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O ACESSO À JUSTIÇA E O PODER JUDICIÁRIO*  

EL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL PODER JUDICIAL 

 

Danyelle Bezerra Terhorst 

RESUMO 

O acesso à justiça é direito fundamental, assegurado pela Constituição da República 
Federativa do Brasil, em seu art. 5º, inciso XXXV, onde reza que "a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Assim, podemos afirmar que 
a Carta Magna visa garantir a eficácia das decisões judiciais e acesso irrestrito à todos 
os jurisdicionados, indiscriminadamente, sendo irrelevante sua condição econômica e 
social. O acesso é justiça é uma garantia de direito, e como mencionado, é direito 
fundamental constitucionalizado, cuja aplicação é imediata 

PALAVRAS-CHAVES: ACESSO À JUSTIÇA; ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA; 
PODER JUDICIÁRIO. 

RESUMEN 

El acceso a la justicia es un derecho fundamental garantizado por la Constitución de la 
República Federativa del Brasil, en su arte. 5, XXXV, que establece que "la ley no 
excluye la consideración de la lesión o la amenaza Poder Judicial a la ley." Así pues, 
podemos decir que la Constitución tiene por objeto garantizar la eficacia de las 
decisiones judiciales y el acceso sin restricciones a todos los tribunales, de forma 
indiscriminada, es irrelevante su desarrollo económico y social. El acceso a la justicia es 
una garantía de la ley, y como se mencionó, es un derecho fundamental 
constitucionalizado, cuya aplicación es inmediata.  

PALAVRAS-CLAVE: EL ACCESO A LA JUSTICIA, LA ASISTENCIA JURÍDICA, 
EL PODER JUDICIAL. 

 

1. Acesso à Justiça 

O acesso à justiça tem seus primórdios na Magna Charta Libertarum (Carta Magna das 
Liberdades), declaração solene que o rei João da Inglaterra, dito João Sem-Terra, 
assinou, em 15 de junho de 1215, perante o alto clero, conforme dispunha o artigo 40: 

"Não venderemos, nem recusaremos, nem protelaremos o  direito de qualquer pessoa a 
obter justiça". 

  

                                                 
* Trabalho publicado nos Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo – 
SP nos dias 04, 05, 06 e 07 de novembro de 2009. 
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Em meados dos séculos dezoito e dezenove (estados liberais “burgueses), os 
procedimentos adotados para solução de litígios incidia na concepção individualista dos 
direitos, sendo o direito ao acesso judicial essencialmente formal, restrito a propor ou 
contestar uma ação.[1] 

A justiça, como outros bens, no sistema do laissez-faire, só podia ser obtida por aqueles 
que pudessem enfrentar seus custos; aqueles que não pudessem fazê-lo eram 
considerados os únicos responsáveis por sua sorte. O acesso formal, mas não efetivo à 
justiça, correspondia à igualdade, apenas formal, mas não efetiva.[2]  

  

O crescimento das sociedades refletiu na transformação e desenvolvimento dos direitos 
humanos, fazendo com que as ações assumissem caráter coletivo, deixando para trás a 
visão individualista dos direitos, proporcionando o reconhecimento do direito ao acesso 
efetivo, “[...] como sendo de importância capital entre os novos direitos individuais e 
sociais [..]”, pois a contrário senso, a titularidade dos direitos seria “[...] destituída de 
sentido, na ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação.”[3] 

Na legislação pátria, o acesso à justiça encontra-se sedimentado na Constituição da 
Republica Federativa do Brasil, a fim de assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais. 

A doutrina ensina que há dois sentidos para a expressão “acesso à justiça”. Em um 
primeiro momento, preceitua “justiça” como sinônimo de “poder judiciário”, ou seja, o 
acesso à justiça se revela como sinônimo de acesso ao Poder Judiciário; sendo que em 
um segundo sentido da expressão acesso à justiça, toma conotação através de uma 
escala de valores e direitos fundamentais para o homem, transcendendo a justiça estatal 
e, não se esgotando  no judiciário.[4] 

Ao vincular o acesso à justiça a um conceito axiológico de justiça, há a possibilidade de 
buscar a justiça através de outros meios além do Poder Judiciário, quais sejam, a 
mediação e a arbitragem; ressaltando, que estas precederam a jurisdição. 

Gladys Stella Alvarez, em sua obra “La mediación y el acceso a justicia”, enfatiza que, 
traz as formas de mediação no direito comparado, enfatizando a efetividade da justiça: 

En el âmbito de la justicia, los prejuicios contra el sistema están sostenidos, muchas 
veces, por experiências negativas que han sufrido los justiciables. Una justicia carente 
de medios, desprestigiada ante la ciudadanía, lenta, cara y com uma creciente 
desconfianza generalizada que proviene del público usuário que percibe al sistema 
judicial como ajeno, em lugar de sentir que le pertenece, pues la justificación de su 
existência es prestar el servicio de justicia a la sociedad.[5] 

Para que seja assegurado amplo acesso à justiça, é primordial averiguar os obstáculos a 
serem vencidos, como leciona Bedaque: 
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Inúmeras são as dificuldades enfrentadas por quem se dispõe a pleitear a tutela 
jurisdicional do Estado, na tentativa de obter proteção a um direito lesado ou ameaçado. 
A Justiça está em crise, não só no Brasil, como na maioria dos países. E crise na Justiça 
implica, necessariamente, Crise de Justiça. 

Os fatores que contribuem para esse estado de verdadeira calamidade podem ser 
resumidos basicamente na exagerada demora e no alto custo do processo. [6] 

A Constituição Federal do Brasil tem respeitável destaque ao se falar em acesso à 
justiça, face os inúmeros princípios e garantias elencadas em seu contexto, os quais 
possibilitam acesso à ordem jurídica na busca da justiça; sendo que entre estes, 
destacamos o Art. 5º e seus incisos XXXII, XXXV, XXXVII , LIII, LIV, LV, LVI, LX, 
LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXVIII. 

Com a promulgação da Constituição brasileira de 1988, a questão referente à grande 
demanda reprimida existente ganhou “status” constitucional, pois, aliada ao artigo 5º, 
incisos XXXV e LXXIV, que trata, respectivamente, do princípio da inafastabilidade do 
controle jurisdicional e da assistência jurídica integral e gratuita àqueles que não 
disponham de recursos suficientes [...].[7] 

  

Além dos preceitos supra, a Constituição Federal assegura outras garantias que incidem 
no acesso à justiça, como as garantias da magistratura. 

A força normativa da Constituição é imprescindível para o regular funcionamento do 
sistema jurídico, e “[...] somente com sua efetividade obtém-se a tutela dos direitos 
fundamentais, a manutenção do equilíbrio entre os Poderes da República e o contínuo 
desenvolvimento social e econômico do País.”[8]  

             

2. Assistência judiciária e justiça gratuita 

Lamentavelmente, o acesso à justiça é limitado quando direcionado às pessoas de 
parcos recursos, eis que carecem de subsídios para contratação de advogados, aliado a 
deficiência da assistência judiciária gratuita, que ainda está muito aquém do almejado. 

Nesse sentido, enfatiza 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 (Cf. Cappelletti, Proceso, Ideologia e Sociedad, p. 67). 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). Referimo-nos à 
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institucionalização das Defensorias Públicas, a quem incumbirá a orientação jurídica e a 
defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV (art. 134).[9] 

Para a professora Elza Maria Miranda Afonso, é inaceitável acreditar em uma norma 
jurídica sem eficácia e, não havendo eficácia a norma jurídica não existe, e prossegue 
exarando que: 

Kelsen define como eficaz a ordem normativa que é observada e cumprida por aqueles 
que a ela se submetem. Quando os indivíduos, aos quais ela se dirige, se conformam, de 
uma maneira geral, às suas ordens, a ordem jurídica é eficaz. 

Somente a ordem jurídica eficaz, cujas normas além de serem postas, sejam também 
observadas e aplicadas, é considerada pela ciência do direito como uma ordem jurídica 
positiva, uma ordem jurídica válida.[10] 

A concessão da gratuidade da justiça é regulamentado pela Lei 1.060/50. O artigo 4º do 
referido diploma, dispõe que basta a afirmação da parte litigante de que não possui 
condições de arcar com custas e honorários, sem prejuízo próprio e de sua família. O 
pedido pode ser feito na própria petição inicial, ou mediante pedido do decorrer da 
instrução processual.[11] 

O juiz deve deferir de plano os benefícios ao requerente, salvo no caso  que seja haja 
nos autos elementos que comprovem a falta de veracidade no pedido de gratuidade; ao 
revés, estaria privando o necessitado do acesso à justiça, garantia maior dos cidadãos no 
Estado, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, 5º, 
XXXV).  

Nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50, milita presunção de veracidade da 
declaração de pobreza em favor do requerente da gratuidade. Desta forma, o ônus de 
provar a inexistência ou o desaparecimento da condição de pobreza é do 
impugnante.[12] 

  

Ressalta-se que há uma distinção entre assistência judiciária gratuita e os benefícios da 
justiça gratuita.  

A assistência jurídica gratuita corresponde a todos os serviços judiciais ou 
extrajudiciais, como consulta, orientação, representação em juízo, isenção de taxas, etc. 
Já a assistência judiciária corresponde na prestação de todos os serviços necessários à 
defesa do assistido em Juízo. 

Leciona Ernesto Lippman: 

A assistência judiciária não se confunde com justiça gratuita. A primeira é fornecida 
pelo Estado, que possibilita ao necessitado o acesso aos serviços profissionais do 
advogado e dos demais auxiliares da justiça, inclusive os peritos, seja mediante a 
defensoria pública ou da designação de um profissional liberal pelo Juiz. Quanto à 
justiça gratuita, consiste na isenção de todas as despesas inerentes à demanda, e é 
instituto de direito processual”. Para ao depois concluir: “Ambas são essenciais para 
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que os menos favorecidos tenham acesso à Justiça, pois ainda que o advogado que se 
abstenha de cobrar honorários ao trabalhar para os mais pobres, faltam a estes condições 
para arcar com outros gastos inerentes à demanda, como custas, perícias, etc. Assim, 
freqüentemente, os acórdãos, ao tratar da justiça gratuita, ressaltam seu caráter de 
Direito Constitucional.”[13]  

  

  

3. Poder jucidiciário 

O Poder Judiciário está disciplinado nos artigos 92 a 126 da Constituição Federal. 

[...] O Poder Judiciário encaminha e soluciona problemas e demandas sociais nos 
limites das previsões e prescrições legais e conforme parâmetros e procedimentos 
fixados pela própria lei.[14] 

  

Aurélio Wander Bastos observa que: 

  

Podemos observar que a organização judiciária brasileira evoluiu significativamente em 
relação às Constituições anteriores, não apenas ampliando a sua autonomia, como 
também a sua capacidade de absorver, através de novos e especiais procedimentos 
processuais constitucionais, de tipos de demandas sociais complexas, onde a 
contribuição do Ministério Público na representação dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis e na defesa da ordem jurídica e do regime democrático tornou-se 
essencial. [15] 

  

Vale ressaltar, que a consolidação dos Juizados Especiais, trouxe “[...] significativos 
efeitos sobre o acesso à justiça e o congestionamento do Poder Judiciário”. Da mesma 
forma, a criação do Superior Tribunal de Justiça “[...]  permitiu uma centralização 
hierárquica e decisória das demandas que envolvem conflitos entre particulares e a 
União, conflitos de particulares entre si e, também, conflitos entre os Estados e os 
municípios [...]”, propiciando desta forma, o desenvolvimento de “[...] um fluxo 
jurisdicional uniforme que cria as condições para a instalação de uma estrutura 
judiciária federada, resistente aos arranjos interventivos do Poder Executivo [...]”, 
liberando o Supremo Tribunal Federal “[...] do cotidiano dos conflitos comuns e 
burocráticos para exercício das funções de Corte Constitucional, contribuindo para a 
efetiva implantação do Estado Democrático de Direito.”[16] 

Partindo do pressuposto de que o Estado foi constituído para preservar os interesses do 
cidadão e limitar o poder dos governantes, bem como se instituiu uma divisão do 
exercício das atividades do Poder, de modo que precipuamente se ficou um modelo 
tripartite em que os órgãos seriam independentes e harmônicos, sendo um órgão do 
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poder o legislador, outro o executor das atividades e um terceiro teria a missão 
institucional de zelar pelo cumprimento das leis, é possível afirmar que o Poder 
Judiciário se constitui como um direito fundamental do cidadão, a partir do momento 
em que se encontra como um dos poderes do Estado, com o escopo jurisdicional de 
garantir a todos os cidadãos o exercício dos direitos constitucionais. 

  

Assim como o poder do Estão é um só (as atividades legislativa, executiva e judiciária 
são formas e parcelas do exercício desse poder), a jurisdição também o é. E para 
facilitação do exercício dessa parcela de poder é que existem as denominadas justiças 
especializadas.[17] 

  

  

Em razão do princípio da separação e independência dos poderes, o Poder Judiciário 
possui garantias institucionais de autonomia administrativa (possibilita a edição de 
normas destinadas à sua auto-organização) e financeira (estabelecidas nos artigos 99, 
100 e 168 da Constituição Federal). 

  

  

[...] o Judiciário se vê inexoravelmente atrelado às normas jurídicas editadas pelo 
Legislativo e aos atos de governo do Executivo, ao passo que o Legislativo desempenha 
suas funções constantemente limitado, em sua atuação básica, pelo Poder Judiciário 
(que interpreta e aplica, em cada caso concreto, a lei elaborada pelo Congresso 
Nacional) e pelo Poder Executivo, na qualidade de aplicador discricionário, genérico e 
potencial de todo o ordenamento jurídico-normativo.[18] 

  

  

Reis Friede aduz, que “[...] no âmbito do Judiciário, incumbe a este poder, como 
função principal, a aplicação da lei (julgar), e como funções secundárias, legislar 
(criação de regimentos internos dos tribunais, por exemplo) e administrar (contratanto 
pessoal, procedendo a licitações etc.).”[19] 

  

  

[...] o equilíbrio triangular desafia a sua própria estabilidade, na medida em que a 
própria Constituição Federal estabelece expressamente ser da competência do Supremo 
Tribunal Federal (órgão de cúpula do Poder Judiciário constituído) a mais nobre e 
importante missão reservada ao Estado: a interpretação última (e, sob este aspecto, 
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definitiva) da própria disciplina constitucional, elaborada, por sua vez, por um poder 
supremo, incondicionado, intangível e, acima e tudo, criador, entre outros (Poder 
Constituinte originário) do próprio Poder Judiciário e, portanto, superior ao Congresso 
Nacional (órgão integrante do Poder Legislativo constituído), cuja competência limita-
se, preponderantemente, à elaboração da norma jurídica infraconstitucional.[20] 

  

No Brasil, entretanto, a exemplo – diga-se de passagem – de grande parte das 
disciplinas constitucionais estrangeiras, o Poder Judiciário, pelo menos no nível 
teórico, continua a possuir uma determinada primazia, caracterizada, sobretudo, por este 
derradeiro poder de interpretar, em última instância, a expressão máxima da lei, 
incluindo, além da declaração positiva ou negativa da constitucionalidade do 
ordenamento jurídico, o alcance e a magnitude das cláusulas pétreas e, sobretudo, das 
disposições fixas constitucionais.[21] 

  

  

Para Kelsen, dizer que uma ordem social é justa “[...] significa que essa ordem regula a 
conduta dos homens de modo satisfatório a todos, ou seja, que todos os homens 
encontram nela a sua felicidade.”[22] 

Ademais, o juiz é sempre um legislador, eis que “[...] o conteúdo de sua decisão nunca 
pode ser completamente determinado pela norma preexistente do Direito substantivo 
[...]”; e sob esse aspecto, “a individualização de uma norma por uma decisão judicial é 
sempre uma determinação de elementos ainda não determinados pela norma geral e 
que não podem ser completamente determinados por ela[...].”[23]         

  

O processo judiciário geralmente tem a forma de uma controvérsia entre duas partes. 
Uma parte afirma que a lei foi violada pela outra parte, ou que a outra parte é 
responsável por uma violação da lei cometida por outro indivíduo e a outra parte nega 
que seja esse o caso. A decisão judiciária é a decisão de uma controvérsia. Do ponto de 
vista da norma geral que tem de ser executada pela função judiciária, o caráter de 
controvérsia do processo judicial é de importância secundária. Especialmente no 
processo dos tribunais criminais, o caráter de controvérsia e, obviamente, uma mera 
formalidade. Também seria um erro caracterizar a função judiciária como um processo 
pelo qual são determinadas as obrigações e os direitos das partes disputantes. O ponto 
decisivo é o de que as obrigações e os direitos das partes são determinados 
estabelecendo-se que um delito foi cometido e ordenando-se uma sanção. A corte 
estabelece primariamente que um delito (civil ou criminal) foi cometido e pronuncia 
uma sanção. Apenas secundariamente as obrigações e os direitos das partes são 
determinados desse modo.[24] 
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Ricardo Chimenti, leciona que: “Em face da inércia do Poder Judiciário (nemo judex 
sine actore), é imprescindível a existência de atividades profissionais públicas ou 
privadas que possam impulsionar a atividade jurisdicional.”[25] 

Tais atividades profissionais públicas ou privadas estão disciplinadas nos arts. 127 a 135 
da Constituição Federal, quais sejam: o Ministério Público, a Advocacia Pública, os 
Procuradores do Estado e do Distrito Federal, a Defensoria Pública e os Advogados. 

Kelsen, ao mencionar a independência dos juízes, diz que: 

  

Os juízes, por exemplo, são, em geral “independentes”, isto é, estão sujeitos apenas às 
leis e não às ordens (instruções) de órgãos judiciários ou administrativos superiores. 
[26] 

  

O direito de socorrer a tutela[27] do judiciário para a correção das lesões aos direitos 
individuais é garantia constitucional, instituída no art. 5º, XXXV, eis que “A lei não 
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

A função típica do poder judiciário é o exercício da jurisdição[28], explicitada como o 
poder de aplicar a lei ao caso concreto, com a autoridade da coisa julgada, que torna 
imutáveis as decisões judiciais.[29] 

  

Uma das conquistas no direito moderno e que se revela como verdadeira garantia do 
Estado de Direito é a da proibição da justiça privada ou da chamada “justiça pelas 
próprias mãos”.  

Vimos que desde a época da Magna Carta já o Estado propiciava órgãos judicantes para 
que as partes deles se servissem para a efetivação da justiça. No próprio direito romano, 
da fase da ordo judiciorum privatorum, isto é, da justiça como atividade privada, antes 
da queda de Roma, evoluiu-se para a justiça estatal, a justiça pública. 

A instituição definitiva, porém, da proibição da autotutela é dos tempos modernos, de 
forma que, atualmente, constitui crime a atuação pessoal, ainda que, objetivamente, o 
indivíduo tenha razão.[30] 

  

Vicente Greco Filho assevera que a jurisdição se sobrepõe à vontade arbitrária do 
particular: 
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[...] entre os direitos subjetivos e a vontade arbitrária de alguém, se interpõe a atuação 
da jurisdição, o poder de dizer o direito, garantindo dentro do Estado, mas que pode 
controlar a própria atividade dos administradores públicos.[31] 

  

  

A EC n. 45/2004, inseriu dois incisos no artigo 93 da Constituição Federal salutares à 
prestação jurisdicional, quais sejam, o inciso XII, o qual determina que as atividades 
jurisdicionais serão ininterruptas e, o inciso XIII, o qual impõe ao Poder Judiciário que 
mantenha número de juízes compatível com o número de processos que terão que 
processar e julgar. 

O dispositivo referente a distribuição imediata de processos em todos os graus de 
jurisdição, tem por finalidade, dar efetividade à garantia da prestação jurisdicional, 
assegurada pela Constituição Federal, ensejando a razoável duração do processo, bem 
como, uma melhor fiscalização do Judiciário, pelos Tribunais Superiores e o Conselho 
Nacional de Justiça.[32] 

  

A realidade tem demonstrado que o grande número de processos em trâmite em todas as 
instâncias ocasiona verdadeiros congestionamentos nos setores de distribuição. Isso por 
vezes acarreta que as partes fiquem, por longo tempo, sem saber sequer qual será o juízo 
que processará sua ação ou recurso.[33] 

  

A Constituição Federal de 1988 positivou[34] em seu texto algumas garantias que 
permitem o melhor exercício do direito. As garantias estão expressas nas normas que 
contém regras e princípios. 

Por princípios[35] da jurisdição deve-se entender os preceitos fundamentais que dão 
forma e caráter ao sistema processual. 

Diversos são os princípios que norteiam a função jurisdicional, e embora a doutrina não 
seja unânime no critério utilizado para consideração como direitos fundamentais, alguns 
princípios se caracterizam como tal.  

O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional está expresso na Constituição 
Federal, que estabelece no artigo 5º, inciso XXXV que a lei não excluirá da apreciação 
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O dispositivo não se aplica apenas à lei, 
mas a qualquer ato da Administração Pública ou ato Judicial que obstaculizem o acesso 
à prestação jurisdicional. 

Modernamente, a inafastabilidade do controle do Poder Judiciário assume, como 
garantia e princípio constitucional, proporções concretas, não admitindo, de regra, que 
nenhuma norma venha a impedir que aquele Poder analise determinada lesão ou ameaça 
a direito.  
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Tão só se admite que se excepcione essa garantia, se tal exclusão decorrer dos próprios 
parâmetros constitucionalmente eleitos, daí não poderem as normas infraconstitucionais 
validamente restringir o alcance dessas garantias.[36] 

  

  

No entendimento de César Asfor Rocha, “[...] tratar igualitariamente não é tratar da 
mesma forma, mas tratar de maneira a atingir o acesso à ordem jurídica justa, 
possibilitando isonomicamente às partes a efetiva defesa de seus direitos, sustentação 
das suas razões e produção das suas provas”. [37] 

  

  

4. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o Acesso à Justiça 

O acesso à justiça deve ser visto como requisito fundamental dos direitos humanos, 
garantidor e proclamador do direito e da justiça, sem qualquer distinção. 

No mesmo sentido é a dicção de Cappelletti e Garth: 

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, portanto, 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.[38]  

Quando o Judiciário se transforma em protetor do Estado e não dos direitos humanos, 
ele fica lento; principalmente quando a lide é conta o mesmo, ensejando decisões 
intempestivas ou quando tempestivas, sem o seu devido cumprimento, ocorrendo o 
fenômeno da ineficácia do sistema jurídico, desamparando o jurisdicionado e, tornando 
os direitos humanos meras declarações poéticas, desprotegidos de seu protetor por força 
constitucional, qual seja, “o Judiciário”.[39] 

Como instituição sócio-jurídica, organizada para servir à comunidade nacional, tem o 
Estado a finalidade de promover a concretização dos ideais nacionais de paz, de 
segurança e de prosperidade [...]. 

[...] o que se afirma é que os fins do Estado são os da comunidade nacional. 

  

O Estado é o meio pelo qual a nação procura atingir seus fins. Não pode, pois, possuir 
fins outros que não sejam os da nação, que lhe dá causa, que determina a sua 
organização e que traça as diretrizes de sua atividade.[40] 
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No mesmo sentido preleciona Norberto Bobbio:  

  

Deve-se recordar que o mais forte argumento adotado pelos reacionários de todos os 
países contra os direitos do homem, particularmente contra os direitos sociais, não é a 
sua falta de fundamento, mas a sua inexeqüibilidade. Quando se trata de enunciá-los, o 
acordo é obtido com relativa facilidade, independentemente do maior ou menor poder 
de convicção de seu fundamento absoluto; quando se trata de passar à ação, ainda que o 
fundamento seja inquestionável, começam as reservas e as oposições. 

O problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de 
justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas 
político. 

Com efeito, o problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico e, num 
sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos, 
qual é sua natureza e seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos 
ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, 
apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente violados.[41]  

  

Violada a lei constitucional, o judiciário deve intervir fazendo valer a garantia do acesso 
à justiça, solucionando a lide de forma imparcial, reconhecendo a inconstitucionalidade 
da lei violadora; utilizando-se para tanto, do controle de constitucionalidade.  

Há uma grande preocupação com a intervenção internacional na ordem jurídica 
brasileira; que se dá em razão do não cumprimento pelo Estado de seu dever de 
assegurar o acesso efetivo à justiça, em prol da proteção dos direitos humanos. 

Flávia Piovesan pondera que: 

Ao acolher o aparato internacional de proteção, bem como as obrigações internacionais 
dele decorrentes, o Estado passa a aceitar o monitoramento internacional no que se 
refere ao modo pelo qual os direitos fundamentais são respeitados em seu território. O 
Estado passa, assim, a consentir no controle e na fiscalização da comunidade 
internacional quando, em casos de violação a direitos fundamentais, a resposta das 
instituições nacionais se mostra insuficiente e falha, ou, por vezes, inexistentes. 
Enfatize-se, contudo, que a ação internacional é sempre uma ação suplementar, 
constituindo uma garantia adicional de proteção dos direitos humanos.[42]  

  

5. Considerações Finais 

Há um fortalecimento da democracia, quando é garantido à todos os cidadãos 
brasileiros, o amplo acesso à justiça e o funcionamento eficaz do Poder Judiciário. 
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A coletividade deve se conscientizar, que acesso à justiça, não é acesso ao prédio do 
Judiciário, às suas dependências físicas, tampouco da isenção de custas processuais, 
emolumentos e assessoria jurídica gratuita, mas de efetividade da justiça, primordial à 
existência humana. 

A norma constitucional deve ser interpretada de forma igualitária, possibilitando o 
acesso rápido à justiça, indistintamente, em observância ao princípio da igualdade.  

Diariamente observamos situações de desproteção, vinculada a falta de exercício de 
ações legais por parte de certos membros da sociedade, os quais estão sujeitos a danos e 
transgressões de seus direitos, todavia, não querem recorrer ao judiciário e não dispõem 
de outros meios de acesso, caracterizando inevitavelmente a “injustiça social”. 

Nas precisas considerações de Kelsen: 

O anseio por justiça é o eterno anseio do homem pela felicidade. É a felicidade que o 
homem não pode encontrar como indivíduo isolado e que, portanto, procura em 
sociedade. A justiça é a felicidade social.[43] 

  

A garantia de amplo e irrestrito acesso à justiça, produz, inexoravelmente, o 
descongestionamento do Poder Judiciário, reduz o número de ações em juízo, diminui o 
tempo de duração do processo, além de proporcionar melhor qualidade da prestação 
jurisdicional, e consequentemente, assegura a coletividade efetividade processual. 
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