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RESUMO: Por meio de pesquisa documental e abordagem qualitativa, objetiva-
se problematizar o acesso ao direito e à justiça na perspectiva dos direitos 
humanos, a partir da assistência jurídica integral e gratuita. A Constituição da 
República Federativa Brasileira de 1988 que incorporou inúmeros tratados 
internacionais de direitos humanos, além da legislação infraconstitucional, dentre 
outros aspectos, atribuiu-lhe, conforme art. 5º que “o Estado prestará assistência 
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O 
recorte de renda que é em média de três salários mínimos por família tornou-se 
fundamental para restringir o acesso pela prestação jurisdicional do Estado. 
Embora seja um preceito constitucional, a população que se utiliza da assistência 
jurídica, em decorrência de critérios cada vez mais rígidos, não aparecem como 
sujeitos de direitos, mas sim como hipossuficientes, o que compromete o 
atendimento integral e gratuito, resultando em um sistema de justiça 
meritocrático. Em 2010, o III Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3) 
que reafirmou a centralidade do direito universal de acesso à justiça, com a 
possibilidade de acesso aos tribunais por toda a população, com o fortalecimento 
das defensorias públicas e a modernização da gestão judicial, de modo a garantir 
respostas judiciais mais eficazes, conforme o eixo orientador IV referente à 
Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência, o que não se 
consolidou em sua plenitude. A realidade perversa de violação de direitos na 
sociedade capitalista - cotidiana, sistemática e naturalizada - impõe desafios a 
garantia da universalização dos direitos humanos, ao acesso efetivo e 
democrático. Essa discussão parte da experiência do Núcleo de Estudos e 
Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude (NEDDIJ) da Universidade 
Estadual do Paraná, UNESPAR Campus Paranavaí, que se caracteriza como 
projeto de extensão universitária, intervindo interdisciplinar e intersetorialmente 
na defesa dos direitos de crianças, adolescentes e suas respectivas famílias 
socialmente vulneráveis pertencentes aquela Comarca. Naquele momento, 
havia 10 projetos desta natureza que se originaram no Paraná em 2006 
vinculados ao Programa Universidade Sem Fronteiras (USF) e financiados pelo 
Fundo do Paraná a partir de convênios celebrados pela Secretaria de Estado da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) e as Instituições de Ensino 
Superior (IES) do Governo Estadual. Seguindo a tendência do governo federal, 
o Paraná promove cortes na educação, sobretudo no orçamento destinado as 
universidades públicas, o que reflete na extensão universitária. O Estado procura 
ações, com base na política neoliberal, que são menos perdulárias. O 
sucateamento das políticas públicas torna-se uma plataforma de governo. O 
esvaziamento da resposta do Estado às questões sociais, implica, por um lado, 



no aumento de demandas por ajuizamento de ações, e por outro, na restrição do 
acesso da população vulnerável ao sistema de justiça. 
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