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Resumo 

 

 
 

Este trabalho apresenta um estudo sobre a cidadania e o acesso à Justiça, em 
especial sobre a configuração da cidadania como meio de conhecimento e prática 

dos direitos e as medidas que estão sendo implantadas com propostas para 
transpor os obstáculos de um efetivo acesso à justiça. 
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1. Introdução. 
 

 
 

A cidadania e o acesso à justiça é um tema bastante discutido atualmente. 
Este debate jurídico contemporâneo não é exclusivo em nosso país e possui 

vários aspectos, entre os quais podemos mencionar: a conceituação de cidadania 
como um direito fundamental individual, o direito de acesso à Justiça como 

forma de participação do cidadão, conseqüentemente a limitação e obstáculos 
deste acesso à Justiça e os mecanismos e propostas de alcance ao pleno acesso à 

Justiça. 

 
Neste estudo, procuramos abordar os temas de modo a indicar e 

acompanhar os mecanismos de acesso à justiça, demonstrando sob o prisma da 
evolução da sociedade a transformação e surgimento de novos direitos e sua 
influência no tema. Traçamos os obstáculos que limitam ou muitas vezes excluem 
o cidadão deste acesso, adotamos uma classificação destes obstáculos sob o 
aspecto funcional, social, cultural, psicológico e ético. 

 
Destaca-se ainda o esforço de medidas e propostas que diante da extrema 

complexidade da sociedade atual e da própria questão do acesso à justiça, podem 
trazer uma perspectiva contributiva para a transposição dos obstáculos. 

 
Sem  termos  a  pretensão  de  esgotar  tais  temas,  trouxemos  de  forma 

genérica alguns elementos para discussão e reflexão a respeito de uma questão 

muito em pauta nos dias de hoje. 
 

 
 

2. Evolução do conceito de acesso à Justiça 
 

O conceito de acesso à justiça sofre transformações de acordo com as 
próprias transformações das sociedades dentro da história, e bem por isso, na 

maioria das vezes correspondente a uma preocupação com a efetividade do 
processo apto a trazer à tona o efetivo acesso à ordem jurídica justa.3 

 
Nos Estados liberais “burgueses” - Séculos XVIII e XIX – os procedimentos 

adotados  para  a  solução  dos  litígios  refletiam  a  filosofia  individualista  dos 
direitos. O surgimento deste Estado Moderno vem em oposição, como forma de 
reação  ao  Estado  Absolutista,  neste  período,  o  direito  ao  acesso  à  proteção 

judicial significava essencialmente o direito formal do indivíduo que teve lesão a 
este direito, de propor ou contestar uma ação.4 

 
Nesta realidade histórica, o Estado permanecia passivo, embora o acesso à 

justiça pudesse ser considerado como um direito natural não necessitava de uma 
ação do Estado para sua proteção. A preservação e asseguramento destes direitos 
exigiam apenas que o Estado não permitisse que fossem infringidos por outras 

pessoas. 
 

 
 
 

3 ARAÚJO, José Henrique Mouta. Acesso à Justiça Efetividade do Processo. 1ª edição. Ed. Juruá. 
Paraná. 2001, p.17. 
4  CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça, trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto 

Alegre: Sérgio A. Fabris Editor, 1998, pp. 9 a 13. 



Portanto, o acesso à justiça pelos indivíduos, nesta época não contava com 

uma preocupação maior do Estado, este pode-se dizer, permanecia inanimado. A 
justiça somente podia ser obtida por aqueles que pudessem enfrentar seu custo, 

aqueles que não pudessem fazê-lo eram considerados os únicos responsáveis por 
seu destino. A intervenção do Estado nas relações da sociedade era mínima, 

almeja-se o equilíbrio social com a passagem para uma regulação 
espontaneamente. 

 
O  acesso  formal,  mas  não  efetivo  à  justiça,  correspondia  à  igualdade 

formal. Não havia preocupações com fatores como as diferenças entre litigantes 
no acesso prático ao sistema, ou disponibilidade de recursos para litigar. 

 
Os estudiosos do direito, como o próprio sistema judiciário, encontravam-se 

afastados das preocupações reais da maioria da população. A posição dos juízes 
era inerte, pois se mantinha eqüidistante do processo e das partes. A criação de 

jurisprudência era considerada contraditória em relação à doutrina da separação 
de poderes, pois haveria invasão na competência legislativa. A ideologia burguesa 

conceituou o direito como direito posto, onde a lei era igual ao direito. Esta 
concepção refletia na atuação da função jurisdicional. A distribuição da Justiça 
era condicionada a mera e simples aplicação da lei.5 

 
Na evolução do contexto, a partir do momento em que as ações e 

relacionamentos assumiram caráter mais coletivo do  que individual, as 
sociedades modernas necessariamente tiveram que ultrapassar   a visão 
individualista dos direitos, típicas do século XVIII e XIX. A expansão do 

capitalismo após a revolução industrial e os movimentos democráticos fez surgir 
o  chamado  Welfare  State.  Dentro  da  ascensão destes movimentos ocorreu a 

necessidade   de  reconhecer os direitos  e  deveres   sociais dos governos, 
comunidades, associações e indivíduos. A atuação positiva do Estado tornou-se 

necessária para assegurar o gozo de todos os direitos sociais básicos, como por 
exemplo, os direitos ao trabalho, à saúde, à segurança material, à educação etc.4 

 
A mudança da sociedade com a necessidade destes novos direitos da época 

foi importante para tornar efetiva a acessibilidade à justiça. Com as reformas do 
Estado (welfare state), os indivíduos, organizados, reivindicaram novos direitos 

substantivos, na qualidade de cidadãos. Deste modo, o acesso efetivo à justiça 
passou a ser e ainda está sendo progressivamente reconhecido como de suma 

importância, uma vez que a  titularidade destes direitos sem mecanismos de 
acesso à Justiça passa a ser inócuos. 

 
O direito ao acesso à Justiça foi gradativamente ficando cada vez mais 

atrelado  ao  conceito  de  cidadania,  a  partir  do  momento  em  que  a  questão 
começou a ser analisada sob o ponto de vista da justiça social. O Estado, mas 
obviamente não somente ele, tem importância fundamental nesse mister, 
devendo conduzir para a segurança jurídica das relações e por conseqüência à 

paz social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento: a tutela jurisdicional através 

do processo de conhecimento. São Paulo: RT, 2001, p. 37. 
4 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit., p. x 



3. O Acesso Efetivo à Justiça 

 
O acesso efetivo à Justiça pelo cidadão deve passar por uma reflexão inicial 

considerando se este acesso limita-se ao acesso ao Poder Judiciário. Entendemos 
que não. Não é somente através do processo judicial que se tem acesso à justiça. 

 
Como bem acentua Paulo César Santos Bezerra: 

 
De grande magnitude tem sido a preocupação não só com a 
conceituação do que seja justiça como, principalmente, com 
os  meios  de  acesso  à  justiça,  trazendo-a,  como  valor,  do 
campo das idéias, para a vida dos homens. Portanto, ressalta, 
sem dúvida, como instrumento de atuação da justiça, o 
processo e a garantia de seus predicamentos, também alçada 

ao nível de direito fundamental: o direito ao devido processo 
legal. (BEZERRA, 2001, p. 91). 

 
Mauro Cappelletti e Bryant Garth classificam o acesso à justiça como o 

mais básico dos direitos humanos: 

 
De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente 
reconhecido como sendo de importância capital entre os novos 

direitos individuais e sociais, uma vez que a titularidade de 
direitos é destituída de sentido, na ausência de mecanismos 
para sua efetiva reivindicação. O acesso à justiça pode, ser 
encarado como o requisito fundamental – o mais básico dos 
direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e 
igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os 
direitos de todos. (CAPPELLETTI e GARTH, 1998, p. 11/12). 

 
Nestas circunstâncias, o acesso à justiça analisado de forma reducionista, 

nos limites de acesso ao Poder Judiciário, não irá viabilizar um acesso à ordem 

jurídica justa, real e efetiva.5 De certo, que um dos pontos que devem ser atacado 
diz respeito à máquina pública do Judiciário, entretanto, o dimensionamento do 

problema de acesso à justiça engloba valores bem maiores. 

 
A própria idéia de Democracia embasa o conceito de acesso à 
justiça, uma vez que este  método processual busca  a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária e a 
diminuição das desigualdades sociais, bem como a efetiva 

participação do cidadão nos centros de poder, fins almejados 
pelo Estado  Democrático de Direito consagrado na 

Constituição de 1988. (MORALLES, 2006, p. 60). 
 

 
 

4. Acesso à Justiça e a Constituição de 1988 

 
Como expusemos acima, nas lições de Luciana Moralles, a idéia de 

Democracia embasa o conceito de acesso à justiça. Já no próprio preâmbulo da 
Carta de 1988, o acesso à justiça é identificado como um direito fundamental 

constitucionalmente garantido: 
 

 
 
 
 

5 ARAÚJO, José Henrique Mouta. Op. Cit. P. 17 



Nós, representantes  do povo  brasileiro, reunidos   em 

Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado 
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e  a  justiça como  valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista  e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 

ordem interna e internacional, com a  solução pacífica das 
controvérsias, promulgamos, sob  a proteção  de Deus, a 
seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. 

(CRFB, 1988). 

 
Outros dispositivos do Texto Maior, como os incisos XXXV e LXXIV do 

artigo 5º proclamam o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. O 
entendimento extraído é de que o acesso à justiça é amplo, que a prestação 

jurisdicional pode ser preventiva ou reparatória, deve referir-se aos direitos 
individuais, coletivos ou difusos, em síntese, quando houver provocação do 
Estado-Juiz, este tem a obrigação de oferecer a prestação jurisdicional invocada, 

e acrescentamos, de forma efetiva. 
 

A Carta de 1988 estabeleceu princípios verdadeiramente democráticos, 
representa o que de mais moderno existe na tendência universal rumo à 

diminuição da distância entre o povo e a justiça. 6 
 

 
 

Não obstante, a simples proclamação dos direitos constitucionais, relativos 
ao  acesso  à  justiça,  apresenta-se  hoje  com  certa  retórica.  Existem  questões 

sociais e econômicas que ultrapassam a consecução de um acesso e uma justiça 
efetiva. As dificuldades para o cidadão obter a prestação jurisdicional são muitas. 
Sobre este ponto de vista bem ponderou José Afonso da Silva: 

 
Formalmente, a igualdade perante a Justiça está assegurada 
pela Constituição, desde a garantia de acessibilidade a ela 
(art. 5º, XXXV). Mas realmente essa igualdade não existe, pois 

está bem claro hoje, que tratar como igual a sujeitos que 
econômica e socialmente estão em desvantagem, não é outra 

coisa senão uma ulterior forma de desigualdade e de injustiça. 
Os pobres têm acesso muito precário à Justiça. Carecem de 

recursos para contratar bons advogados. O patrocínio gratuito 
se revelou de alarmante deficiência. A Constituição tomou, a 
esse propósito, providência que pode concorrer para a eficácia 

do dispositivo, segundo o qual o Estado prestará assistência 
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos (art.5º, LXXIV). (SILVA, 2006, p. 219/220). 
 

 
 

5. Acesso Efetivo à Justiça: Obstáculos a serem transpostos 

 
O acesso à justiça pode ser analisado em diversos aspectos e em várias 

perspectivas. Esta perspectiva será alterada dependendo por qual ângulo seja 

observada. 7 

 
 

6 
CINTRA, Antonio C. A. ; DINAMARCO, Cândido R.; GRINOVER, Ada P.. Teoria Geral do Processo. 20ª ed. São 

Paulo, Malheiros, 2004, p. 82 
7 

BEZERRA, Paulo César Santos. Op. Cit. P. 123/124. 



No intuito de sistematizarmos os problemas, utilizamos a classificação 

adotada por Luciana Moralles, que divide em obstáculos econômicos, obstáculos 
sociais, obstáculos funcionais, obstáculos psicológicos e obstáculos éticos, 

sempre em consonância com a contemporaneidade brasileira.8 

 
Nos obstáculos econômicos, encontramos questões como o custo do 

processo, o orçamento do Poder Judiciário e o desaparelhamento do Poder 

Judiciário em face da insuficiência material e qualificação de seus serventuários. 
 

No primeiro caso referente ao custo do processo, identificamos um 
problema significativo a ser enfrentado, haja vista a grande desigualdade 

econômica que possuímos no país. Este alto custo do processo atinge justamente 
as classes menos favorecidas economicamente e não se resume apenas as 

chamadas  custas  e despesas processuais,   mas também aos custos  de 
contratação de advogado. A primeira onda renovatória proposta por Cappelletti e 
Bryant, procurou reduzir esta barreira através da instituição da assistência 

gratuita aos pobres.  Entretanto,  com o  abismo social que cada vez mais se 
acentua entre pobre e rico, o problema vem se agravando deixando alijado do 

acesso á justiça, cada vez mais um maior número de pessoas. 9 

 
O orçamento do Poder Judiciário, positivado no artigo 99, parágrafo 1º da 

Constituição Federal, está relacionado com uma questão de política de governo e 
limitação de autonomia financeira naquilo atinente às prioridades de 

investimentos e gastos. 
 

Até como conseqüência disto, teremos o desaparelhamento do Poder 

Judiciário, isto é, a limitação nos investimentos causa um desequilíbrio, um 
verdadeiro custo social, pois reduz a possibilidade de acesso à justiça uma vez 
que  impede  o  desenvolvimento  tecnológico  e  novas  formas  de  alcançar  a 

população como um todo. 
 

Já os obstáculos culturais não estão intrinsecamente vinculados à máquina 

administrativa do Estado-Juiz, passam na verdade por questões de ordem 
comportamental em razão da situação social em que encontram-se os cidadãos 

brasileiros. 

 
O primeiro ponto a destar é sobre a descrença da população no Poder 

Judiciário. Obviamente, a população nacional não está satisfeita com a eficiência 
da “Justiça brasileira”. Isto como efeito tem o distanciamento desta população 

quanto a reivindicações de seus direitos perante o Estado. Recentemente, 
comentando uma pesquisa realizada pela Associação dos Magistrados do Brasil, o 
presidente da AMB Rodrigo Collaço enalteceu a afirmação de que “nós sabemos 

que rumo tomar”, defendendo a desburocratização dos processos judiciais. Esta 
pesquisa mostrou que metade dos entrevistados não confia no Poder Judiciário.10 

Deste modo, a credibilidade somente será recuperada, a partir do momento em 

que a eficiência do Judiciário for efetiva, atendendo os anseios da população 

quanto a facilidade de acesso e celeridade da prestação jurisdicional. 
 
 
 
 

8 
MORALLES, Luciana Camponez Pereira. Op. Cit. 65/80. 

9 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Op. cit., p. 15/20. 
10 disponível em: http://www2.camara.gov.br/internet/homeagencia/materias. Acesso em 29 de 
setembro de 2007. 



O desconhecimento dos direitos é outro ponto a ser considerado, 

principalmente em relação às classes menos favorecidas, estas, ainda quanto aos 
direitos “tradicionais”, isto é, direito de família, direito de vizinhança, direito do 

trabalho, direito previdenciário, entre outros, possuem noções de cidadania, 
entretanto, a barreira consiste em aprimorar e expandir estas informações, além 

do que, a dificuldade da sociedade em perceber e portanto estar apta a reivindicar 
estes  e  novos  direitos,  que  são  complexos,  não  atinge  somente  parte  da 

sociedade, ao contrário, como já havia sido observado por Cappelletti e Garth, ela 
não afeta apenas os hipossuficientes economicamente: 

 
Num primeiro nível está a questão de reconhecer a existência 

de um direito juridicamente exigível. Essa barreira 
fundamental é especialmente séria para os despossuídos, mas 
não afeta apenas os pobres. Ela diz respeito a toda população 
em  muitos tipos  de conflitos  que envolvem direitos. 
(CAPPELLETTI e GARTH, 1998, p. 22/23). 

 
Assim, o conhecimento jurídico básico, não apenas para contestar, mas 

também para reivindicar e exigir, fazem parte de importante mecanismo de 
cidadania para o acesso à justiça. 

 
Partindo da premissa anterior, e, considerando ainda uma formação 

individualista dos operadores do direito, temos que, a existência de novas formas 
de conflito na sociedade moderna requer formas de defesa coletiva. Os grandes 
questionamentos sociais devem ser tratados como reivindicações coletivas, de 

classes, de grupos, entretanto, na maioria das vezes estes conflitos são tratados 
de maneira individualista, o que acaba por tornar-se um obstáculo a resolução 

destes tipos de demandas. 

 
O consenso geral entende que a demora na prestação jurisdicional é sem 

dúvida uma forma de injustiça. Em que pese a lentidão na prestação jurisdicional 
não ser uma exclusividade do nosso país, é sem dúvida um dos obstáculos de 
acesso à justiça, e talvez um dos mais prementes clamando por solução. Neste 

ponto, cabe considerar a conduta do Estado administrador. O Estado é o maior 
produtor de demandas, sufoca os tribunais com sua resistência em reconhecer 

seus abusos. O Poder Judiciário muitas vezes é um serviço ao serviço do Estado, 
como por exemplo, nos casos do volume de execuções fiscais. Portanto, questões 

na maioria das vezes formalistas, travam a máquina judiciária, impedindo assim 
a muitos o acesso á justiça de forma rápida e efetiva. A contradição é inevitável, o 
mesmo Estado que se engaja no movimento de efetividade da prestação 

jurisdicional, é responsável em razão do número de demandas que coloca em 
juízo, pela demora desta prestação. Tanto a questão do tempo na busca da 

prestação jurisdicional, assim como a burocratização existente na organização 
dos trabalhos forenses é mais uma forma de barreira ao acesso à justiça, neste 

caso,  não  estão  ligadas  diretamente  à  matéria jurídica, mas sim, a questão 
organizacional e por isso podem ser consideradas como obstáculos funcionais. 

 
Como obstáculos sociais, devemos considerar aqueles que afetam de forma 

muito mais incidente as camadas mais carentes da população. Isto porque, via de 
regra, estas camadas também são as mais desinformadas e privadas de uma 
educação de qualidade. Quanto mais baixo o nível social de educação dos 

cidadãos,  mais  distantes  estarão  em  relação ao acesso à justiça. Os fatores 
sociais e econômicos que levam a este distanciamento, estão ainda que 

remotamente, relacionados com as desigualdades econômicas. De fato, não é 
regra absoluta, pois mesmo a educação formal não tem o condão de afastar 



totalmente certa limitação de acesso à justiça, mas, devemos considerar aqui a 

falta  de  uma  educação  política,  participativa  da  vida  em  sociedade,  que  na 
maioria das vezes está atrelada a uma falta de credibilidade nas instituições, e 

acabam tornando o cidadão apático. 

 
A aptidão para reconhecer um direito e propor uma ação ou 

sua defesa não afeta apenas os pobres. Não basta aumentar o 
grau de conhecimento da população sobre os direitos, é 
necessário proporcionar também o conhecimento dos meios 
para resgatá-los e como utilizá-los. (CAPPELLETTI e GARTH, 
1998, p. 23). 

 
A questão dos obstáculos psicológicos relaciona-se com a imponência e 

mesmo uma certa altivez do poder judiciário, através de sua exarcebada 

formalidade no uso de certas vestimentas e em razão da sua arquitetura 
majestosa. Os prédios dos tribunais, salas de audiências, comportamento e 

linguagem de juízes e advogados, muitas vezes são fatores que desencorajam os 
cidadãos a comparecer nestes espaços, sem dúvida, são obstáculos que 
necessitam ser repensados, visando também facilitar o acesso da população ao 

Judiciário. 

 
Por fim, os obstáculos éticos que estão relacionados com a falta de 

credibilidade nas instituições em razão do alto grau de corrupção noticiado, os 
quais muitas vezes não estão ligados especificamente ao Poder Judiciário, mas 
que por afetar vários outros segmentos do Estado, acabam por ter reflexo e 
desacreditam o conteúdo justo das decisões proferidas pelos juízes. 

 
[...] Além dessa declarada desconfiança nos advogados, 
especialmente comum nas classes menos favorecidas, existem 

outras razões óbvias por que litígios formais são considerados 
tão pouco atraentes. Procedimentos complicados, formalismo, 
ambientes que intimidam, como o dos tribunais, juízes e 

advogados, figuras tidas como opressoras, fazem com que o 
litigante se sinta  perdido, um prisioneiro num mundo 

estranho. (CAPPELLETTI e GARTH, 1998, p. 24). 

 
O acesso à justiça de forma a garantir o exercício amplo da cidadania, 

compreende a eliminação dos obstáculos que impedem ou restringem este direito 
fundamental a todos. Como visto, tais obstáculos não se limitam apenas a fatores 
jurídicos,  mas  envolvem  outros  fatores  de  ordem  econômica,  social, política, 

psicológicas e até mesmo ideológicas. De certo, que muitos dos obstáculos citados 
se interrelacionam e que o saneamento de um deriva necessariamente do 

saneamento de outro. Portanto, a busca do real acesso à justiça é condição 
primordial para que o exercício da cidadania seja completo, deve envolver o 

conhecimento do direito, da prática deste exercício reivindicatório e democrático. 
 

 
 

6. Alguns Aspectos para Superação 
 

A superação dos obstáculos para o efetivo acesso à justiça contemplando a 
cidadania plena são questões de alta relevância para o Estado Democrático de 
Direito, assuntos muito discutidos atualmente por juristas, políticos e a 

sociedade como um todo. Para o real exercício da cidadania, a idéia de acesso à 
Justiça deve ser entendida não só como acesso ao Judiciário, mas a uma ordem 
jurídica socialmente Justa. 



Este acesso deve equacionar todos os obstáculos de ordem econômica, 

social, cultural e psicológica que atingem na verdade todas as classes, 
obviamente com maior intensidade as mais baixas quanto a efetivação deste 
direito, e ainda, as reformas cuidadosas que devem ser impressas ao sistema 
judiciário com a harmonização da legislação, devem ser objeto de mobilizações de 
toda a sociedade. 

 

 
 

Com a necessidade de efetivar ao máximo este direito fundamental várias 
propostas como formas alternativas acabam surgindo. Constata-se assim que 
alguns  obstáculos  de  acesso  à  justiça  poderão  ser  solucionados a  partir  de 
reformas legislativas, simplificando e desburocratizando. Bom exemplo 
encontramos com a iniciativa da emenda constitucional nº 45 de 2004, que sob o 
ponto de vista teórico primou pela celeridade processual. Atualmente é nítida a 
tendência de que o processo seja um instrumento para resolver e pacificar os 

litígios. Dentro desse prisma, foram trazidas para o ordenamento jurídico pátrio 
várias inovações normativas que muito contribuíram para ampliar o acesso à 
justiça. Dentre elas temos a Lei dos Juizados Especiais Cíveis, nº 9.099/1995 e 
Federal nº 10.259/2001; a Lei da Ação Civil Pública, nº 7.347/1985; o Código de 
Defesa do   Consumidor, Lei nº 8.778/1990; o Estatuto da  Criança e do 
Adolescente, Lei nº 8.069/1990; a Lei nº 9.079/1995, que criou a ação monitória; 
a antecipação da tutela, as novas leis de execuções cíveis nº 11.232/2005 e 
11.382/2006 entre outras. Encontram-se ainda em trâmite, vários projetos para 

reformas do Código de  Processo Civil  e Penal. Essas leis possuem o escopo 

primordial de reduzir o tempo do trâmite do processo, reduzir seu custo e, com 

isso, ampliar o acesso à justiça. 
 

 
 

As experiências com os juizados especiais na tentativa de combater os 
problemas do Poder Judiciário brasileiro estão sendo bem sucedidas, os JEC’s 
são providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para a 

conciliação, julgamento e execução, foram criados como instrumentos judiciários 
mais ágeis e menos dispendiosos, para solução rápida e barata de pequenos 

conflitos. Tem como princípios, a oralidade, simplicidade, informalidade, 
economia processual e a celeridade. Prevalecendo a oralidade e acima de tudo a 

conciliação. Na pesquisa da AMB, já citada neste texto, constatou-se que 71,8 % 
dos entrevistados confiam nos Juizados Especiais, bem provavelmente em razão 
da celeridade dos mesmos. A cautela a ser observada é de que com a crescente 

demanda nestes segmentos da justiça, os mesmos não se tornem tão morosos a 
ponto de descredibilizar sua prestação jurisdicional. 

 
Destaque para os Juizados Especiais Itinerantes, que alguns Estados da 

federação já estão adotando como por exemplo, o Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina, levando a prestação jurisdicional a locais periféricos da comarca. 

 
Na linha das soluções de conflitos pelos mecanismos extrajudiciais, o 

próprio ordenamento jurídico brasileiro já contempla várias hipóteses, dentre elas 

encontramos a arbitragem, que no Brasil é facultativa e verifica-se a discussão 
sobre ser ou não o exercício de uma função jurisdicional. 11 

 

 
 
 
 

11 ARAÚJO, José Henrique Mouta. Op. Cit. P. 73/74 



Outro órgão importante nesta linha de conciliação é o Procon, que busca de 
forma mais simples e rápida a pacificação dos conflitos entre fornecedores e 

consumidores, sem a necessidade imediata de acionar a esfera jurisdicional. 

 
A destinação de um maior percentual do orçamento ao Poder Judiciário é 

fundamental para que se possa fazer frente às inúmeras necessidades de 
contratação, capacitação e aparelhamento. É necessário examinar e equacionar 
os problemas dentro da máquina pública do Judiciário. É evidente, por exemplo, 

que o número de juízes e de varas no Brasil é muito inferior aos padrões ideais e 
isso tem um efeito direto na limitação do cidadão acessar à justiça. 

 
Ainda dentro da questão do aparelhamento, os recursos que a tecnologia 

informatizada oferece devem ser priorizados para contribuir para uma Justiça 
mais célere. A digitalização dos processos, utilização da internet nas transmissões 

eletrônicas entre outras inovações, devem ser utilizadas em larga escala para 
facilitar e reduzir custos da máquina  pública em geral e não só no trâmite 

processual. 
 

Como já comentamos acima, observamos que um dos maiores problemas 
do acesso à justiça reside na impossibilidade de acesso ao advogado, o qual 

redundará, para o cidadão, na negativa de efeito patrocínio de suas pretensões 
em  juízo  ou  na  falta  da  devida  orientação  sobre  seus  direitos,  quer  por 

dificuldades de caráter econômico, quer por ausência de programas de 
assistência judiciária, tal limitação também necessita de atenção do Estado para 
ampliar convênios já existentes e desenvolver outras formas de colaboração do 

advogado e da entidade de classe nestas questões. 
 
 
 
 

7. Acesso à Justiça e Cidadania - Conclusões 

 
A cidadania deve ser entendida como um direito fundamental, como 

cidadania plena, a qual exige a presença ativa de pessoas nas instituições e na 

relação entre Estado e cidadão, especialmente no tocante a direitos e obrigações. 
Neste  contexto  o  acesso  à  justiça  é  sem  dúvida  condição  de  exercício  da 

cidadania. 

 
[...] Somente a partir do momento em que se conceba a 

cidadania como um direito fundamental individual de todas as 
pessoas, que exige uma direta, constante e ampla participação 
política, poder-se-á afirmar que o caminho para construção de 

uma sociedade justa, livre e solidária foi traçado. (LOPES, 
2006, p. 33). 

 

 
 

A garantia do acesso à justiça gratuito e integral, preconizado na 

Constituição Federal Brasileira, deve considerar que o exercício da cidadania em 
um Estado democrático é de extrema relevância, estão intimamente ligados os 

dois conceitos. A concretização da efetiva cidadania só será possível com a 
priorização de medidas que tornem o acesso ao Poder Judiciário mais amplo e 

mais célere. Contudo, não se resume a isto, novas medidas e políticas precisam 
ser adotadas visando a realização da plena cidadania diante do acesso à justiça e 
não só ao judiciário. Medidas visando a redução das desigualdades sociais e 

econômicas, a implementação de acesso à informações e ao conhecimento dos 



direitos,  entre  outras,  permitirão  falarmos  em  consciência  de  cidadania  e 
participação no acesso efetivo à justiça. 
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