidado de 

pedra”, na democracia participativa 

deve se preocupar em dar o rumo ao 

processo de modo que todos devam dele 

participar com as mesmas 

oportunidades.  

 Mas o que deve realmente ser 

feito para que se mude esse quadro 

caótico, quanto ao acesso à Justiça? 

 Primeiro é importante deixar 

claro que é dever do Estado buscar a 

efetivação de que as garantias de acesso 

a justiça realmente aconteçam de forma 

correta, porém com a debilidade das 

instituições e falta de confiança pública 

no judiciário e na justiça, seria 

necessário a criação de mecanismos 

estatais rígidos para o processamento 

dos direitos, especialmente da classe 

trabalhadora, que tem um menor poder 

aquisitivo e, em muitas vezes, afasta-se 

do judiciário pelos motivos já elencados. 

 E a eficácia do acesso a justiça 

somente poder ser confirmada pela 

validação do direito do cidadão por meio 

dos atores da justiça, independente de 
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classe social, permitindo que se 

encontre diferente lógicas para atender 

às demandas sociais. A adoção de 

mecanismos alternativos de solução de 

conflitos, como a facilitação de 

processos resolvidos por mediação e 

conciliação comunitária  representam 

uma resposta mais adequada para que o 

sistema de justiça, de fato, atinja a 

sociedade como um todo, comungando 

junto a esta os mesmos valores 

realmente esperados da justiça 

igualitária. 

 

CONCLUSÃO 

 A exclusão de classe sociais 

evidenciada pelo não acesso à justiça, 

demonstra que o Direito, nesta ótica, 

serve ao propósito de, senão mascarar a 

realidade, torná-la menos visível para 

uma parcela de grupos sociais. 

 Assim, as Normas Jurídicas, 

mesmo tendo em seu contexto social, a 

igualdade entre as classes sociais, para a 

aplicabilidade das Leis, procedem de 

forma diferente, pois estão a serviço do 

Estado e da manutenção daqueles que 

estão no poder. 

 Mesmo que as classes 

trabalhadoras ou menos favorecidas 

tenham acesso aos seus direitos 

normatizados, ainda assim, isto não 

seria suficiente para que houvesse 

mudanças reais no contexto jurídico. 
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