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Simpósio: 10 - DIREITOS HUMANOS, DESIGUALDADE SOCIAL E ACESSO À JUSTIÇA 
 
RESUMO: A lídima efetivação do instituto denominado acesso à justiça, por afigurar-se como 
garantia de considerável complexidade ao Estado, clama pelo suporte de diversos artefatos 
jurídicos e políticos. O trabalho científico em tela versa sobre método apto a viabilizar este 
direito de notória importância, que, inclusive, resvala na sacra dignidade da pessoa humana. De 
proêmio, cabe ressaltar que o acesso à justiça pressupõe fator anterior ao próprio direito de 
obter, pela via judicial, a resolução de um conflito, fator denominado por este estudo como 
compreensão normativa, que nada mais é do que o conhecimento do cidadão acerca das regras 
regentes da sociedade em que este vive. A compreensão normativa é um ideal deveras 
debilitado, especialmente para aqueles financeiramente hipossuficientes. Uma das notórias 
causas deste lapso sociopolítico é o distanciamento existente entre o legislador e aqueles que se 
submetem às leis, ou seja, não conhecendo sequer os elaboradores dos imperativos legais a que 
se sujeitam, não sabendo seus ideais, ficam os cidadãos também afastados da própria lei e, por 
conseguinte, de seus próprios direitos. Neste contexto, é recorrente o brocardo latino 
Dormientibus Non Sucurrit Jus, contudo, insta refletir: como acessarão a justiça aqueles que 
sequer conhecem suas prerrogativas e garantias? Outrossim, é fato que, ao centralizar nas mãos 
de poucos o poder de impor regras a muitos, que, não raramente, gozam de cenários culturais e 
patrimoniais desiguais, acaba-se legislando de forma ineficaz e colaborando para a 
intensificação do desconhecimento e desinteresse pela lei, conduzindo o povo no caminho 
oposto do pleno acesso à justiça. A elaboração de regras de convívio específicas para 
determinadas regiões, onde os habitantes guardam semelhança sociocultural e financeira, é um 
dos primeiros passos a viabilizar o conhecimento de direitos e, consequentemente, acesso ao 
que se entende por justo. Sendo assim, o presente trabalho tem por objeto a descentralização da 
elaboração e aplicação de normas como forma de elucidar os direitos, garantias, prerrogativas 
e até limites inerentes a um cidadão, possibilitando que este opere a máquina da justiça. 
Esclareça-se, neste norte, que o termo descentralização atua aqui no sentido de aplicar a um 
ajuntamento social, unido por suas semelhanças, normas especificas e direcionadas a ele, 
engendrando o conhecimento do direito material que viabilizará a operação do direito 
processual, ou seja, do acesso à justiça. Objetiva-se assim, valendo-se de pesquisa bibliográfica, 
propor solução para um dos grandes óbices ao acesso à justiça, a saber, o desconhecimento da 
lei. A hipótese levantada se escora no entendimento de juristas como Hans Kelsen, para o qual, 
a necessidade de descentralização é diretamente proporcional ao tamanho do Estado. No que 
tange aos resultados obtidos até o presente momento, as evidências históricas, jurídicas e 
políticas tem corroborado a tese de que a justiça se torna alcançável quando os integrantes da 
sociedade são conhecedores daquilo que lhes é devido e, para que tal venha a ocorrer, é precípuo 



que haja a aproximação entre cidadão e legislador, que está apta a ser ocasionada pela 
descentralização arguida até aqui. 
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