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RESUMO 

Nesta pesquisa trabalha-se com o acesso à justiça como direito fundamental, que, influenciado 

pela intepretação neoconstitucional passa por uma modificação em sua caracterização, 

tornando-se um direito fundamental-substancial. Esta concepção tem fundamento na adequação 

da prestação jurisdicional para o intuito de melhor adequar-se ao interesse das partes.  Em razão 

disso, tem-se como objetivo principal, portanto, definir o que seja o neoconstitucionalismo e, 

partindo dessa observação, delimitar o conteúdo do direito de acesso à justiça. O método que 

melhor se adequa a essa perscrutação é o método dedutivo, para definição dos fundamentos do 

neoconstitucionalismo e das principais correntes versadas sobre o acesso à justiça. 

Conjuntamente, identificam-se algumas medidas alternativas de soluções de conflitos, cuja 

racionalidade é resultante da transformação desse direito por essa nova doutrina constitucional, 

pautada nas regras instadas na Carta Magna que, por sua vez, consagram sua atuação na 

processualística civil, sob a edição do novel código de 2015. Dentre os resultados esperados, 

intenta-se demonstrar, a partir de elementos valorativos de moral e de justiça, que os meios 

alternativos de solução de conflitos são a melhor saída para realização do direito fundamental 

ora posto. Desta forma, confirma-se que a prestação do acesso à justiça necessita de uma outra 

interpretação pelo Estado-juiz, tanto quanto de uma maior participação dos demais envolvidos.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A deficiência da prestação jurisdicional, aplicada em seu sentido clássico, tem requerido 

uma inrerpetação diferenciada pelos operadores do direito. A sociedade clama por uma alternativa 
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que mais bem atenda aos seus plúrimos anseios. Esse pluralismo, fenômeno hoje de uma 

sociedade cada vez mais heterogênea, colocou a visão positivista de jurisdição, de proteção dos 

direitos fundamentais e propriamente do direito, no mínimo em prova.   

O sistema jurídico, sobretudo a Constituição Federal, concebida sob a comunhão de regras 

de maior ou menor executoriedade, tem transformado a aplicação das normas (latu sensu) em um 

método standardizado, quase automático, relegando a outros conceitos um papel inferior, e que 

são importantíssimos não só para o processo mas também para a socidedade, como aquele, por 

exemplo, que determina que se alcance a justiça social. Por isso, a discussão de valores e da moral 

passam a ser cerne dos debates entre os juristas, exigindo-lhes um maior esforço para antender e 

aplicar esses conceitos, que têm se mostrado absolutamente necessários para a dirimição de 

conflitos cada vez mais complexos. 

Assim, o “neoconstitucionalismo”4 parte dessa ideia, de que as normas constitucionais não 

devem se desvincular dos fins propostos pelos valores que lhe dão azo. Então, propõe a alterar o 

entendimento de jurisdição e de acesso à justiça, os quais, agora, deverão ser compreendidos 

através de uma postura mais ativa e qualitativa. A prestação jurisdiconal por meio da prolatação 

de uma sentença já não é o suficiente. Essa decisão, além de estar em conformidade com a 

Constituição, outrossim, terá de mais bem se adequar à necessidade dos litigantes.  

Portanto, o objetivo deste estudo será percorrer um iter, que passará pela identificação 

do “neoconstitucionalismo” e das características que melhor o definem. Após, ciente das 

premissas desse “movimento”, tratar-se-á do acesso à justiça, onde se construirá uma ideia de 

acesso à justiça substancial, caracterizada por uma interpretação mais positiva da prestação dos 

direitos fundamentais constitucionais, especialmente, em relação ao direito fundamental de 

acesso à justiça.  

Por fim, no último capítulo se trará uma visão panorâmica sobre os meios ou as medidas 

alternativas de solução de conflitos, no intuito de demonstrar que o “neoconstitucionalismo” 

acarreta uma alteração profunda na percepção da prestação do acesso à justiça, pois esses 

instrumentos alternativos resultam em uma jurisdicionalidade mais adequada e mais efetiva às 

                                                             
4 Serão usadas aspas para quando for assinalado o termo, assim como para eventuais derivações, pois como se verá 

a seguir, não há consenso na doutrina acerca de sua nominação. 
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partes de um conflito, porque requisitam uma maior participação dos litigantes, do juiz e da 

sociedade. 

 

2 O MOVIMENTO NEOCONSTITUCIONALISTA: ALGUNS APONTAMENTOS 

 

Inicialmente, cabe esclarecer do que se trata o movimento denominado 

“neoconsitucionalismo” e, seguindo esse propósito, perscrutar quais os seus fundamentos e 

contribuições para uma nova releitura dos valores, regras e princípios incrustados em nossa 

Constituição.  

Nessa toada, abordar-se-à três aspectos desse movimento, onde acreditamos melhor 

centrar a nossa análise: em um aspecto histórico, filosófico e teórico. 

 

2.1 ASPECTO HISTÓRICO 

 

O “neoconstitucionalismo” finca raízes após a 2ª Guerra Mundial, nos países do Eixo, 

mormente, na Alemanha e Itália (CAMBI, 2007, p. 4). Talvez em razão das atrocidades 

cometidas no cenário anterior, e estando a Europa em reconstrução, foi redefinido à 

Constituição um papel especial sobre as regras infraconstitucionais. Além disso, propagou-se a 

ideia de um maior protagonismo da Constituição, sendo entendida a sua influência não apenas 

em um sentido negativo, mas através de uma atuação positiva. 

Luís Roberto Barroso traz alguns marcos históricos que permitem vizualizar  a 

construção desse “novo” movimento constitucional, no velho continente:  

A principal referência no desenvolvimento do novo Direito Constitucional é a Lei 

Fundamental de Bonn (Constituição alemã), de 1949, e, especialmente, a criação do 

Tribunal Constitucional Federal, instalado em 1951. A partir daí, teve início uma 

fecunda produção teórica e jurisprudencial, responsável pela ascensão científica do 

Direito Constitucional no âmbito dos países de tradição romano-germânica. A 

segunda referência de destaque é a da Constituição da Itália, de 1947, e a subseqüente 

instalação da Corte Constitucional, em 1956. Ao longo da década de 70, a 
redemocratização e a reconstitucionalização de Portugal (1976) e da Espanha (1978) 

agregaram valor e volume ao debate sobre o novo direito constitucional (BARROSO, 

2005, p.3).  
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A Constituição, portanto, perpassa a noção de um documento puramente formal, com 

base em uma noção liberal das relações do Estado com os cidadãos, para um regramento mais 

voltado à garantia da participação democrática (MENDES e BRANCO, p. 64). 

De igual modo, inicia-se a preocupação, nesse instante histórico, com o bem-estar dos 

cidadãos. E esta preocupação não ocorre através de um acepção utilitarista5, mas com a 

finalidade de garantir uma situação de subsistência aos cidadãos, no intuito de proteger-lhes a 

dignidade (BARROSO, 2005, p.32-33).  

Há quem diga que essa releitura Constitucional, tem no Brasil o seu germe, como não 

poderia deixar de ser, no momento da promulgação de nossa Carta Magna, em 1988 (CAMBI, 

2007, p.5).  

Apesar de recente, a Constituição de 1988 garantiu a ordem e a estabilidade politica e 

jurídica. Já passamos por turbulências. Dois impedimentos presidenciais em menos de 30 anos, 

crises financeiras tais como a do México em 1994, a dos Tigres Asiáticos em 1997, a da 

Argentina em 2001, a financeira e imobiliária nos Estados Unidos e no mundo, a partir de 2008. 

Anote-se o comentário de Luís Roberto Barroso a esse respeito:  

Sem embargo de vicissitudes de maior ou menor gravidade no seu texto, e da 

compulsão com que tem sido emendada ao longo dos anos, a Constituição foi capaz 

de promover, de maneira bem sucedida, a travessia do Estado brasileiro de um regime 

autoritário, intolerante e, por vezes, violento para um Estado Democrático de Direito 

(BARROSO, 2005, p.4). 

 

Como pretendeu-se demonstrar, perfunctoriamente, o valor supremo da Constituição 

não surge como uma verdade insofismável, ao contrário, é decorrente de  uma construção 

histórica surgida da necessidade não menos recente de adequar o controle estatal às 

necessidades da pax romana ou, em um sentido mais moderno, às noções de urbanidade e 

convivência social. Estamos, deveras, em um momento histórico que poderá ser marcante às 

próximas gerações, a depender da leitura e do sentido que se dará à Constituição no 

enfrentamento dos problemas sociais.  

 

2.2 ASPECTO FILOSÓFICO  

                                                             
5 Teoria fundada por Jeremy Bentham e cerne das discussões de Jonh Stuart Mill. Pode-se dizer que, a tese 

fundamental do Utilitarismo é a felicidade geral, aferível através das ações individualmente consideradas dos 
indivíduos, as quais possam resultar em uma felicidade global (MILL, Jonh Stuart. El utilitarismo: Un sistema de 

la lógica. Introdução, traducción y notas Esperanza Gomes. Madrid: Alianza Editorial, 1991, p.37-43). 
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Por desincumbência científica, mostra-se relevante trazer a informação de que não há 

uma convergência entre os autores que pertencem a esse movimento. O 

“neoconstitucionalismo” funda-se por juristas provenientes de escolas jurídicas bastante 

dissentes. Até mesmo a denominação dessa corrente constitucional não é recebida de forma 

incontroversa. Apesar dessas observações, há certos argumentos comuns6 que expressam as 

iniciativas e os fundamentos que o ensejam. 

Ana Paula de Barcellos consigna que o “neoconstitucionalismo” possui três 

fundamentos metodológico-formais, e dois do ponto de vista material, respectivamente 

assinalados: 

[...] (i) a normatividade da Constituição, que reconhece as disposições constitucionais 

como normas jurídicas, dotadas de imperatividade; (ii) a superioridade da 

Constituição, sendo ela a fonte mais elevada da ordem jurídica; e (iii) a centralidade 

da Constituição no sistema jurídico, que exige a compreensão e a intepretação dos 

demais ramos do Direito a partir das disposições constitucionais [...] (i) a incorporação 

explícita de valores e opções políticas nos textos constitucionais, sobretudo no que diz 

respeito à promoção da dignidade humana e dos direitos fundamentais; e (ii) a 

expansão de conflitos específicos e gerais entre as opções normativas e filosóficas 
existentes dentro do próprio sistema constitucional (BARCELLOS, 2007, p.2-3). 

 

 Diante disso, ater-se-á a esses fundamentos os quais serão abordados neste instante e no 

restante do trabalho, na medida do possível, sem a preocupação de encaixá-los de forma a 

corresponder tal e qual a classificação abordada acima, haja vista que o intuito não é esgotar o 

assunto ora versado.  

Pois bem, o dogma da preferência da lei sobre qualquer outra norma, perde força, devido 

a releitura realizada sobre as normas constitucionais por esse movimento, porque os conflitos e 

                                                             
6“He llamado a tal corriente de pensamiento neoconstitucionalismo. Me refiero, en particular, a autores como 

Ronald Dworkin, Robert Alexy, Gustavo Zagrebelsky y, sólo en parte, Carlos S. Nino. Probablemente estos 

iusfilósofos no se reconocen dentro de un movimiento unitario, pero, en favor de mi tesis, en sus argumentaciones 

es posible encontrar el uso de algunas nociones peculiares que possibilita que sean agrupados dentro de una única 

corriente iusfilosófica”. Trad: Eu denominei a tal corrente de pensamento neoconstitucionalismo. Me refiro, em 

particular, a autores como Ronald Dworkin, Robert Alexy, Gustavo Zagrebelsky e, somente em parte, Carlos S. 

Nino. Provavelmente estes jusfilósofos não se reconhecem dentro de um movimento unitário, mas, em favor da 

minha tese, em suas argumentações é possível encontrar o uso de algumas noções peculiares que possibilita que 

sejam agrupados dentro de uma única corrente jusfilosófica. (POZZOLO, Suzanna. Neoconstitucionalismo y 

especificidade de la interpretacion constitucional. In: Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho. Acts del XVIII 
Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Filosofía Jurídica y Social (Buenos Aires, 1977), Alicante: 

Universidade de Alicante, n. 21, v. 2, 1998, p.339). 
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as demandas sociais, no seio da sociedade contemporânea, pós-moderna7, hipermoderna8 ou 

líquida9, a depender do autor a que se filie, demonstra que a lei já não possui todas as respostas 

para os conflitos provenientes dessa complexidade social. 

Com efeito, o sistema positivista, o qual, não se nega as contribuições à ciência do 

direito, percebe a ciência jurídica a partir de uma visão unidimensional, não considerando outras 

noções tão caras à justiça (latu sensu) como o são a moral e a justiça social.  

Conforme Luís Roberto Barroso, em relevante lição: 

O pós-positivismo10 busca ir além da legalidade estrita, mas não despreza o direito 

posto; procura empreender uma leitura moral do Direito, mas sem recorrer a 

categorias metafísicas. A interpretação e a aplicação do ordenamento jurídico hão de 

ser inspiradas por uma teoria de justiça, mas não podem comportar voluntarismos ou 

personalismos, sobretudo os judiciais (BARROSO, 2005, p. 6).  

 

Não se opõe a ideia de separação do direito em relação à moral, contribuição 

absolutamente relevante do positivismo. Contudo, não compreender a moral como valor 

interno11 das normas judiciais, ou como valor de justiça, seria negar-lhe a dimensão na formação 

do sistema e das normas jurídicas.  

                                                             
7 EAGLETON, Terry. As ilusões do pós-modernismo. Tradução de Elizabeth Barbosa. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1998, p. 6-8. 
8 LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal. Ensaio sobre a Sociedade de Hiperconsumo. São Paulo: Cia. das 

Letras, 2007, p. 228 e ss. 
9BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, prefácio.  
10 Termo de preferência do autor, pelo que, remetemos o leitor a nota de nº 3. 
11 (...) Alexy defende a ideia de que: (a) existe uma conexão conceitualmente necessária entre direito e moral; (b) 

há razões normativas em favor de uma inclusão de elementos morais no conceito de direito que, em parte, reforçam 

a conexão conceitualmente necessária e, em parte, vão mais além dela. (...) Em geral, o problema do positivismo 

jurídico é considerado um problema de conexão “qualificante” entre direito e moral. Alexy analisa a conexão 

qualificante a partir do que ele chama de “argumento da injustiça”. Trata-se da tese da vinculação referida a uma 

conexão “qualificante”. Sua análise é feita a partir de duas distinções: (a) perspectiva observador/participante; (b) 
sistema jurídico como um todo ou normas isoladas (einzelme Normen) (...). Alexy conclui, portanto, que essa 

contradição pode ser solucionada sustentando-se que esta lei era apenas direito prima facie e com isto se expressa 

que com o transcurso do procedimento de aplicação se nega o caráter jurídico. Portanto, se existem bons 

argumentos para que uma lei não seja aplicada, o juiz não só pode dizer que, ao final, ela não é direito, mas o juiz 

tem que fazê-lo a fim de evitar uma contradição. É interessante notar que, para Alexy, o argumento da injustiça 

aos poucos vai deixando de ser um problema ético para transformar-se em um problema jurídico: o não-positivista 

não nega o caráter ético da questão. Sustenta simplesmente que, no caso de extrema injustiça, o problema ético é, 

ao mesmo tempo, um problema jurídico. Para Alexy, cada vez mais é o procedimento que define o que é direito. 

Essa consideração fica mais clara quando Alexy enfrenta as seguintes críticas do positivismo: (a) um conceito de 

direito não-positivista não pode ter nenhum efeito quanto à injustiça legal; (b) este conceito encerra o perigo de 

legitimação acrítica da injustiça legal. Para responder a essas críticas, Alexy afirma que existem duas teses da 

vinculação: (a) forte: segundo a qual uma norma só será jurídica se o seu conteúdo concordas com a moral; (b) 
fraca: uma norma somente perderá o caráter jurídico se alcançar níveis intoleráveis de contradição entre direito e 

moral (SAAVEDRA, Giovani Agostini. Jurisdição e democracia: uma análise a partir das teorias de Jürgen 
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As condicionantes morais não só influem na formação do indivíduo, como da feitura 

das normas pelo processo legislativo. Assim, é possível visualizar que normas jurídicas não são 

completamente neutras. 

Mesmo considerando que o direito e a moral não se confundem, negar que o intérprete 

ou o julgador no exercício de suas funções, em certa medida, não agem convencidos por valores 

de natureza moral, é no mínimo tangenciar a importância da justiça12 social como valor 

fundante da república brasileira. Porque na ultimação de cada litígio o que se almeja é uma 

sentença justa, imbuída da intenção de justiça social, que é um valor moral por fim. 

 

2.3 ASPECTO TEÓRICO  

 

A Carta Magna não pode ser considerada em seu espectro político apenas, porque 

contém outras normas além daquelas de natureza estruturante, possui princípios e regras que 

expressam valores e fundamentos jurídicos.  

José Afonso da Silva a esse respeito traz observação pertinente:   

Não há norma constitucional de valor meramente moral ou de conselho, aviso ou 

lições, já dissera Ruy, consoante mostramos noutro lugar. Todo princípio inserto 

numa Constituição rígida adquire dimensão jurídica, mesmo aqueles de caráter mais 

acentuadamente ideológico-programático [...] (SILVA, 2008a, p.80). 

 

Assim, as regras e princípios constitucionais podem ser aplicados diretamente, com o 

objetivo de determinar uma ação positiva do ente Público, como para impor-lhe um dever de 

omissão. 

Logo, o “neoconstitucionalismo” possui uma desvinculação com o formalismo, pois 

basta lembrar que era costume atribuir um caráter meramente político às normas 

constitucionais.  

                                                             
Habermas, Robert Alexy, Ronald Dworkin e Niklas Luhmann. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 97, 

99-102). 
12Pela leitura do caput do art. 170 da Constituição tem-se que a justiça social é um fundamento da ordem 

econômica. Contudo, atentando-se à sua redação, é possível mirar que a valorização do trabalho humano e a livre 

iniciativa, fundamentos da República, terão de respeitar “os ditames da justiça social”, não sendo possível concluir 

de outra forma. Como dito: “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, (...)” 

(grifo nosso). Por intermédio de outro raciocínio pode-se considerar inserta no art. 3, inciso I, da CF/88: 
“Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:  I - construir uma sociedade livre, justa e 

solidária;” (...) (grifo nosso). 
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Eduardo Cambi advoga tese que vem ao encontro desse argumento: 

Com efeito, o reconhecimento da força normativa da Constituição marca uma ruptura 

com o Direito Constitucional clássico, onde se visualizavam normas constitucionais 

programáticas que seriam simples declarações políticas, exortações morais ou 

programas futuros e, por isto, destituída de positividade ou de eficácia vinculativa 

(CAMBI, 2007, p.7). 

 

Diante disso, considerar que a Constituição possui uma superioridade hierárquica no 

sistema jurídico é também compreender que suas normas têm auto aplicabilidade, porque as 

regras e princípios presentes no texto constitucional, como visto, possuem caráter impositivo.  

Ademais, o movimento “neoconstitucionalista” propõe um novo modo de conceber o 

sistema jurídico bem como a legislação. Pois, os direitos fundamentais que possuíam um caráter 

individual e meramente formal, cuja força normativa e aplicabilidade fora tangenciada por 

muito tempo, e hoje em certo ponto, são reformulados por essa lógica para conceber uma 

proteção da legislação e da jurisdição, resultando na promoção de mecanismos de proteção e 

sanção - em caso de infração. 

Ora, se os direitos fundamentais não dispusessem de aplicabilidade imediata não 

passariam de meras regras. Ademais, entender tais normas a partir desse viés, seria compreender 

o legislador ordinário com mais poder do que o constituinte originário. Aliás, o legislador 

infraconstitucional, no final das contas, poderia ter mais poder ao editar uma norma dessa 

característica comparado àquele que elaborou a Constituição.  

Max Möller, inclusive, menciona que:  

[...] o projeto constitucionalista pretende vincular os demais poderes aos 

mandamentos constitucionais, de nada serviria a previsão de conteúdos materiais ou 

formais se não há nenhuma instancia própria apreciação do que e conforme ou 

contrário à constituição. (MÖLLER, 2011, p.31) 

 

Percebe-se diante dessa lição, que princípios ou normas – sejam considerados ou não de 

caráter programático, possuem aplicabilidade, pois, caso contrário, a Constituição perde sua 

força vinculativa (CANOTILHO, 2003, p. 1177). 

Dessa forma, em relação a determinados direitos, como aqueles de caráter fundamental, 

só serão passiveis de restrição a partir de uma nova emenda constitucional, considerados por 
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essa razão, imutáveis, até que o procedimento formal para a alteração seja devidamente 

efetivado. Exemplo disso é o art. 60, §413, da Constituição Federal. 

 Até porque, conforme ensina Celso A. Bandeira de Mello (2011, p.56), as normas 

programáticas e as de nível fundamental que se referirem à Justiça social1415, geram 

imediatamente direitos subjetivos aos cidadãos, ainda que possuam diferentes eficácias.   

 Portanto, se determinada norma atribui um direito subjetivo ao cidadão, seja norma 

fundamental ou norma programática, será exigível e, por determinação constitucional16 terá 

eficácia imediata17.   

 O art. 5, em seu parágrafo §2º18, demonstra a adequação da nova interpretação atribuída 

à Constituição pelo “neoconstitucionalismo”, resultando felizmente, como defende Cambi 

(2007,p.7): “[...] na expansão19 da jurisdição constitucional”. 

                                                             
13 “Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: (...) § 4º Não será objeto de deliberação a 

proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e 

periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais”. 
14 O conceito utilizado restringe-se à perspectiva Constitucional. Entretanto, o referido, embora possua certa 

semelhança, diverge do conceito de justiça substancial adotado neste artigo, cujas características serão tratadas em 

capítulo específico.  
15 O autor compreende que, por força do art. 170 da Constituição Federal, todo o sistema está envolvido para 
realizar a finalidade da justiça social, ora referida. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das Normas 

Constitucionais e Direitos Sociais. 1 ed. 3 tiragem. São Paulo: Malheiros, 2011). 
16 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) § 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata” (grifo nosso). 
17 Se reconhece que há uma intensa discussão acerca da aplicação das normas fundamentais e programáticas, tanto 

quanto sobre sua autoexecutoriedade. Como visto, adotamos o posicionamento de Virgílio Afonso da Silva, cuja 

diferença entre as normas constitucionais, não se daria em razão da aplicabilidade, mas em razão da necessidade 

de sua regulamentação ou não - por normas infraconstitucionais (AFONSO DA SILVA, Virgílio. Eficácia das 

Normas Constitucionais, p. 208/250 In: Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2ª Edição. 
São Paulo: Malheiros, 2010). 
18 Ementa: 1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). PERDA 

PARCIAL DE OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, COMO AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA E SEU RECONHECIMENTO COMO INSTITUTO 

JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE OBJETOS ENTRE AÇÕES DE NATUREZA ABSTRATA. 

JULGAMENTO CONJUNTO. Encampação dos fundamentos da ADPF nº 132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, com a 

finalidade de conferir “interpretação conforme à Constituição” ao art. 1.723 do Código Civil. Atendimento das 

condições da ação. (...) Aplicabilidade do § 2º do art. 5º da CF, a evidenciar que outros direitos e garantias, 

não expressamente listados na Constituição, emergem “do regime e dos princípios por ela adotados” (...). 

ADI 4.277 e ADPF 132, rel. min. Ayres Britto, j. 5-5-2011, P, DJE de 14-10-2011 (grifo nosso). 
19 Cite-se, nesse sentido, o controle de constitucionalidade difuso e concentrado, o qual visa garantir a supremacia 

da Constituição, abordado parcialmente mais adiante. E, ainda, destaca-se a possibilidade de utilizar esse controle 
para uma maior proteção às minorias. Aliás, o princípio contramajoritário diz muito com o que advoga o 

neoconstitucionalismo, diante da importância que assume na proteção subjetiva de direitos, mormente, quanto à 
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Nota-se, de acordo com o “neoconstitucionalismo”, que o julgador deverá aplicar 

diretamente as normas constitucionais, extraindo delas todos os efeitos jurídicos possíveis. Por 

essa razão é possível concluir que a Constituição não é um ponto isolado no espaço, pois se o 

cume de uma montanha sofre com a ação do tempo, o que se dirá em relação a uma Carta 

política que regula as dinâmicas sociais.  

Destarte-se, essa tessitura aberta da Constituição foi uma determinação do legislador, o 

que permite uma postura mais criativa do intérprete. Nesse sentido, Max Möller traz os 

seguintes argumentos, a ratificar o raciocínio: 

Primeiro porque os ordenamentos constitucionais que se caracterizam pela pluralidade 

exigem a necessidade de consagrar mandamentos opostos, de modo que interesses 

conflitantes possam ser mensurados tanto pelo legislador quanto pelo órgão que 
exerce o controle da constitucionalidade. Em segundo lugar, porque considerando que 

as constituições ocupam o cume dos ordenamentos jurídicos, não é possível tutelar 

um valor como a dignidade, por exemplo, através de uma série de regras exaustivas 

que já tragam uma solução fixa e determinada, isto é, um suposto de fato ligado a uma 

consequência jurídica. Tal estrutura, além de não permitir uma abrangência ampla a 

todos os casos, não permitiria a interação dessa norma com outras eventualmente lhe 

pudessem ser opostos (MÖLLER, 2011, p.35).   
 

Essa postura criativa eleva o papel dos princípios a um evidente protagonismo, pois, 

diante das novas situações sociais, as quais trazem à tona as lacunas do sistema, não só 

promovem um protagonismo da Constituição, outrossim, permitem uma maior flexibilidade na 

atenção da solução de conflitos (HESSE, 2009, p.4, apud MENDES e BRANCO, 2011, p. 65). 

Assim, a subsunção20 é substituída pela ponderação21 de princípios, estes normalmente 

de natureza constitucional, os quais informam todo o sistema jurídico. Exemplos dessa “nova” 

                                                             
eficácia direta do princípio da igualdade. Entretanto, diante da delimitação do presente, esse tema será melhor 

abordado em uma próxima oportunidade.  
20 É trazer o fato à regra ou, em outras palavras, realizar a conformação do fato à norma. Diante disso, o intérprete 

realiza um “enquadramento”, trazendo o fato do “mundo dos fatos” para o “mundo do direito”. Assim, ter-se-á de 

trazer à tona o suporte fático abstrato da norma, que ao ser verificado no fato, concretiza-o, ou seja, o fato 

transforma-se em um suporte fático concreto da norma incidente, passando de simples fato para ser caracterizado 

como fato jurídico. Portanto, a partir daí, merecendo a observação do direito. Nesse raciocínio, entendemos um 

fato sob a perspectiva de um fato social qualquer, para facilitar a explicação. Como sabemos, há diferenças entre 

fato, ato e negócio jurídico. Podemos citar que, o que irá diferenciá-los será a vontade na escolha da categoria 

jurídica e, consequentemente, a produção de seus efeitos jurídicos. Esta lição, indelével para qualquer operador do 

direito, foi apreendida em (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico – Plano da Existência. 6 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2003, p.107). 
21 “(...) A lei de ponderação mostra que a ponderação deixa decompor-se em três passos. Em um primeiro passo 

deve ser comprovado o grau do não cumprimento ou prejuízo de um princípio. A isso deve seguir, em um segundo 
passo, a comprovação da importância do cumprimento do princípio em sentido contrário. Em um terceiro passo 

deve, finalmente, ser comprovado, se a importância do cumprimento do princípio em sentido contrário justifica o 
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forma de refletir a aplicação dos princípios podem ser verificados no art. 14022 e art. 489, §2º23, 

ambos do Novel Código de Processo Civil.  

Superando a posição do legislador da década de 40 e 50 do século passado, cuja 

influência percebe-se na previsão do art. 4º da LINDB24, o “neoconstitucionalismo” reformula 

a classificação e a importância dos princípios – os quais passam ao grau de primeira ferramenta 

a ser lançada mão pelo juiz para a superação de lacunas, e melhor resolução dos casos concretos.  

Colaciona-se posicionamento de Bruno Garcia Redondo, que ratifica o que foi dito a 

pouco: 

Nos dias atuais, os princípios desfrutam de primazia, juntamente com as regras 

(variando conforme o caso, isto é, se no caso exista ou não regra especifica 

perfeitamente aplicável a hipótese). É por essa razão, inclusive que o art. 140 do CPC 
(que corresponde, apenas em parte, ao art. 126 do CPC/1973), sofreu proposital e 

profunda atualização de redação, para não mais incorrer no equívoco que o anterior 

dispositivo cometia ao se referir aos princípios como a última fonte normativa de que 

deveriam se socorrer os intérpretes do Direito (REDONDO, 2017, p.37).  

 

Dessa inflexão interpretativa acerca das normas constitucionais surge o 

“neoconstitucionalismo”, mas também o neoprocessualismo25.  

 

2.3.1 A CONSTITUIÇÃO NO SEU SENTIDO MATERIAL (SUBSTANCIAL) 

 

Por último, mas não menos relevante, cabe trazer algum comentário acerca do sentido 

material que se dá à Constituição. Compreende-se que o movimento “neoconstitucionalista” 

                                                             
prejuízo ou não cumprimento do outro” (ALEXY, Robert. Constitucionalismo Discursivo. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 3 ed. 2011, p.111). 
22 “Art. 140, CPC/2015.  O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento 

jurídico. Parágrafo único.  O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei”. 
23 “Art. 489, CPC/2015.  São elementos essenciais da sentença: (...)§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz 

deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a 

interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão”. 
24 “Art. 4o, LINDB. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 

princípios gerais de direito”. 
25 Como não poderia deixar de ser, com o advento da CF/88 tem-se o Processo Civil encaminhando-se para um 

modelo mais democrático, diretamente influenciado por seus valores. Atravessa-se a fronteira da divisão cartesiana 

dos ramos da ciência jurídica em compartimentos intransponíveis e operados per se, para um modelo constitucional 

de processo civil, finalmente. Podemos citar como precursores da temática: (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso 

Sistematizado de direito Processual Civil. 7. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, v.1.) E, sob a dupla face do formalismo-

valorativo, que rege esse modelo constitucional, temos a lição inovadora de (OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro 

de. Do formalismo no processo civil: proposta de um formalismo-valorativo. 4 ed. rev. atual. e aumentada São 
Paulo: Saraiva, 2010). Após, lançou o seguinte (OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro. O formalismo valorativo no 

confronto com o formalismo excessivo, Rio de Janeiro, 2007. v. 388, p. 11-28). 
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tem por defesa, em contraste ao sistema liberal, de tipo positivista, uma racionalidade que 

concebe a constituição a partir de uma interpretação material. Ou seja, a partir de uma 

preocupação com a promoção de valores caros, tal como a dignidade da pessoa humana. 

O conceito material da Constituição também abrange em sua acepção, as normas que 

estruturam os poderes, o seu exercício e as restrições daí resultantes, como também traz 

norteadores para os compromissos firmados pelo Estado, a fim de orientá-lo a cumprir os fins 

estabelecidos na Lei Maior.  

De acordo com o “neoconstitucionalismo”, os juízes já não são a “boca da lei”, por isto, 

não atuam de forma mecânica. Devem preocupar-se com a melhor resolução para cada caso 

concreto. Todavia, cabe lembrar que os princípios e valores fixados na Constituição podem 

trazer ao aplicador algumas zonas “cinzentas”, podendo acarretar uma certa 

indeterminabilidade em razão da incerteza de sua abrangência e de seus limites.  

Da mesma maneira, o “novo” movimento constitucional propõe uma noção de 

“sobreinterpretação” da Constituição (MÖLLER, 2011, p.36-37). Pois, diante daqueles casos 

que pressuponham uma resolução especificada, sua conformação estará abrangida por uma 

norma de estrutura aberta, requerendo dos seus aplicadores uma maior energia para que a 

interpretação do caso tenha uma repercussão consentânea aos valores e princípios instados na 

Constituição.  

José J. G. Canotilho traz uma lição, oportuna neste instante, sobre a noção material de 

Constituição:  

Relativiza-se a função material de tarefa da constituição e justifica-se a 

“desconstitucionalização” de elementos substantivadores da ordem constitucional 
(constituição económica, constituição do trabalho, constituição social, constituição 

cultural). A historicidade do direito constitucional e a indesejabilidade do 

“perfeccionismo constitucional” (a constituição como estatuto detalhado de aberturas) 

não são, porém, incompatíveis com o carácter de tarefa e projecto da lei constitucional 

(CANOTILHO, 2003, p.1339).  

 

Como visto, o “neoconstitucionalismo” ao buscar o sentido material da Constituição 

eleva o cidadão para o centro de proteção da ordem Constitucional. Quer se dizer com isso que 

o sistema jurídico recebe uma influência contundente do princípio da dignidade da pessoa 
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humana26, que é fundamento da ordem constitucional2728, inserindo o sujeito de direitos sob o 

palio de uma proteção mais substancial, pois ele passa a ser o destinatário final de todas as 

ações, políticas e metas do Estado. 

Ingo Wolfgang Sarlet corrobora com o entendimento esposado anteriormente, uma vez 

que defende: 

A qualificação da dignidade da pessoa humana como princípio fundamental traduz a 

certeza de que o art. 1º, inciso III, de nossa Lei Fundamental não contém apenas uma 

declaração de conteúdo ético e moral (que ela, em última análise, não deixa de ter), 

mas que constitui uma norma jurídico-positiva com status constitucional e, como tal, 

dotada de eficácia, transformando-se de tal sorte, para além da dimensão ética já 

apontada, em valor jurídico fundamental da comunidade (SARLET, 2001, p. 111-
112). 

 

Assim, a interpretação do sentido e da aplicação dos direitos fundamentais se altera. 

Faz-se, portanto, uma “nova” interpretação desses direitos, com o objetivo de uma maior 

proteção dos cidadãos. 

Atinge-se, como não poderia deixar de ser, o direito fundamental ao acesso à justiça, o 

qual, será melhor abordado a seguir. Porque será através do processo que se discutirá a tutela 

desses direitos. Em razão disso, o acesso à justiça como direito e instrumento de efetivação, 

também sofrerá uma modificação paradigmática (de direito fundamental interpretado por um 

viés liberal/positivista, para a noção de um direito fundamental substancial instrumentalizado). 

Por fim, conclui-se que, o aplicador ao determinar que uma norma constitucional possui 

um sentido substancial - influência fulcral do “neoconstitucionalismo”, como demonstrado, 

aponta para um novo método interpretativo que exige a indagação do sentido da norma, o qual 

deverá, para melhor corresponder as exigências da realidade, buscar o seu sentido para além do 

seu âmbito de incidência, com vistas a sua maior efetivação.  

 

3. DO ACESSO À JUSTIÇA 

                                                             
26 Em interessante perspectiva filosófica e histórica sobre a construção do conceito de dignidade da pessoa humana 

(MARQUES, Mário Reis. A dignidade humana como prius axiomático. Coimbra, Coimbra Editora, 2010, Vol. 

IV, p. 541-566). 
27 Tem-se notícia da candente discussão sobre a sua real natureza, se valor ou princípio. Além disso, acerca de sua 

absolutidade, para os que advogam a tese de que seria princípio. Infelizmente, seriam necessárias muitas outras 

linhas para abordar essa discussão, mas cabe a menção, por sua premência nos debates jurídicos.  
28 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade 

da pessoa humana” (grifo nosso). 
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Não obstante ter sido conceituada a ideia de justiça nos limites que se propõe este 

pequeno ensaio, a expressão “acesso à justiça”, sem qualquer contextualização, leva a uma 

definição estática e completamente abstrata, atualmente inócua. 

Nos “Estados liberais burgueses” (CAPPELLETTI, GARTH, 1988, p.7), período 

ocorrido entre os séculos XVIII e XIX, a concepção do direito era mais individualista e liberal 

e, portanto, a solução dos litígios refletia esta filosofia, como mero acesso ao Poder Judiciário 

e a simples possibilidade de demandar alguém em juízo. 

Neste contexto, o indivíduo, na busca de tentar suprir os seus próprios interesses, 

guardava a confiança de que o Estado apenas garantiria as suas liberdades individuais 

necessárias a sua existência, conforme leciona Canotilho:  

[...] o Estado de direito é um Estado liberal no seu verdadeiro sentido. Limita-se à 

defesa da ordem e segurança públicas (“Estado polícia”, “Estado gendarme”, “Estado 

guarda nocturno”), remetendo-se os domínios económicos e sociais para os 

mecanismos da liberdade individual e da liberdade de concorrência. Neste contexto, 

os direitos fundamentais liberais decorriam não tanto de uma declaração 

revolucionária de direitos, mas do respeito de uma esfera de liberdade individual e da 

liberdade de concorrência. Nesse contexto, os direitos fundamentais liberais 

decorriam não tanto de uma declaração revolucionária de direitos mas do respeito de 

uma esfera de liberdade individual” (CANOTILHO, 2003, p. 97). 

 

Destarte, o que se tinha era somente o direito formal ao acesso à justiça, pois a igualdade 

nos moldes iluministas era apenas uma condição de atendimento ao estrito cumprimento dos 

ditames legais:  

O primeiro e maior interesse público é sempre a justiça. Todos querem que as 

condições sejam iguais para todos e a justiça não é senão essa igualdade. O cidadão 

não quer senão as leis, e só a observação das leis. Cada particular no povo sabe bem 

que, se houver exceções, elas não serão a seu favor. Assim, todos temem as exceções, 

e quem teme as exceções ama a lei (ROUSSEAU, 2006, p. 440 apud MASCARO, 

2016, p.187). 

 

Assim, guardava-se a noção de que o acesso à justiça era um direito natural e que, por 

tais razões, não era necessária uma atuação do Estado para a sua proteção, senão a proteção 

para que este direito não viesse a ser infringido por outros: 

Afastar a “pobreza no sentido legal” — a incapacidade que muitas pessoas têm de 

utilizar plenamente a justiça e suas instituições — não era preocupação do Estado. A 

justiça, como outros bens; no sistema do laissez faire só podia ser obtida por aqueles 

que pudessem arcar com seus custos; aqueles que não pudessem fazê-lo eram 

condenados responsáveis por sua sorte o acesso formal, mas não efetivo justiça, 

correspondia à igualdade, apenas formal, não material (CAPPELETTI e GARTH, 

1988, p.7). 



15 

III SEMINÁRIO INTERNACIONAL IMAGENS DA JUSTIÇA, 
CURRÍCULO E EDUCAÇÃO JURÍDICA 
 

 

 

No entanto, à medida que as sociedades do lassez-faire cresceram em tamanho e 

complexidade, o conceito de direitos humanos, até então de cunho, sobretudo, individualista, 

sofreu uma transformação radical. O movimento fez-se no sentido de reconhecer a obrigação 

positiva do Estado a fim de garantir a acessibilidade de tais direitos a todos os indivíduos 

(CAPPELETTI e GARTH, 1988).  

O mais básico dos direitos humanos (CAPPELETTI e GARTH, 1988, p.12), passa então 

a assumir nova feição. O acesso à justiça passa a ser preconizado na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem em seu artigo 8º, o qual estabelece “Todo ser humano tem direito a receber 

dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos 

fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei”. 

De igual modo, o artigo XVIII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do 

Homem, documento aprovado na IX Conferência Internacional Americana, na cidade de 

Bogotá, em abril de 1948 prescreve:  

“Artigo XVIII.  Toda pessoa pode recorrer aos tribunais para fazer respeitar os seus 

direitos.  Deve poder contar, outrossim, com processo simples e breve, mediante o 

qual a justiça a proteja contra atos de autoridade que violem, em seu prejuízo, qualquer 

dos direitos fundamentais consagrados constitucionalmente”. 

 

Como bem observa Goretti, os referidos dispositivos podem induzir ao raciocínio de 

que tais cláusulas continuam a assegurar, tão somente, o direito de provocar a tutela 

jurisdicional a fim de obter uma resposta ao seu direito de ação (GORETTI, 2016, p.66). Ocorre 

que esta ideia estaria completamente deslocada da noção de justiça substantiva delimitada 

acima, na medida em que nada adiantaria o acesso ao Poder Judiciário sem que isso, de fato, 

fosse significar um real acesso à justiça. 

Nesse sentir, as lições de Boaventura de Souza Santos, à luz do que preconiza a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, demonstram a necessidade de ser esta acepção 

técnica do direito ao acesso à justiça intrinsecamente conectada aos parâmetros do fenômeno 

social a qual este direito encontra-se vinculado. Em suas palavras: 

A consagração constitucional dos novos direitos econômicos e sociais e a sua 

expansão paralela à do Estado-Providência transformou o direito ao acesso efectivo à 

justiça num direito charneira, um direito cuja denegação acarretaria a de todos os 

demais. Uma vez destituídos de mecanismo que fizessem impor o seu respeito, os 

novos direitos sociais e econômicos passariam a meras declarações políticas, de 

conteúdo e funções mistificadores. Daí a constatação de que a organização da justiça 

civil e, em particular a tramitação processual não podiam ser reduzidas à sua dimensão 
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técnica, socialmente neutra como era comum serem concebidas pela teoria 

processualista, devendo investigar-se as funções sociais por elas desempenhadas e em 

particular, o modo como as opções técnicas no seu seio veiculavam opções a favor ou 

contra interesses sociais divergentes ou mesmo antagônicos (SANTOS, 1997, p.146). 
 

Quando considerado sob a ótica de um direito substancial do acesso à justiça, enquanto 

direito prestacional que é, percebe-se, então, que o Estado passa a ser o responsável por 

promover uma garantia de igualdade de oportunidades29, eis que tal direito não só garante um 

acesso mais igualitário ao Judiciário, mas também concede à população a satisfação de seus 

direitos sociais. Trata-se da integração entre a democratização do direito de ação e a prestação 

pelo Estado de políticas públicas que atendam aos mais carentes (OLIVEIRA NETO, 2015, p. 

42). 

Neste ponto, subjaz a teoria de Robert Alexy que, dentre outros, define os critérios de 

direitos prestacionais como sendo uma modalidade de direitos a ações positivas do Estado. 

Segundo este autor, tais direitos podem ser divididos em dois grupos: O primeiro, cujo objeto 

é uma ação fática; e o segundo, cujo objeto é uma ação normativa, que são direitos a atos estatais 

de criação de normas (ALEXY, 2008, p.202). 

Para Robert Alexy, a razão de ser dos direitos fundamentais é exatamente a de que aquilo 

é especialmente importante para o indivíduo, e que pode ser juridicamente protegido, deve ser 

juridicamente garantido (ALEXY, 2008, p.506). Por este raciocínio, o direito efetivo ao acesso 

à justiça estaria, então, consagrado no segundo grupo, do que ele chama de “Direito à 

organização e ao procedimento” (ALEXY, 2008, p. 470). 

                                                             
29 Interessante apontamento é feito por Coelho Neto sobre a igualdade de oportunidades: A igualdade seria atingida 

quando cada pessoa tivesse a mesma oportunidade social para ocupar espaços e se desenvolver, 

independentemente de sua classe econômica ou social ou ainda de atributos pessoais desvantajosos. No âmbito do 

livre mercado, essa igualdade de oportunidades seria teoricamente garantida a partir da possibilidade de todos 

competirem livremente por aquilo que desejam para fins de satisfação de seus interesses, sem restrições prévias 

por força de classe social, raça, sexo ou condição econômica. Todavia, a igualdade de oportunidades, nesses 

termos, seria meramente formal, uma vez que, por força dessas mesmas condicionantes fáticas, evidentemente 

nem todos concorreriam em igualdade de condições (OLIVEIRA NETO, Emetério Silva de. Acesso à justiça: a 

insuficiência da via judicial para a sua efetivação. 2015.  159f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade 

de Direito, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015. Disponível em: 

<http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/16366/1/2015_dis_esoliveiraneto.pdf>. Acesso em: 28.08.2017 às 

15:35). 
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Sobre a possibilidade de recair ao Estado a responsabilidade de não apenas zelar pelos 

direitos sociais tradicionais, mas todas obrigações que perfectibilizem o acesso à justiça por 

parte do cidadão, Abramovich, de igual modo, ressalta que é errônea a vinculação direta às 

obrigações positivas do Estado à apenas a obrigação de dispor fundo (orçamentário). Em suas 

palavras: 

Não há dúvida de que se trata de um dos modos mais característicos de cumprir as 

obrigações de fazer ou de dar, em especial ao se falar em saúde, educação e acesso à 

moradia. No entanto, as obrigações positivas não se esgotam em ações que se 

resumem a dispor de reservas orçamentárias para oferecer uma prestação de serviços. 

As obrigações de fornecer serviços podem caracterizar-se pelo estabelecimento de 

uma relação direta entre o Estado e o beneficiário da prestação. Mas é possível, para 
o Estado, assegurar o gozo de um direito por meios diferentes, com a participação 

ativa de outros sujeitos obrigados (ABRAMOVICH, 2005, p.196). 

 

Logo, o direito ao acesso à justiça caracteriza-se por uma obrigação do Estado em impor 

ao sistema judiciário garantias que consolidem o seu efetivo exercício, de modo que o cidadão 

se sinta albergado pela possibilidade de conquistar os seus direitos, acaso seja necessário ir à 

luta. Assim, muito mais do que mera expectativa de ter um Poder Judiciário à espera de ser 

acionado, o instituto conduz à premente necessidade de se adotar métodos assecuratórios deste 

direito.  

A par da consagração de tal garantia fundamental, o problema da sua efetivação é 

pensado desde o início do século XX. Boaventura de Souza Santos noticia a existência do 

problema relatando que Áustria e Alemanha possuíam denúncias frequentes acerca da 

discrepância entre a procura e a oferta da justiça (SANTOS, 1997, p.146). 

Foi, no entanto, apenas na década de 70, que Mauro Cappeletti e Bryan Garth, por meio 

do intitulado “Projeto Florença”, debruçaram-se sobre as razões que obstaculizavam o acesso à 

justiça.  Na ocasião, os autores apontaram a problemática do acesso ao Poder Judiciário, em 

uma “perspectiva reducionista” (BEZERRA, 2006, p.775), apesar de reconhecerem que o 

acesso à justiça comporta também um outro viés, qual seja, o de que o acesso à justiça deve se 

preocupar em também produzir resultados que sejam individual e socialmente justos 

(CAPPELLETTI e GARTH, 1988, p.8). 

Tais autores esclarecem ainda que o interesse pelo tema “acesso à justiça” se iniciou de 

forma sistematizada em 1965 e despertou três ondas renovatórias no mundo ocidental, as quais 

foram narradas em sequência cronológica: A primeira tinha o intuito de promover a assistência 
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judiciária aos pobres. A segunda, buscou consagrar a representação dos interesses difusos. A 

terceira onda, por sua vez, ainda se encontra vigente e pretende articular uma concepção de uma 

forma mais ampla do acesso à justiça, centrando a sua intenção “no conjunto geral de 

instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir 

disputas nas sociedades modernas”, (CAPPELLETTI e GARTH, 1988, p.67) e exemplificam:   

Inicialmente, como já assinalamos, esse enfoque encoraja a exploração de uma ampla 

variedade de reformas, incluindo alterações nas formas de procedimento, mudanças 

na estrutura dos tribunais ou a criação de novos tribunais, o uso de pessoas leigas ou 

para profissionais, tanto como juízes quanto como defensores, modificações no direito 

substantivo destinadas a evitar litígios ou facilitar sua solução e a utilização de 

mecanismos privados ou informais de solução dos litígios. Esse enfoque, em suma, 
não receia inovações radicais e compreensivas, que vão muito além da esfera de 

representação judicial (CAPPELLETTI e GARTH, 1988, p.67). 

 

Ao fim, interessante advertência é feita por Cappelletti e Garth quando salientam que o 

uso desmedido e irrefletido de tais propostas deve ser rechaçado, eis que estas só são realmente 

efetivas se forem aplicadas em consonância com a realidade pretendida (CAPPELLETTI e 

GARTH,1988, p.69). Nesse sentir, este raciocínio coaduna com o pensar de Virgílio Afonso da 

Silva para o qual “a importação, muitas vezes diletante e retórica, sem qualquer preocupação 

com consistência, compatibilidade e aplicabilidade prática dessas teorias” (AFONSO DA 

SILVA, 2015, p. 101) é perigosa se não for considerada a realidade na qual se pretende aplicar 

determinada teoria. 

Já no início do século XXI foi elaborado um relatório, dirigido cientificamente por 

Boaventura de Souza Santos e coordenado por e Catarina Trincão, João Pedroso e João Paulo 

Dias, referente ao projeto de pesquisa intitulado “Observatório Permanente de Justiça 

Portuguesa” do Departamento de Pesquisa do Centro de Estudos Sociais da Faculdade de 

Economia de Coimbra.  

Diferentemente do projeto encabeçado por Cappelletti e Garth, este projeto possuía a 

intenção de implementar um olhar sociológico sobre a questão do acesso à justiça:  

O nosso estudo parte da hipótese geral que o acesso ao direito depende do 

funcionamento da sociedade e do Estado. Assim, garantir o acesso ao direito é 

assegurar que os cidadãos, em especial os socialmente mais vulneráveis, conhecem os 

seus direitos, não se resignam face à sua lesão e têm condições para vencer os custos 
de oportunidade e as barreiras económicas, sociais e culturais para aceder à entidade 

que consideram mais adequada para a resolução do litígio – seja uma terceira parte da 

comunidade, uma instância formal não judicial ou os tribunais judiciais. (TRINCÃO, 

PEDROSO e DIAS, 2002, p.583). 
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O estudo tinha o objetivo de apresentar o cenário global de como os tribunais, Estado e 

sociedade estavam considerando a acepção “acesso à justiça” em seu sentido mais amplo, ou 

seja, “informação, consulta e patrocínio jurídico e a uma terceira parte (judicial ou não judicial), 

à qual se reconhece legitimidade, que previna e/ou resolva o litígio de modo conciliatório ou 

adversarial” (TRINCÃO, PEDROSO e DIAS, 2002, p.583). 

Aduzem ainda os autores, que, no final dos anos oitenta e meados dos noventa, 

verificou-se um “declínio dos sistemas de acesso ao direito, com as restrições orçamentais e as 

alterações de concepção política, no sentido de limitar o âmbito do apoio judiciário, reservando-

o às matérias criminais” (TRINCÃO, PEDROSO e DIAS, 2002, p.585). 

Interessante constatação é feita no sentido de que o acesso ao direito e à justiça retomam 

os preceitos contidos em períodos anteriores à Segunda Grande Guerra, dando a entender que, 

ainda que por um determinado momento, o aspecto mais liberal do direito se fez presente. 

Somente ao final do século XX e início do século XXI que “o discurso político e legislativo de 

desenvolvimento e consolidação de todos os meios que permitam aos cidadãos aceder ao direito 

e à resolução de litígios, designadamente na Europa” (TRINCÃO, PEDROSO e DIAS, 2002, 

p.585) é resgatado no mundo jurídico. 

Ao final, os autores sintetizam suas conclusões em três ideias: 1. Para se pensar o efetivo 

acesso à justiça, necessário se faz a “reconfiguração das funções, competências e desempenho 

dos serviços do Estado, da Segurança Social, da Ordem dos Advogados e das entidades da 

sociedade civil que participem ou venham a participar no novo regime de acesso ao direito e à 

justiça.” 2. Qualquer que seja a reforma no âmbito do Poder Judiciário, esta não pode 

desconsiderar “as dinâmicas do Estado e da sociedade”, eis que eventual política de ampliação 

ao acesso à justiça não deve levar em conta a necessidade de apoio aos mais necessitados, a fim 

de que estes possam defender os seus direitos em uma eventual ação judicial. E, por fim, que:  

O novo sistema de acesso ao direito e à justiça deverá ter, por um lado, um novo 
figurino institucional e jurídico que integre todas as respostas existentes e a criar, no 

âmbito da informação, consulta e patrocínio jurídico e ainda de entidades não judiciais 

que previnam ou resolvam litígios. Por outro lado, o novo sistema deve ser construído 

de modo, a que no respeito da independência da profissão dos advogados estes sejam 

recrutados por concursos públicos temporários e estejam vinculados, com alguma 

continuidade temporal, às funções do regime de apoio judiciário, de modo a que 

possam desempenhar essas funções com qualidade e adequadamente remuneradas. 

(TRINCÃO, PEDROSO e DIAS, 2002, p.18) 
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Interessante observar que apesar destes dois relatórios – italiano (Projeto Florença) e 

português (Observatório Permanente de Justiça), terem tido o rigor científico de ampliar os 

limites geográficos para diversos países, com vistas a buscar entender a fenomenologia do 

direito ao acesso à justiça, o Brasil não foi objeto de análise em nenhum dos casos. Note-se, 

inclusive, que o Projeto Florença capitaneado por Cappelletti e Garth, identificou a 

racionalidade do direito ao acesso à justiça em vários países da América Latina, tais como Chile, 

Colômbia, México e Uruguai. Estas observações, à luz dos ensinamentos de Junqueira, 

conduzem aos questionamentos: Teria faltado interesse por parte dos pesquisadores italianos? 

Ora, não parece ser verdade, já que vários países da América Latina estavam participando; Isso 

conduz a uma outra pergunta: Teriam faltado pesquisadores no Brasil que pudessem contribuir 

com a problemática? Ou teria ocorrido falta de interesse por parte destes, já que a doutrina da 

época encontrava-se preocupada? Ao que se parece, os pesquisadores encontravam-se muito 

mais preocupados em conformar os direitos básicos do que pensar na eventualidade de como 

eles poderiam ser acessados: 

No entanto, a análise das primeiras produções brasileiras revela que a principal 

questão naquele momento, diferentemente do que ocorria nos demais países, 

sobretudo nos países centrais, não era a expansão do welfare state e a necessidade de 

se tornarem efetivos os novos direitos conquistados principalmente a partir dos anos 

60 pelas "minorias" étnicas e sexuais, mas sim a própria necessidade de se expandirem 

para o conjunto da população direitos básicos aos quais a maioria não tinha acesso 

tanto em função da tradição liberal-individualista do ordenamento jurídico brasileiro, 

como em razão da histórica marginalização sócio econômica dos setores 
subalternizados e da exclusão político-jurídica provocada pelo regime pós-64 

(JUNQUEIRA, 1996, p. 390).  

 

Fato é que no Brasil o direito ao acesso à justiça foi originalmente descrito na 

Constituição de 1946, a qual descreve que “a lei não poderá excluir da apreciação do Poder 

Judiciário qualquer lesão de direito individual’ (art. 141, § 4º)”. O mesmo ocorreu na 

Constituição de 196730 e na Emenda Constitucional n. 1, de 196931 (MARINONI, 2013, p. 358). 

Na Constituição de 1988, o acesso à justiça restou consagrado pelo princípio da 

inafastabilidade do controle jurisdicional e, diferentemente das demais Constituições, 

acrescentou a expressão “ameaça a direito”. Destarte, a norma constitucional estabelece no 

                                                             
30 “Art. 150, § 4º: A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual”.  
31 “Art. 153, § 4º: A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de direito individual” 
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inciso XXXV do seu artigo 5º que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”. 

Em relação às demais Constituições foi suprimida a expressão “individual”, concedendo 

a possibilidade de se discutir, não só os direitos individuais, mas também direitos coletivos, fato 

que corrobora com o movimento iniciado ainda na década de 70 por Cappelletti, e que no Brasil 

só foi introduzido com o advento da Lei nº 7.347 de 1985, Lei de Ação Civil Pública.  

De igual modo, concebe-se ao direito esculpido no inciso XXXV do artigo 5º da 

Constituição, como sendo um verdadeiro “direito público subjetivo”, pois a sua consagração 

garante não só a postulação, mas o direito à eventual defesa. Em todas as observações feitas 

percebe-se que o objetivo do constituinte foi garantir a “plenitude de defesa”, conforme aponta 

José Afonso da Silva (SILVA, 2008b, p.431).  

Ademais, em nossa Constituição o princípio da inafastabilidade da jurisdição compõe 

um arcabouço de garantias que consagram o acesso à justiça substancial, já descrito alhures. 

No voto no Recurso Extraordinário n° 158655-9/PA, o Ministro Relator Marco Aurélio de 

Mello, em seu voto, salientou que a garantia de acesso à justiça: 

Tem alcance maior do que o simples recebimento, no setor de protocolo, de petição 

inicial; encerra, também, e nisso mostra-se harmônica com as noções do devido 

processo legal, a tramitação regular, atuando o Estado-juiz nos moldes previstos 

legislação instrumental.  

 

Certo é que “a crise do Estado toca de maneira particular todos os seus poderes. Seu 

evidente enfraquecimento transfere-se às instituições e afeta diretamente e particularmente o 

Poder Judiciário e a Jurisdição” (BOLZAN DE MORAIS e MOURA, 2017, p.179), de modo 

que se faz necessário a implementação de novas possiblidades de acesso à justiça. 

Assim, não é demais lembrar que a impossibilidade do cidadão ter acesso a uma justiça 

efetiva deve ser levada em consideração pelo Estado, pois somente pelo exercício desta garantia 

que se consegue pleitear a efetivação dos demais direitos consagrados pela Constituição. 

 

4 (SOBRE) ALGUMAS MEDIDAS DE EFETIVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA 

 

 Considerando a evolução constitucional outrora referida, os ordenamentos jurídicos 

tiveram que passar por uma remodelagem a fim de se adequar aos novos tempos. Essa reforma 

se deu não somente em relação aos direitos que passaram a ser positivados, mas também, e 
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principalmente, no tocante aos instrumentos jurídicos colocados à disposição dos sujeitos 

titulares dos direitos eventualmente violados. Liana Cirne Lins ensina que: 

O acesso à justiça é a institucionalização do reconhecimento de que a consagração dos 

direitos no plano meramente formal sem se fazer acompanhar por mecanismos de sua 

efetivação implicava, na realidade, a que estes direitos não correspondessem a 

absolutamente nada. (LINS, 2008, p. 2). 

 

 Nesse contexto, ganha relevo, novamente, o debate acerca dos direitos fundamentais 

sociais (ou prestacionais) em razão da implicação financeira que sua materialização reivindica, 

É perceptível, também, que as crises do Estado promovem uma progressiva transferência de 

deveres sociais do Estado-Administração para o Judiciário, onde os sujeitos intensificam a 

reivindicação de seus direitos mais básicos que não foram atendidos pelo Poder Executivo 

(BOLZAN DE MORAIS e MOURA, 2017, p. 4).  

O Estado, e aqui nos referimos aos três poderes, não se preparou adequadamente para o 

avanço da globalização que culminou no surgimento de novos direitos, inclusive de índole 

coletiva e difusa. Não se desconhece da ineficiência dos Poderes Executivo e Legislativo em 

efetivar direitos constitucionalmente previstos, mas não se pode olvidar que o Poder Judiciário 

já não vem prestando seu munus do modo como pretendido pelo constituinte. Nesse sentido, 

lecionam José Luis Bolzan de Morais e Marcelo Oliveira de Moura: 

Um grande percentual de demandas sociais desatendidas são judicializadas, o que 

somado a consagração de novos direitos tem como resultado uma explosão de 

litigiosidade significativa (em termos qualitativos e quantitativos), realçando ainda 

mais a incapacidade e as deficiências da estrutura judiciária, que passou a ser 

requisitada de forma ampla. [...] O processo de globalização tem como um dos 

resultados a falência do sistema de prestação jurisdicional estatal, comprometendo sua 

capacidade de apresentar respostas eficazes no tratamento da conflitualidade social, o 
que se tem traduzido numa crise envolvendo a própria democratização do acesso à 

justiça. (BOLZAN DE MORAIS e MOURA, 2017, p. 6 e 16). 

 

O acesso à justiça além de meio de efetivação dos direitos fundamentais sociais através 

do Poder Judiciário é, para alguns, enquanto direito substantivo, propriamente um fundamental 

prestacional. Há quem entenda, inclusive, vide Ana Paula de Barcellos, que o acesso à justiça 

faz parte do rol das condições elementares à existência humana (mínimo existencial). Assim, 

os poderes públicos deveriam agir em sintonia criando políticas públicas que aprimorassem 

esse direito social, sob pena de enfraquecimento das normas constitucionais.  
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Ocorre, entretanto, que o Poder Judiciário de um modo geral tem se preocupado em ser 

mais eficiente do que efetivo, quando, na verdade, é a efetividade da prestação jurisdicional o 

ponto central para materialização do direito de acesso à justiça. No afã de dar vazão à enxurrada 

de demandas que batem à sua porta, o Judiciário, e especialmente o Conselho Nacional de 

Justiça-CNJ, tem prestigiado mais o volume de decisões proferidas do que a sua qualidade. Esse 

padrão de atuação tem gerado uma crise de desconfiança por parte da sociedade, que de um 

lado percebe a inércia de seus representantes eleitos (Poderes Executivo e Legislativo) em 

materializar seus direitos e de outro a falta de efetividade da tutela jurisdicional.  

 Aqui, mais uma vez nos valemos dos ensinamentos de Bolzan de Morais e Moura: 

No Brasil a influência desse movimento é verificada na Emenda Constitucional nº 45 

e seu conjunto de reformas do Poder Judiciário e encontra albergue também na 

Constituição Federal, na positivação do princípio da eficiência administrativa em seu 

artigo 37, que consagra o paradigma da eficiência econômica e o modelo gerencial no 

âmbito da administração pública, o qual se transfere para o espaço jurídico e, 

especialmente, para as práticas processuais e decisórias que começam a delinear-se 
como serviços prestados ao consumidor-jurisdicionalizado, considerado como um 

cliente que deve ter a sua disposição uma prestação rápida e com baixo custo 

econômico (BOLZAN DE MORAIS e MOURA, 2017, p.17). 

 

 Percebe-se, portanto, que em geral andamos na contramão daquilo que o legislador 

constituinte originário desenhou para a prestação jurisdicional e para o acesso à justiça. Não se 

desconhece da previsão constitucional do princípio da eficiência administrativa, porém, quando 

se trata do direito fundamental do acesso à justiça, há de prevalecer a busca da efetividade sobre 

a simples eficiência numérica. A par de ser eficiente o Judiciário deve ser eficaz, e para tanto 

pode e deve utilizar-se de procedimentos jurisdicionais alternativos para que seja alcançada 

justiça e a paz social almejadas pela ciência jurídica.   

 Mas em que pese tenhamos adotado esse modelo de aumento da produtividade decisória 

(eficiência), não se pode deixar de referir, como reflexo do movimento neoprocessualista, a 

existência de algumas medidas que de fato pretendem concretizar o acesso à justiça 

(efetividade). Nesse ponto, não pretendemos esgotar os modelos ou instrumentos de acesso à 

justiça existentes, mas apenas abordar três exemplos para que o leitor perceba a forma pela qual 

nosso ordenamento jurídico vem se adequando para acompanhar a evolução dos direitos já 

destacada nessa obra. 

 De início, menciona-se a tutela coletiva, notadamente através da Ação Civil Pública, 

como instrumento jurídico de acesso à justiça. Com o aumento da população começaram a 
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surgir os litígios de massa, envolvendo, sobretudo, os chamados novos direitos - coletivos latu 

sensu (individuais homogêneos, coletivos ou difusos). Para Arruda Alvim, mesmo com o 

nascimento desses direitos, o acesso à justiça ainda apresentava carências ou debilidades: 

Há, ainda, reconhecidamente, carências ou debilidades para o acesso à Justiça, que 

residem mais nos jurisdicionados, na sociedade, do que na Justiça mesma. E, podem 

tais ser indicadas como: a) a parte ignora que tem direitos, decorrentes da lei; b) se a 

parte sabe que tem direito, lhe é, entanto, difícil ter advogado; c) de outra parte, há 

precariedade na assistência aos necessitados, ainda que a Constituição Federal, no 

plano da letra da lei, haja aberto perspectivas (ALVIM, 2014, p. 125). 

 

  Vale ressaltar, nesse ponto, a relação circular existente entre direito material e direito 

processual, ou seja, este serve para materializar aquele ao mesmo tempo em que é servido por 

ele. Frente ao surgimento de novos direitos, imperativa a criação de novos mecanismos 

processuais de efetivação como outrora mencionado. A Ação Civil Pública protege “novos” 

bens jurídicos, entronizando no ordenamento jurídico uma nova e privilegiada pauta de bens e 

valores, com o caráter de interesses difusos ou coletivos – sucessivamente alargada para direitos 

individuais homogêneos (ALVIM, 2014, p. 128). 

Com a edição da Lei nº 7.347/75, portanto, ao menos em tese estariam superadas as três 

carências para o acesso à Justiça apontadas por Arruda Alvim referentes aos direitos coletivos 

latu sensu. Compete aos legitimados ativos tomarem conhecimento dos direitos de seus 

representados, tendo o dever de agir em caso de violação por quem quer que seja. Apenas a 

título informativo, ressalta-se que adotamos no Brasil o sistema ope legis em relação a esses 

legitimados, no qual coube ao Congresso Nacional definir quem teria a representatividade 

adequada para atuar como “porta voz” do grupo titular dos direitos ultrajados, em contradição, 

por exemplo, ao sistema norte americano da ope iudicis encampado pelas class actions, onde 

os legitimados são verificados no caso concreto.  

Entendemos que a Ação Civil Pública é o instrumento jurídico por excelência para 

provocar o Poder Público a promover políticas públicas de efetivação dos direitos sociais, 

restando para a tutela individual um caráter meramente residual. Os direitos sociais são 

previstos para serem disfrutados coletivamente, sendo, portanto, de titularidade social, de forma 

que sua proteção deve se dar, preferencialmente, em âmbito da tutela coletivo. Dessa forma se 

posiciona Liana Cirne Lins, com a qual concordamos: 
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Diante disto, propõe-se a hierarquização das tutelas voltadas à implementação dos 

direitos sociais, privilegiando-se a tutela coletiva face à individual, tida como 

meramente residual. [...] De outro lado, a tutela coletiva dos direitos sociais prescinde 

da demonstração de ameaça ou lesão do mínimo existencial coletivo ou difuso. Assim, 
a tutela dos direitos sociais, para além deste mínimo, somente pode dar-se pela via 

coletiva, prioritária, em razão do caráter efetivamente social destes direitos e também 

a fim de evitar positivamente o impacto que decisões isoladas podem causar na 

prestação de serviços públicos (LINS, 2008, p. 11-12). 

  

 A Ação Civil Pública como ferramenta de efetivação do acesso à justiça, por tutelar o 

interesse público primário, concretiza a igualdade material na medida em que alcança a todos 

os titulares do direito violado que se encontram na mesma situação, ao passo que o processo 

individual apenas socorre a quem ajuizou a demanda. Fredie Didier Júnior retrata com maestria 

esta faceta do processo coletivo: 

A defesa do interesse público primário por meio de processos cíveis, inclusive na 

atuação de controle e realização de políticas públicas, permite falar aqui de uma 

expansão da tradicional judicial review brasileira voltada ao controle dos atos da 

administração e da constitucionalidade das leis em casos individuais, para uma 
judicial review em defesa de direitos coletivos, permitindo o controle e adequação dos 

atos da Administração Pública e do Poder Legislativo à luz do direito material 

coletivo, tutelando todos os membros do grupo, de forma indistinta (DIDER JÚNIOR, 

2017, p. 37). 

 

 Outro marco relevante no sentido de materializar o acesso à justiça foi a criação dos 

Juizados Especiais. Com a edição da Lei nº 9.099/95 ficaram estabelecidos os Juizados 

Especiais Estaduais e, mais tarde, com a Lei nº 10.259/01 os Juizados Especiais Federais. Sua 

origem, na verdade, remonta à década de 1980 no Rio Grande do Sul, primeiro com a 

experiência dos Conselhos de Conciliação e Arbitragem e depois com o Juizado de Pequenas 

Causas. 

O que se buscou com a criação dos Juizados Especiais foi aproximar o jurisdicionado 

ao Poder Judiciário pautando-se em princípios como da oralidade e informalidade, permitindo 

ao particular entender o que acontece na sua demanda. O princípio da simplicidade, por sua 

vez, preconiza a ideia de que o desenvolvimento do processo deve se dar de maneira facilitada, 

liberto de formalismos (CUNHA, 2017, p. 13). Adotou-se, ainda, o princípio da 

instrumentalidade das formas, que preceitua que todos os atos processuais serão válidos ainda 

que praticados em desacordo com a lei, desde que preencham as finalidades para os quais foram 

realizados. Além disso, no primeiro grau o processo será totalmente gratuito, tanto de custas 

quanto de honorários advocatícios. 
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Todavia, não obstante os avanços acima destacados, entendemos que existem outros 

dois que mais se aproximam com a ideia de acesso à justiça até aqui trabalhado.  

O primeiro diz respeito ao jus postulandi permitindo que em determinadas situações o 

próprio cidadão busque a prestação jurisdicional pessoalmente sem a necessidade de constituir 

advogado. Note-se a facilitação do acesso ao Poder Judiciário promovido a partir da criação 

dos Juizados Especiais beneficiando consideravelmente aqueles menos favorecidos que 

poderão provocar uma resposta do Judiciário sem que para tanto tenham que dispender recursos 

financeiros com causídico. Seria expressão do acesso formal à justiça, que embora não seja a 

principal concepção adotada neste trabalho, também se mostra relevante como demonstrado. 

O segundo é a possibilidade de o magistrado utilizar a equidade como método de solução 

do conflito, visando atender aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Isso significa 

a consagração de uma forte carga social na prestação jurisdicional. Trata-se de método 

interpretativo, mas que na essência atende ao acesso à justiça substancial por buscar a justiça 

social do caso concreto. Atender aos fins sociais significa aplicar a lei para resolver litígios das 

partes proporcionando a tranquilidade social e satisfazendo os interesses da sociedade 

(BOCHENEK e NASCIMENTO, 2016, p. 36). A título exemplificativo, pode-se mencionar 

uma ação previdenciária em que o segurado postula aposentadoria por invalidez e o juiz 

concede o benefício em razão das condições sociais, culturais e econômicas do autor, mesmo 

que a perícia médica tenha constatado a incapacidade laborativa parcial. Ressalta-se que esse 

entendimento fora inclusive pacificado pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais através da Súmula 4732. 

Observa-se, dessa forma, que os Juizados Especiais materializam dois sentidos do 

acesso à justiça (formal e substancial), seja por facilitar o ajuizamento de uma ação pelo próprio 

cidadão ou por permitir ao juiz decidir o caso com base na equidade alcançado a justiça no caso 

concreto. 

Por fim, como último mecanismo de efetivação do acesso à justiça, assinalamos a 

mediação, forma de resolução de conflitos pautada no exercício da vontade das partes. A 

mediação ganha destaque no momento em que as próprias partes é que chegam a um consenso 

                                                             
32 Súmula 47 – TNU: Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez. 



27 

III SEMINÁRIO INTERNACIONAL IMAGENS DA JUSTIÇA, 
CURRÍCULO E EDUCAÇÃO JURÍDICA 
 

 

entre si, não competindo ao mediador propor soluções para o conflito, o que gera um sentimento 

de satisfação pessoal relevante aos envolvidos.  

Daniel Neves desenvolve essa característica: 

Por outro lado, diferente do conciliador, o mediador não propõe soluções do conflito 

às partes, mas as conduz a descobrirem as suas causas de forma a possibilitar sua 

remoção e assim chegarem à solução do conflito. Portanto, as partes envolvidas 

chegam por si sós à solução consensual, tendo o mediador apenas a tarefa de induzi-

las a tal ponto de chegada. O sentimento de capacidade que certamente será sentido 

pelas partes também é aspecto que torna a mediação uma forma alternativa de solução 

de conflitos bastante atraente (NEVES, 2016, p. 6-7). 

 

Trata-se de forma de resolução de conflito expressamente prevista no novo Código de 

Processo Civil, devendo os tribunais criarem centros judiciários de solução consensual de 

conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de mediação. Além do acima 

referido, existem ao menos mais duas características significativas da mediação que merecem 

destaque. A primeira é a retirada de cena do juiz, pelo menos a priori, pois ele nem sempre 

possui conhecimentos técnicos para praticar a mediação, além de possuir o poder de decidir que 

poderia gerar uma sensação de prejulgamento acaso praticasse uma conduta mais incisiva na 

busca pelo consenso. A segunda é que esses centros judiciários de mediação devem desenvolver 

políticas de informação e convencimento à população para adoção de modalidades alternativas 

de resolução de conflitos.  

Nesse ponto, novamente nos valemos das lições de Daniel Neves: 

Vejo como medida positiva porque o juiz nem sempre é a pessoa mais indicada para 

exercer tal atividade, primeiro porque pode não ter a técnica necessária e, em segundo, 

porque pode ser acusado de prejulgamento na hipótese de uma participação mais ativa 

na tentativa de obter a mediação. [...] Além da atuação pontual nos processos, o centro 

judiciário de solução consensual de conflitos ficará responsável pelo 

desenvolvimento, publicação e adoção de políticas voltadas à mediação, em atividade 

essencial para a mudança da mentalidade litigiosa das partes e de seus patronos 

(NEVES, 2016, p. 8). 

 

 Apenas com breves apontamentos acerca da mediação judicial é possível perceber que 

ela busca atuar justamente em sentido contrário àquela ideia de Poder Judiciário apenas 

eficiente, centrado apenas na produção de números. A mediação torna a prestação jurisdicional 

eficaz, na qual as partes que entram em consenso ostentam um sentimento de satisfação pessoal, 

razão pela qual é necessário que o Estado implemente políticas públicas de fortalecimento dessa 

forma de resolução de conflitos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 De início o trabalho perquiriu acerca da origem histórica do movimento por alguns 

intitulado de “neoconstitucionalismo”. Constatou-se que essa teoria ganhou força sobretudo a 

partir do segundo pós-guerra com a centralização das constituições nos ordenamentos jurídicos, 

zelando pela maior proteção e participação democrática dos indivíduos. No que tange ao 

aspecto filosófico do “neoconstitucionalismo”, restou claro que em que pese exista intensa 

divergência entre os autores que tratam sobre o movimento, há também pontos em comum. 

Dentre eles, destacou-se a superação do sistema estritamente positivista, mesmo que a “nova 

teoria constitucional” não despreze o direito posto, adotando-se uma hermenêutica que 

promova uma leitura moral do Direito, pois negar a influência da moral sobre as normas e os 

intérpretes jurídicos significa negar a busca pela justiça social.  

 Sobre o aspecto teórico do movimento “neoconstitucional”, viu-se que as normas 

constitucionais são autoaplicáveis, de caráter impositivo, não cabendo deixar ao alvedrio do 

legislador infraconstitucional decidir quais ou quando os direitos fundamentais, sobretudo, 

seriam aplicáveis ou exigíveis, sob pena de possuírem mais poderes que o legislador 

constituinte originário. A nova dogmática constitucional busca garantir a superioridade 

hierárquica da Constituição e a aplicabilidade imediata de suas normas, devendo o operador do 

direito aplicar diretamente seus postulados, alterando o papel a ser desempenhados pelos 

princípios que deixam de ser figuras meramente coadjuvantes no sistema, permitindo uma 

maior “flexibilidade” na resolução dos conflitos. 

 Como arremate da primeira parte do trabalho, tratou-se acerca do sentido material da 

constituição, donde se concluiu que o “neoconstitucionalismo” contribuiu para superar a antiga 

ideia de que o juiz seria mero “boca da lei”, que se limitava a aplicar o direito posto ao caso 

concreto. A dignidade da pessoa humana passa a nortear a atuação do intérprete, que deve ser 

levada em consideração em qualquer intepretação jurídica que se promova, visando alcançar o 

real sentido da norma. A “nova” hermenêutica constitucional influenciou de sobremaneira o 

direito fundamental ao acesso à justiça, por meio do qual o indivíduo buscará a tutela de direitos 

eventualmente violados. 
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 Na sequência, o artigo pretendeu explorar, ainda que de modo perfunctório, o que se 

pode entender por “justiça”, concluindo que não há uniformidade na compreensão dos 

estudiosos do tema. Para fins dessa pesquisa, adotou-se a ideia de que a justiça que se persegue 

é aquela no sentido substancial, pois por também comportar a justiça formal atenderia de modo 

mais satisfatório os anseios da sociedade. 

 Relativamente ao acesso à justiça, mostrou-se que há muito já está superado aquele 

conceito de mero acesso ao Poder Judiciário e a simples possibilidade de demandar em juízo 

(direito formal de acesso à justiça). Na medida em que a sociedade evoluiu e a dignidade da 

pessoa humana tomou o centro dos ordenamentos jurídicos, o acesso à justiça passou a ser 

sustentado por diplomas jurídicos de extrema relevância, tais como a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem e a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem.  

 Nesse cenário, ganha força a ideia de que o acesso à justiça corresponderia a uma 

integração entre a democratização do direito de ação e a prestação pelo Estado de políticas 

públicas. Sob esse prisma, o acesso à justiça estaria inserido numa das concepções de Alexy 

acerca dos direitos prestacionais, na vertente que demanda a criação normativa por parte do 

Estado, sobretudo para disponibilizar ao sistema judiciário garantias que consolidem o seu 

efetivo exercício. Com o aprofundamento dos estudos sobre o tema, passou-se a perceber a 

relevância de o acesso à justiça garantir uma resposta que produza resultados justos. A partir de 

então falou-se das três ondas renovatórias do acesso à justiça, quais sejam, a assistência 

judiciária aos pobres, a tutela dos direitos difusos e facilitação do acesso à justiça. 

 Embora a Constituição Federal de 1988 tenha consagrado expressamente o acesso à 

justiça como direito fundamental através do princípio da inafastabilidade da jurisdição, ele fora 

previsto, pelo menos, desde o antigo Código Civil de 1916. 

 Por fim, o terceiro capítulo do ensaio reforçou o juízo de necessidade de 

aperfeiçoamento dos instrumentos jurídicos através dos quais os indivíduos poderão provocar 

o Poder Judiciário a corrigir uma violação a um direito. A ideia de acesso à justiça não se 

coaduna apenas com a previsão formal de direitos, senão com a existência de mecanismos para 

buscar sua efetivação. Para alguns juristas, como Ana Paula de Barcellos, a concretização do 

direito ao acesso à justiça se enquadraria inclusive na ideia de mínimo existencial, 

intrinsecamente ligada à dignidade da pessoa humana. 
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 Nesse ponto, entretanto, chamamos a atenção para um fato que desperta certa 

preocupação. O Poder Judiciário atualmente tem se preocupado em ser mais eficiente 

(quantidade) do que eficaz (qualidade). É claro que todos aqueles que demandam uma prestação 

jurisdicional esperam vê-la alcançada de modo eficiente, em tempo razoável. E essa deve ser 

uma preocupação do Judiciário, sobretudo para cumprir o princípio constitucional da eficiência 

administrativa. Ocorre, porém, que como concluído no segundo capítulo do trabalho, o direito 

fundamental ao acesso à justiça não se perfaz apenas pelo alcance formal a um processo judicial, 

mas sim por uma decisão que gere um sentimento de justiça social.  

 Todavia, mesmo que atualmente ainda tenhamos optado por um judiciário mais eficiente 

do que eficaz, é inegável que existem avanços na legislação brasileira que dão guarida à ideia 

aqui sustentada de acesso à justiça, especialmente a partir do movimento neoprocessualista. 

Buscou-se apontar apenas três exemplos, e não de modo exaustivos, de mecanismos que 

buscam efetivar o acesso à justiça nos moldes das concepções aqui trabalhadas.  

 A tutela coletiva através da Ação Civil Pública seria um instrumento de efetivação do 

acesso à justiça na medida em que tutela o interesse público primário, concretizando a igualdade 

material por alcançar a todos os titulares do direito violado que se encontram em situação 

análoga. Além disso, trata-se da ferramenta jurídica por excelência para proteger os direitos 

sociais, cabendo à tutela individual um papel meramente subsidiário. De outra banda, 

mencionou-se a criação dos Juizados Especiais que além de reforçar a ideia de acesso formal à 

justiça ao permitir que o cidadão provoque o Poder Judiciário sem a presença de um advogado, 

trouxe a possibilidade de o juiz julgar através da equidade, método interpretativo que atribui 

intensa carga social na prestação jurisdicional de modo a alcançar a efetiva justiça no caso 

concreto.  Derradeiramente, tratou-se acerca da mediação, forma de resolução de conflitos 

baseada no exercício da vontade das partes, como expressão de acesso à justiça no sentido 

substancial, mormente considerando o sentimento de satisfação pessoal que gera entre os 

envolvidos ao resolverem o litígio. 
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