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Simpósio: 10 - DIREITOS HUMANOS, DESIGUALDADE SOCIAL E ACESSO À JUSTIÇA 

 
RESUMO: O acesso à justiça é direito humano reconhecido pela Declaração Universal do 
Direitos Humanos de 1948, pelo Pacto Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos Civis 
e Políticos (1966), pela Convenção Americana de Direitos Humanos, além de estar previsto 
como direito fundamental em nossa constituição. Segundo Capelletti e Garth, o acesso à justiça 
é o meio que os indivíduos encontram para poderem fazer valer seus direitos quando o Estado 
falha em sua tarefa de garanti-los. O Acesso à Justiça pode ser pensado a partir de várias 
perspectivas. Uma noção inicial tem a ver com a garantia de ajuizamento de ação que deverá 
ser julgada por juiz imparcial. Neste caso o Acesso à justiça é entendido apenas como acesso 
ao poder Judiciário. Uma segunda forma incorpora, além do direito ao ajuizamento de uma 
ação, o direito ao tempo razoável de duração do processo, a um defensor qualificado, à plena 
compreensão das partes do andamento do processo, regras de equidade etc. Nesta segunda 
forma o Acesso à Justiça deixa de ser apenas acesso ao Poder Judiciário para tornar-se um 
direito a uma ordem jurídica justa. Em ambos os casos, contudo, o centro ou o poder 
responsável pela garantia do acesso à justiça tem sido pensado como sendo apenas o Poder 
Judiciário. Existem, no entanto, uma porção de obstáculos ao acesso à Justiça como ordem 
jurídica justa que não podem ser tratados exclusivamente pelo poder judiciário. Sadek (O 
Sistema de Justiça, 2010) afirma que a maioria das pessoas não conhecem as funções ou quem 
integra o Sistema de justiça no Brasil. Isso tende a gerar situações que dificultem sobremaneira 
o acesso à justiça, principalmente nas populações mais pobres. Por outro lado, temos o dado de 
que grande parte das ações tramitando no poder judiciário hoje tem o Estado Brasileiro como 
polo passivo. Temos, segundo levantamento do CNJ, aproximadamente cem milhões de 
processos em tramitação no Brasil hoje. Isso significa uma média de mais de cinco mil 
processos por ano por magistrado. Deste montante, parte considerável é de ações contra o 
Estado. Mais de um milhão de processos são referentes a direito previdenciário. 
Aproximadamente um milhão e quinhentos mil são processos referentes a questões de saúde 
contra o SUS. O grande número de processos gerados pela omissão do Estado ou pela violação 
sistemática de direitos dos cidadãos tende a gerar uma demanda que em última instância 
interfere no bom andamento do poder judiciário e aumenta a morosidade no julgamento de 
processos. Ou seja, resulta em uma violação ao direito pleno do acesso à Justiça enquanto 
acesso á uma ordem Jurídica Justa, ainda que indiretamente. Defendo neste trabalho que O 
acesso à justiça deve ser entendido como acesso a uma ordem social justa, ou seja, a um 
conjunto de instituições do Estado que incorporem direitos humanos como princípios 
organizacionais e que pensem o cidadão como indivíduo portador de direitos, seguindo em parte 
a teoria de John Rawls. Neste sentido, o estado deve ser pensado como ente que deve ser capaz 
de oferecer aos cidadãos não apenas possibilidades de recursos ao poder judiciário, mas, acima 
de tudo, de instituições que possuam mecanismos internos de autocorreção de possíveis 
condutas violadoras de direitos. 
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