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Eficácia. 3.O Acesso à Justiça como Efetivação da Dignidade Humana e do 
Mínimo Existencial. – Conclusão. – Referências. 

 

Resumo: O presente artigo terá por objetivo discorrer sobre o acesso à 
justiça e seus desdobramentos atuais e históricos, tomando como base a 
revisão literária de obras, que tem o fito de trazer a baia a consolidação 
deste instituto como um direito que integra tanto a seara dos direitos 
constitucionais e fundamentais, como demonstra também este ser 
pertencente ao mínimo existencial para o exercício da dignidade da 
pessoa humana, vez que este direito por inúmeras vezes é suscitado em 
demandas das quais o poder judiciário e acionado para corrigir as mazelas 
sociais existentes, e as lacunas do legislativo e da inércia do executivo. O 
acesso à justiça ao mesmo tempo que compartilha um conceito moderno, 
presente nas diversas constituições de vários Estados, que almejam, entre 
outras coisas, a democracia e a garantia de efetividade aos direitos 
humanos, sendo assim é possível constatar uma construção histórica forte 
e marcada por conquistas neste rimo do direito, que devem ser 
recordados, estudados e espelhados às futuras gerações, culminando na 
ampliação e otimização deste instituto. 

Palavras chave: Acesso à justiça, Direitos humanos, Direitos 
fundamentais. 

 

Abstract: This article has the goal to discuss the access to justice and its 
current and historical development, based on literature review of some 
important titles, which aims to bring the consolidation of this institute as 
a right that integrates both constitutional and fundamental rights, and it 
also demonstrates that it belongs to the minimum existential and for the 
exercise of the ‘human’s dignity’, since this right is repeatedly used in 
demands from which the judiciary is addressed to correct existing social 
problems, and the gaps left by the legislative and the executive’s inertia. 
Access to justice shares a modern concept, present in various 
constitutions of many states, those which aim, among other things, for 
democracy and the guarantee of effectiveness to human rights, thus 
making it possible to see a strong and remarkeble historical construction 
of it, due to achievements made in this field of law, that should be 
remembered, studied and mirrored to future generations, culminating in 
the expansion and optimization of this institute. 

Keywords: Access to justice, Human rights, Fundamental rights. 

 

Resumen: El presente artículo tendrá como objetivo discutir el acceso a 
la justicia y su evolución actual e histórica, a partir de la reseña literaria 
de las obras, que pretende aportar a la consolidación de este instituto 
como un derecho que integra tanto los derechos constitucionales como los 
fundamentales, ya que también demuestra que este derecho pertenece al 
mínimo existencial para el ejercicio de la dignidad humana, ya que este 
derecho se plantea muchas veces en las demandas de las que el poder 
judicial es el desencadenante para corregir los males sociales existentes, 
y las lagunas en el legislativo y la inercia del ejecutivo. El acceso a la 
justicia, al mismo tiempo que se comparte un concepto moderno presente 
en las diversas constituciones de varios Estados, que apuntan, entre otras 
cosas, a la democracia y a la garantía de la efectividad de los derechos 
humanos, es posible verlo como una fuerte construcción histórica 
marcada por conquistas en armonía con el derecho, que debe ser 
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recordada, estudiada y reflejada a las generaciones futuras, culminando 
en la expansión y optimización de este instituto. 

Palabras clave: Acceso a la justicia, Derechos Humanos, Derechos 
Fundamentales. 

 

 

 

 

Introdução 

A vida em sociedade implica em relações interpessoais e eventos que o Direito 
e a proteção jurisdicional devem ser invocados com a finalidade de ilidir contendas, 
organizar tratativas entre sujeitos e tutelar as pessoas, no sentido de elucidar o que 
deve ou não ser feito. Neste diapasão, a vedação da autotutela resulta na figura do 
Estado como aquele que irá dizer o direito, por intermédio do Estado-juiz.  

Com efeito, devido a inércia do poder judiciário, aqueles que necessitam da 
assistência do Estado para dirimir um eventual imbróglio, muitas vezes, se 
depararam com uma verdadeira odisseia na busca de soluções para os conflitos e 
problemas que possuem, ou na busca por alguém que possa indicar o procedimento 
correto a ser tomado, como intuito de que ao menos haja o início de alguma possível 
resolução.   

Na experiência de dar esteio a população, que em geral não possui nenhum 
conhecimento técnico sobre qualquer matéria do Direito, é que a ideia de acesso à 
justiça inaugurou uma revolução com a finalidade da materialização de um Estado 
democrático de Direito, já que a própria Constituição elegeu um de seus poderes 
para cuidar das lides que surgem dos cidadãos, o judiciário. 

Todavia, a ausência de educação básica sobre o direito, o distanciamento dos 
poderes legislativo e judiciário de uma linguagem mais simples e palpável a 
população que não possui trato com o direito, a escassez de meios de informação 
para o acesso ao judiciário, o custo elevado do processo e de sua manutenção, a longa 
duração para o desfecho de uma demanda, entre outros, são listadas por Araújo 
(2009) em sua dissertação, bem como por outros doutrinadores, como obstáculos 
na obtenção de acesso. 

De forma objetiva, o trabalho se destina inicialmente a conceituar o que é o 
acesso à justiça e quais são os seus desdobramentos para a obtenção da tutela 
jurisdicional, pois, mesmo sendo este um Direito implícito na Constituição, que deve 
ser distribuído a todos sem distinção, quais são os infortúnios que cercam a 
implementação eficaz deste direito. Destarte, como o bem estar social e o mínimo 
existencial podem ser efetivados pelas demandas judiciais em Cachoeiro de 
Itapemirim/ES nos anos de 2017, 2018 e 2019, no que concerne a direitos básicos 
como o fornecimento de água e eletricidade?  

Neste diapasão importa a realização da análise sobre o instituto do acesso à 
justiça como um Direito Fundamental Constitucional, traçando de assim, de forma 
conceitual, do que se trata o Direito Constitucional ao acesso à justiça, avaliando 
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quanto a sua aplicação no âmbito jurisdicional, bem como debater acerca da 
efetividade do instituto do acesso à justiça e elencar possíveis mecanismos para a 
melhor execução da temática abordada. 

Hodiernamente, a ideia de acesso é uma realidade distante, sejam pelas 
dificuldades quanto a distância, a precariedade ou inexistência de instalações físicas, 
falta de insumos, a escassez de agentes públicos devidamente treinados e de ‘boa 
vontade’ para com o atendido. Neste diapasão, explorar e compreender o acesso à 
justiça como um Direito e seus desdobramentos é fundamental para a sua melhor 
delimitação e identificação das deficiências que cercam a temática, e por fim traçar 
as melhores estratégias para propiciar eficiência e real eficácia ao acesso do cidadão 
a justiça como um todo. 

Para realização do presente estudo, será utilizado o procedimento de revisão 
bibliográfica, que consiste na revisão de artigos e livros relevantes sobre a temática 
dos assuntos supracitados, sendo está uma pesquisa de cunho qualitativo. O cunho 
do presente artigo é exploratório, buscando familiarização com o tema por 
intermédio da pesquisa bibliográfica a ser realizada, sendo também a pesquisa de 
natureza básica, objetivando gerar novos conhecimentos a partir do esteio 
proporcionado pelos autores aqui referenciados. 

 
1. Construção do Acesso à Justiça como um Direito Constitucional 

Na obra de Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988), a ideia de acesso à justiça 
era um direito distante da realidade de uma grande parcela da população, que em 
geral era pobre de recursos financeiros, da mesma forma que no sentido intelectual, 
o que resultava no desconhecimento do que fazer para acionar o Estado no intuito 
de solucionar sua lide.  

Com efeito, os doutrinadores pontuam a inércia e falta de interesse do Estado, 
que adotavam o sistema laissez-fair, que pela natureza da sistemática adotada, não 
fazia esforços pela inclusão daqueles que buscavam o judiciário, em verdade, 
aqueles que possuíam condições de arcar com os custos das demandas recebiam a 
atenção jurisdicional, quanto aos demais, a justiça era um objeto distante de suas 
possibilidades econômicas e intelectivas. 

Com a ascensão dos Estados quanto ao quantitativo de pessoas, segundo 
Araújo (2009), a necessidade da ampliação das políticas públicas, o crescimento da 
complexidade das relações sócio-políticas entre os particulares, entre outros 
fatores, que levaram também ao desenvolvimento de novos conceitos de direitos 
humanos e sociais.  

Tendo em vista que o homem já não mais vive sobre as diretrizes da autotutela, 
em que o indivíduo “concretiza” a justiça por seus próprios meios mesmo que de 
forma violenta e truculenta, o homem agora se torna um cidadão inserido em um 
Estado moderno em que este se encontra como pessoa de direitos e deveres, e que 
não mais pode agir de forma autônoma na busca pela justiça, a não ser pelo acesso 
ao judiciário, como explica Cavalcante (2011), quando aborda a cidadania dentro do 
escopo da justiça: 

É importante então distinguir as formas pré-modernas de cidadania, que abrangem o 
período da antiguidade clássica e da idade média, para fazer um link com o conceito de 
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cidadania moderna, até porque os direitos e deveres que envolvem o conceito de 
cidadania assumem uma configuração específica em cada período histórico 
(CAVALCANTE, 2011, p.5). 

Nesta esteira, possibilitar que o cidadão alcance a tutela jurisdicional, não só 
leva ao gozo do Estado democrático de Direito, como também, culmina no 
saneamento de lides que anteriormente não eram levadas as instancias do Estado, e 
que resultava na ausência da fruição de Direitos (CAVALCANTE, 2011). Outro 
desdobramento que importa ser mencionado é quanto a diminuição do alcance do 
monopólio Estatal na aplicação de suas leis e do Direito, o que para o Estado 
moderno seria inadmissível, pois, segundo Theodoro Júnior (1997) ao Estado, em 
suas atribuições, cabe a este criar leis, concretizar o Direito, e disciplinar as relações 
jurídicas. 

Inseridos neste contexto de evolução político-social que os autores Mauro 
Cappelletti e Bryant Garth (1988) buscaram formas de viabilizar o acesso à justiça, 
para tal, estes elencaram três pontos, chamados de “ondas”, que possibilitariam uma 
maior efetividade que seriam, em primeiro momento, com relação ao aspecto 
econômico, quanto ao acesso gratuito para aqueles que não possuam condições de 
arcar com o custo do processo; em um segundo momento, é proposta a problemática 
envolvida na representação dos interesses difusos e coletivos, que se trata da 
coletivização de demandas; e como terceiro ponto, os doutrinadores expõe a 
necessidade do acesso à justiça por métodos que não necessariamente envolvam o 
ajuizamento, prevenindo lides, ou processando-as de maneira especifica. 

Contudo, para Junqueira (1996) as motivações que levaram a implementação 
do acesso à justiça no Brasil, que ocorre inicialmente nos anos 80, diferem das quais 
foram experimentadas e embasaram o estudo de Cappelletti e de Garth, pois, no 
Brasil o instituto não apenas se tratava da ampliação do nicho ao que o judiciário 
passaria a prestigiar e ter o alcance de novos direitos na seara dos direitos sociais, 
para os cidadãos brasileiros significava, além dos anteriormente citados, o alcance 
da grande parte da população a direitos sociais básicos (saúde, educação, moradia, 
trabalho, entre outros).  

Ainda que durante os anos 80 o Brasil, tanto em termos da produção acadêmica como 
em termos das mudanças jurídicas, também participe da discussão sobre direitos 
coletivos e sobre a informalização das agências de resolução de conflitos, aqui estas 
discussões são provocadas não pela crise do Estado de bem-estar social, como acontecia 
então nos países centrais, mas sim pela exclusão da grande maioria da população de 
direitos sociais básicos, entre os quais o direito à moradia e à saúde (JUNQUEIRA, 1996 
p. 390,).  

Deste modo, como assevera Santos (2012) o conceito de justiça que era, e 
ainda é, objetivado pelo Direito brasileiro implica em garantir que direitos 
subjetivos sejam distribuídos de forma igualitária, a justiça então neste ponto passa 
do escopo da aplicação do devido processo legal e da letra da lei, quanto a sua 
duração, eficácia, materialidade e formalidade, a aplicação da qual Junqueira (1996) 
e Santos (2012) ambas em suas respectivas obras, se referem chega no cerne de 
problemas políticos e sociais, que só podem ser sanados quando direitos 
fundamentais e o direito a dignidade da pessoa humana são efetivados. 

Em contradição com a importância que o instituto de fato possui, o direito ao 
acesso à justiça, segundo Santos (2012) fica esparso dentro da Constituição de 1988 
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não havendo de forma clara o texto “acesso à justiça”, todavia, sendo este instituto 
pulverizado na Constituição Federal de 1988, em que aborda, entre eles, as três 
“ondas” de acesso desenvolvidas por Cappelletti e Garth (1988). Assim, o acesso à 
justiça de fato é um direito Constitucional, por uma construção que vai além da letra 
da lei, mas que atinge a própria confecção do texto Constitucional, que elege o povo 
como daquele qual emana seu poder, e do contexto histórico vivido no regime 
militar de 1964 (JUNQUEIRA,1996). 

 
2. A Aplicação do Acesso à Justiça e a Mitigação da sua Eficácia 

O instituto do acesso à justiça conta com três fases que sob um prisma 
Constitucional, pode ser visualizado em diversos momentos, permeando todo o 
arcabouço jurídico, mas principalmente em pontos chave da Constituição de 1988. 
Tendo como base o trabalho de Cappelletti e Garth (1988), muitos outros autores 
buscaram elencar diversos outros dispositivos relacionados a aplicação da teoria 
das três “ondas” no acesso à justiça no cenário brasileiro.  

O Brasil por meio de seus representantes legislativos, e a formação de uma 
novo governo pós-ditadura concretizou na Constituição Federal de 1988, bem como 
na construção de leis infraconstitucionais, primou pelo maior aceso a justiça, seja 
em um sentido de satisfação judicial ou de busca por direitos subjetivos 
(JUNQUEIRA, 1996). 

Para tal, Carneiro (1999) cita que os primeiros passos dados com esta 
finalidade surgiram com a ampliação da tutela jurisdicional Constitucional de, ao 
mesmo tempo que busca uma sociedade que seja justa e solidaria com a redução das 
desigualdades sociais existentes (artigo 3º da Constituição de 1988), ela também 
declara que o Estado por meio de seu poder judiciário não excluirá aquele que venha 
em busca de sua tutela (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição de 1988).  

Do mesmo modo, elenca ainda Santos (2012) a assistência judiciária gratuita 
(artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição de 1988) como um mecanismo que propicia 
a manutenção da equidade entre os desiguais, pendendo para aquele que necessita 
da tutela jurisdicional, porém, que não possui condições financeiras, ou que mesmo 
que o fizesse isto afetaria a seu sustento e de sua família.  

A Constituição de 1988, sofreu ainda a inovações ao longo de sua vigência, e 
uma em especial chama atenção a Emenda Constitucional número 45, que suas 
atribuições, tem o fito de proporcionar um melhor acesso à justiça com uma duração 
de tempo razoável, que seja feita a sua distribuição imediatamente, bem como a 
inauguração do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) que tem o fito de fiscalizar a 
atuação do judiciário e da conduta dos magistrados (RIBEIRO, 2008). 

Esta seção se destina à análise, a partir da perspectiva de ampliação do acesso à justiça, 
das seguintes alterações constitucionais introduzidas pela EC 45/04: (i) razoável 
duração do processo; (ii) proporcionalidade entre o número de juízes na unidade 
jurisdicional e a efetiva demanda judicial e a respectiva população; (iii) funcionamento 
ininterrupto da atividade jurisdicional; (iv) distribuição imediata dos processos em 
todos os graus de jurisdição; e (v) instituição do Conselho Nacional de Justiça (RIBEIRO, 
2008, p. 474). 

O segundo Carneiro (1999), vai além e lista outras medidas, que partem da 
terceira onda, e que envolvem a criação dos Juizados Especiais que tem o cunho de 
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simplificar e trazer o judiciário para mais próximo da população, julgando causas de 
pequena monta; a previsão da criação da justiça de paz, com o intuito de realizar 
casamentos, processos de habilitação, conciliações, e outras atividades previstas em 
lei; a criação de instrumentos processuais que permita o ajuizamento para a defesa 
de interesses coletivos, como a ação civil pública (artigo 129, inciso III, da 
Constituição de 1988), o mandado de segurança coletivo (artigo 5º, inciso LXX, da 
Constituição de 1988) e o mandado de injunção (artigo 5º, inciso LXXI, da 
Constituição de 1988); entre outros institutos desenvolvidos.  

Tendo em vista a grande previsão Constitucional acerca da temática exposta, 
bem como todo o arcabouço jurídico que baliza o tema, a primeira possível 
conclusão lógica, é pensar em um acesso à justiça que já satisfaz e que proporciona 
frutos satisfatórios no seio da sociedade, todavia, o que ocorre de fato é que apesar 
dos mecanismos dispostos em favor do instituto, os níveis de insatisfação ainda 
permanecem elevados, se forem levados em consideração os objetivos 
preambulares da Constituição de 1998 (OLIVEIRA; CUNHA, 2016).  

Para a aplicação o acesso à justiça, o Estado vem buscando a criação de 
instâncias que possam de fato executar a lei e proporcionar um primeiro contato 
entre o judiciário e a população, ademais, importa salientar que a expansão do 
judiciário, no que tange sua presença física em diversas comarcas, e também de 
outros órgãos estatais, são medidas iniciais e essenciais para a dissolução de 
barreiras e entraves (OLIVEIRA, 2018). 

Os autores Oliveira e Cunha (2016), por meio de pesquisas que envolveram 
dados fornecidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ICJ 
Brasil (Índice de Confiança na Justiça Brasileira) projeto que foi coordenado por 
Luciana Gross Cunha na FGV Direito de São Paulo (2010-2014), e a partir destes 
dados fora apontado como pontos principais a: correlação entre “vencer-perder” a 
ação como motivo de descontentamento com a justiça; a morosidade do poder 
judiciário; a falta de informações, e o próprio desconhecimento da lei.  

Entretanto, apesar da insatisfação, foi observado por Oliveira e Cunha (2016) 
que o judiciário ainda é a via eleita com a maior quantidade de adeptos, porém que 
a população vem buscando meios extrajudiciais a fim de ter acesso à justiça, por 
meio de instituições como o PROCON, a polícia e meio de mediação e conciliação 
para a resolução de conflitos. 

Ante ao resultado exposto, verificasse que a obtenção do acesso à justiça, como 
previsto por Cappelletti e Garth em sua obra pode se dar de diversas formas, se for 
avaliada justiça pelo escopo da obtenção de direitos e solução de conflitos, todavia, 
pela ótica do acesso ao judiciário é patente que a uma incredibilidade por parte do 
poder judiciário quanto ao seu acesso, e como efeito colateral ao fato é possível notar 
os efeitos de uma baixa constitucionalidade no que tange a aplicação do texto 
constitucional e quanto a interpretação que prejudica o instituto (STRECK, p.90, 
2014). 

Neste sentido o estudo do acesso à justiça, e de seus desdobramentos dentro 
do escopo constitucional é de suma importância para a criação de medidas que 
sejam de fato efetivas para a aplicação do instituto do acesso à justiça, e que também 
possam gerar uma maior equidade (JUNQUEIRA, 1996).  
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Isto posto, mesmo que seja patente a mitigação da eficácia do acesso à justiça, 
sob a ótica da pesquisa, é perceptível que o campo a ser explorado pode gerar frutos, 
desde que haja o empenho de se pesquisar e estudar como os pontos Estado, povo, 
e justiça, podem se ajudar para uma melhor interação entre eles, e que possa levar 
verdadeiramente a justiça, como já fora realizado com o pontapé dado pela 
Constituição cidadã de 1988. 

 
3. O Acesso à Justiça como Efetivação da Dignidade Humana e do Mínimo 

Existencial 

Para o direito pátrio, a criação de um Estado Democrático de Direto trata-se de 
seus objetivos e fundamentos basilares, e para tanto, a própria Constituição Federal 
de 1988 em seu primeiro artigo já elege o aparato estatal como um dos 
mantenedores deste direito (FRIAS; LOPES, 2015). De fato, todos os seres humanos 
são detentores de direitos, e, merecem ter a sua dignidade preservada assim como 
a vasta doutrina e legislação internacional corrobora com esta efetivação, dada 
inicialmente, com o desenvolvimento da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (1948) e dos demais documentos e constituições, que como a brasileira, 
decorreram da mesma (FRIAS; LOPES, 2015). 

Contudo, historicamente a dignidade humana se apresenta como um direito 
recorrentemente violado em diversas maneiras, seja pela utilização da tortura, 
guerras, prisões arbitrárias motivadas por cunho político e ou ideológico, na 
ausência de distribuição de insumos básicos para a sobrevivência, que raramente 
são partilhados de forma igualitária, quando são, o seu acesso é quase nulo (WEBER, 
2012). 

Inicialmente, para diversos governos, a ideia de dignidade estava atrelada a 
alimentação, vestuário, a um torrão de terra, por fim, obtenção de bens, que de certa 
saciavam as necessidades básicas dos cidadãos e os mantinham relativamente 
satisfeitos com os seus governantes, e os continham frente as ingerências do Estado 
(SARLET; ZOCHUM, 2016).  

Tendo em vista o cunho prestacional e material que o conceito forjou ao longo 
do tempo, o pensamento acerca do conceito acabou por se estreitar com um viés de 
caridade, algo que era prestado a pessoa por sua pequenez frente ao Estado, 
pensamento que é remanescente dos ideais religiosos que permearam a vida da 
sociedade desde seus primórdios, quando o domínio era exercido pela igreja (FRIAS; 
LOPES, 2015). 

A equiparação da prestação da dignidade a uma mera caridade é errônea e 
desproporcional, pois, em verdade, o que se busca tutelar é algo que de fato é 
intangível e que se encontra no amago do ser de cada pessoa, que vai de além de 
garantias físicas, mas também de proporcionar o desenvolvimento do indivíduo 
(WEBER, 2012).  

Deste modo, após eventos históricos como a segunda guerra mundial, eventos 
de segregação racial nos Estados Unidos e África do Sul, entre outros eventos, foi 
despertado em todos um desejo que não houvesse um retrocesso as eras de 
barbárie, e foi compreendido que somente garantias físicas não seriam suficientes 
para abranger a proteção necessária dignidade humana (FRIAS; LOPES, 2015). 



Acesso à Justiça: Direito e Garantia Constitucional na obtenção da Tutela Jurisdicional e do 
Bem-Estar Social em relação ao Mínimo Existencial 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  9 

N.º 62, OCT-DIC 2020 

Nesta esteira de pensamento, a consolidação da dignidade humana perpassa 
pela concretização de um meio mínimo digno para que o titular do direito possa se 
exprimir, e mesmo que não possa este mínimo ser exaustivamente conceituado, ele 
congloba tudo o que seja imprescindível para a manutenção de uma vida digna, seja 
material ou não (SARLET; ZOCHUM, 2016). Este passo dado pelos Estado que se 
voltaram para a efetivação da dignidade humana e dos direitos humanos implicou 
em binômio, da realização do bem-estar coletivo, e, da proteção contra o retrocesso 
dos direitos conquistados por todos (GABARDO, 2009). 

Assim, para o efetivo exercício da dignidade humana, seja ela quanto de em 
relação as ações cotidianas que englobem a vida (alimentação, saúde, emprego, 
entre outros), ou intangíveis (direito a igualdade, educação, a liberdade de 
expressão, etc.) demandam do Estado uma resposta capaz de proporcionar a fruição 
de direitos elevados ao status de fundamentais (WEBER, 2012). Com isto, nota-se 
que para viver com dignidade, os atos governamentais devem cumprir com os 
patamares que englobam o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana 
(SARLET; ZOCHUM, 2016).  

O desenvolvimento de um Estado Social de Direito, então, toma forma na 
criação de ações voltadas para políticas sociais nas áreas de infraestrutura, nas áreas 
de saúde, educação, habitação, seguridade e segurança, com o fito de proporcionar, 
primeiramente, bem-estar da população, agindo de forma mais ativa em relação a 
aqueles menos abastados, assim como na realização de meios eficazes de acesso a 
justiça, com mecanismos que tratem todos os indivíduos com equidade e de forma 
satisfatória. (SARLET; ZOCHUM, 2016). Com efeito, a concretização da dignidade da 
pessoa depende e passa por fatores mínimos, que são eleitos pelo próprio povo, em 
democracia, na figura da representação legislativa e executiva, que constituí aquilo 
que o Estado deve proporcionar a coletividade (FRIAS; LOPES, 2015). 

Com efeito, o ajuizamento de demandas com a finalidade de ser tutelado 
direitos fundamentais, serve como um ‘termômetro’ de satisfação da população com 
relação a assuntos que lidem com insumos que são indispensáveis para a 
sobrevivência e dignidade dos cidadãos (SARLET; ZOCHUM, 2016). No 
entendimento do doutrinador Weber (2012), o fornecimento de água e de 
eletricidade figuram como estes “bens primários” para a formação de um mínimo 
existencial físico e digno de todos os cidadãos (SARLET; FENSTERSEIFER, 2010), 
deste modo, afim exemplificar este quadro entre o acionamento do judiciário e o 
mínimo existencial, fora realizada a consulta das demandas que concernem aos dois 
insumos acima elencados. 

Os dados coletados dos processos eletrônicos no sitio eletrônico do Tribunal 
de Justiça do estado do Espírito Santo à partir do ano de 2017, quando foi 
implementado o sistema informatizado, até a data de 29/09/2019, na área de 
consulta pública, da comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, nas 1ª e 2ª Varas do 
Juizado Especial Cível, revelou que, neste interim, a concessionaria responsável pela 
distribuição de água, BRK Ambiental – Cachoeiro de Itapemirim  S.A. acumulou 
trinta  e sete demandas em que esta figurou como ré (BRASIL, 2019). Ademais, dos 
trinta e sete processos, dezoito se encontram como última movimentação 
“arquivado definitivamente” (processos que passaram pelo crivo sentencial e 
transitaram em jugado) (BRASIL, 2019). 
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Em dissonância ao baixo número de processos em demandas de fornecimento 
de água, as lides concernentes ao fornecimento de energia elétrica, consultados nos 
mesmos parâmetros acima expostos, referente a Espírito Santo Centrais Elétricas 
S.A. (EDP), empresa responsável pela distribuição de eletricidade, apresentaram 
duzentas e cinquenta e um processos (BRASIL, 2019).  

Dos números obtidos, apenas quarenta e nove apresentaram a movimentação 
de “arquivado definitivamente”, pondo em perspectiva, as demandas referentes ao 
fornecimento de água já tiveram quarenta e oito por cento de suas lides arquivadas, 
sendo que meros dezenove por cento dos processos ajuizados em desfavor da 
companhia EDP tiveram (BRASIL, 2019).  

Debruçando-se sobre os resultados encontrados, sobre a região de Cachoeiro 
de Itapemirim-ES, é possível além de se traçar estratégias de como melhorar a 
qualidade dos serviços prestados pelas concessionárias, verificar também qual o 
nível de satisfação e de acesso a estes dois insumos, que fazem parte do mínimo 
existencial, e ainda verificar a necessidade da intervenção de órgão públicos para a 
regularização e otimização dos mesmos (SARLET; ZOCHUM, 2016).  

A ferramenta jurídica, em um escopo censitário, se demonstra eficaz quando 
se é focado as esferas do judiciário que lidam diretamente com os indivíduos que 
integram a parcela menos favorecida da sociedade, os Juizados Especiais Cíveis, que 
devem atuar como mecanismos de acesso à justiça daqueles que não podem 
suportar financeiramente o processo (WEBER, 2010). 

Assim, qualquer ato que venha a cercear o acesso da população, 
independentemente da sua classe social, etnia, orientação sexual, ou poder 
aquisitivo, configura violação a dignidade da pessoa humana, e logo, fere ao mínimo 
existencial de cada indivíduo que se vê a margem da tutela jurisdicional pleiteada 
(CAVALCANTE, 2011). Entende-se que o ideal não é a utilização do judiciário como 
principal meio de promoção do mínimo existencial, vez que a característica deste 
poder é a sua reatividade, assim, quando acionado implica que a dignidade do 
indivíduo já fora violada, contudo, a sua função reparadora é inegável e primaz 
(SANTOS, 2012). 

Para Sarlet e Zockun (2016) a utilização exclusiva do Poder judiciário para a 
concretização de demandas individuais, “não pode ser considerada uma solução 
satisfatória”, tendo em vista que este tipo de conduta acaba pela mobilização do 
judiciário e de recursos do Estado para a satisfação de uma só demanda. Todavia, 
com a devida cautela, não se pode de forma alguma condenar a atitude dos cidadãos 
que ajuízam seus pleitos, pois, isto demonstra que em verdade os direitos 
fundamentais e o mínimo existencial não estão sendo de distribuídos, logo, o acesso 
à justiça é uma ferramenta imprescindível a todos (CAPPELLETTI; GARTH, 1998). 

De fato, em um plano ideal, os direitos fundamentais e o mínimo existencial 
deveriam ser prioritariamente efetivados em favor de todos, e talvez, conceitos 
como a reserva do possível não tivessem de ser impostos, pontualmente, com a 
finalidade de se resguardar o Estado, ou unidade federativa, da evasão em massa de 
seus recursos em demandas judiciais (SARLET; ZOCHUM, 2016). Contudo, a 
realidade é que nacionalmente, à mingua do indivíduo o leva a buscar a tutela 
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jurisdicional para solucionar o que a via legislativa e executiva se omite a fazer, por 
inércia, mero capricho ou por incompetência (SANTOS, 2012). 

Os mecanismos judiciais junto com os demais órgãos e poderes do Estado, em 
verdade, devem laborar em conjunto para detectar falhas na prestação do mínimo 
existencial, bem como na execução das políticas voltadas ao estabelecimento de uma 
vida digna (ARAÚJO, 2009). Segundo expõe Thicianna da Costa Porto Araújo (2012), 
o que deve ser almejado, para a melhor efetivação do acesso à justiça, é a otimização 
dos mecanismos utilizados, a fim de se obter mais sincretismo e menos 
burocratização. 

Após abordar alguns aspectos obstativos do efetivo acesso à justiça, tentaremos sugerir 
algumas soluções para a tentativa de superação desses obstáculos. Destacamos, dentre 
elas: as vias de conciliação, a arbitragem, os juizados especiais; a incrementação [sic] da 
assistência gratuita; a informação e a orientação acerca dos direitos; a ampliação da 
legitimidade para agir; a simplificação dos atos de comunicação; otimização dos 
instrumentos da informática; a simplificação da técnica procedimental (ARAÚJO, 2009, 
p. 6). 

O acesso à justiça como parte integrante do mínimo existencial e fonte 
dignidade, não pode ser tido como algo distante da obtenção do cidadão, complexo 
em demasia de ser conquistado, ou uma benesse que só é efetivada a um alto custo 
predeterminado, sob pena de se pôr em risco os ideais da republica e a consolidação 
dos direitos fundamentais constitucionais (SANTOS, 2012). 

A luta da qual toda sociedade deve se engajar, é pela ampliação dos meios de 
acesso à justiça, seja pela contratação de pessoal, reestruturação de órgãos já 
existentes, por maior fiscalização do Estado, que deve averiguar o funcionamento 
do Ministério Público e da Defensoria Pública, a fim de atingir a todos com igualdade 
e qualidade (ARAÚJO, 2009). 

 

Conclusão 

Por fim, o acesso à justiça é um instituto que remete aos primórdios da 
humanidade e da civilização, de fato, todos os indivíduos em seu âmago buscam 
justiça, seja ela social, religiosa, política, entre outras, contudo, a evolução dos 
Estados e da vida em comunidade demandou que o homem médio e o arbítrio de 
suas decisões unilaterais dessem lugar a figura do Estado-juiz e um aparato mais 
sofisticado, afim de dirimir conflitos e prestar jurisdição a todos de modo mais 
igualitário, sem recorrer a recursos violentos. 

Nesta esteira de pensamento, o advento do direito positivo e da 
constitucionalização dos Estados, tiveram dentre suas funções, os objetivos de 
legislar sobre os atos dos cidadãos e garantir o acesso de camadas mais pobres e 
menos educadas da população a serviços e bens que anteriormente não havia 
acesso, dando a possibilidade material e formal de se ingressar em face da força 
coatora que lhe turbava seus direitos. 

Para tal acesso, importa que o Estado desenvolva e amplie seus mecanismos 
judiciais e legislativos, com a finalidade de efetivar com presteza o acesso à justiça, 
assim como exemplificado ao analisar os dados relativos a demandas de 
fornecimento de água e energia, em que demonstrou uma porcentagem razoável de 
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demandas julgadas e arquivadas pelos 1º e 2º Juizados Especiais Cíveis da comarca 
de Cachoeiro de Itapemirim-ES, o que não seria possível em uma Vara Cível comum, 
pois esta última que demandaria mais tempo para o julgamento do mérito, além do 
pagamento de custas.   

Deste modo, o estudo sobre o acesso à justiça, e de seus desdobramentos 
dentro do escopo constitucional, como direito fundamental e fonte de dignidade 
humana, é de suma importância para fomentar medidas que sejam de fato efetivas 
para a aplicação e ampliação do mesmo em todo o território nacional, a fim de 
proporcionar um relacionamento pautado na equidade entre os tutelados pelo de 
instituto, e, do mesmo modo, em relação ao Estado e os que usufruem do acesso à 
justiça. 

Ainda que no cenário atual seja evidente a mitigação da eficácia do acesso à 
justiça, em que diversas violências contra direitos constitucionais e fundamentais, 
sob a ótica da pesquisa, é perceptível que o campo a ser explorado pode gerar frutos, 
a diversos seguimentos do Direito e da comunidade civil, desde que haja o empenho 
e o investimento em pesquisa e estudo, com os diferentes órgãos e entes do Estado, 
povo, e justiça, interagindo entre si, o que pode, e deve, ser realizado para a melhor 
integração entre eles, o que já objeto na Constituição cidadã de 1988, e que deve ser 
concretizado para esta e as futuras gerações. 
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