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ACESSO À JUSTIÇA: PORTA DE ENTRADA PARA A INCLUSÃO 

SOCIAL 
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professora do Departamento de Ciência Política da USP e Pesquisadora 
Sênior do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais – Cebepej 

É fato amplamente conhecido que as desigualdades socioeconômicas 
no Brasil destacam-se como uma das mais elevadas entre os países do 
Terceiro Mundo. A grande distância entre os mais ricos e os mais pobres, 
além de revelar a face perversa da sociedade brasileira, aponta para graves 
problemas, particularmente no que diz respeito à inclusão social. 

Normalmente, o enfretamento desta questão é pensado a partir de 
políticas voltadas para aspectos diretamente relacionados às esferas 
econômica e social. O principal argumento deste artigo é que o acesso à 
justiça se constitui na porta de entrada para a participação nos bens e serviços 
de uma sociedade. Quaisquer iniciativas que tenham por meta o combate à 
exclusão estarão fadadas ao fracasso se não levarem em conta garantias e 
direitos individuais e coletivos. Pois, não há possibilidade real de inclusão 
se, de fato, não houver condições efetivas de acesso à justiça. Sem o direito 
de recorrer à justiça, todos os demais direitos são letras mortas, garantias 
idealizadas e sem possibilidades de concretização. Não se pretende aqui 
diminuir a importância de políticas que visem melhorar a distribuição de 
renda ou a escolaridade, por exemplo. O que este argumento sublinha é que, 
caso não se considere como prioritário o acesso à justiça, todos os demais 
esforços correm o risco de não perdurar e se desfazer. 

Uma maneira de se operacionalizar o conceito de exclusão social é 
associá-lo ao de “privação social”. Ou seja, a exclusão refere-se à 
marginalização de determinados indivíduos ou segmentos sociais em 
relação aos benefícios gerados pelo desenvolvimento. Transformar estes 
indivíduos em participantes da sociedade implica seu reconhecimento como 
sujeitos de direitos e com possibilidades efetivas de reclamá-los, caso sejam 
desrespeitados. 



171 
 

Direitos e igualdade 

A igualdade perante a lei representa uma das mais importantes 
conquistas da modernidade. A prevalência do indivíduo significou, antes de 
tudo, que nenhum atributo externo teria força para predeterminar qualquer 
distinção social. “Todos nascem livres e iguais” – é a máxima desta era. Ou 
seja, o indivíduo é concebido como um ser de direitos, que antecedem o 
Estado e a sociedade. 

A crença de que os direitos do homem correspondiam a uma 
qualidade intrínseca ao próprio homem e que, como tal, nada se devia à 
sociedade nem às autoridades constituídas, implicou enquadrar a justiça em 
um outro paradigma. De fato, as elaborações teóricas jusnaturalistas, 
desenvolvidas nos séculos XVII e XVIII, apesar das significativas 
diferenças entre os autores, têm em comum não apenas a caracterização dos 
homens como sujeitos, como portadores de direitos, entes individuais 
autônomos, mas também a afirmação de que a realização dos direitos naturais 
e da lei universal exigem que a justiça seja administrada por uma instituição 
independente. Houve uma mudança de qualidade nos termos da discussão, 
uma grande revolução, tanto do ponto de vista da concepção sobre o 
homem como sobre a sociedade e o poder.1 

Tais inovações implicaram uma nova compreensão a respeito da 
desigualdade. A desigualdade social – e este é o ponto central – deixou de 
ser vista como natural.2 Os questionamentos das diferenças sociais e do 
arbítrio dos governantes são decorrências diretas da aceitação do princípio 
da igualdade natural. Toda e qualquer desigualdade transforma- se em uma 
desigualdade provocada pelo arranjo social, pelo ordenamento estatal, pela 
vida dos homens em sociedade. A sociedade e o Estado são resultados, são 
produzidos pelo homem e não o inverso. Assim, a desigualdade deixa de ser 
natural, transformando-se em problema. Por outro lado, a sociedade e o 
Estado – posteriores formalmente ao indivíduo – devem respeitar os atributos 

                                                 
1 A liberdade, por exemplo, deixou de ser uma concessão ou uma característica de uma 
camada social ou de um estamento e converteu-se em um atributo do próprio homem. John 
Locke afirmava: “o homem define-se por sua vida, sua liberdade e bens” (Segundo Tratado 
sobre o Governo – publicado originalmente em 1690). 
2 A grosso modo, anteriormente a desigualdade não era objeto de questionamentos, uma vez 
que resultava de uma ordem preestabelecida, independente da vontade dos homens. 
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individuais. Caso contrário, não se constituem instituições legítimas, 
podendo/devendo, em consequência, ser reformuladas ou refundadas. 

Estas concepções produzem consequências na prática concreta e na 
vida social de grande magnitude. Um dos mais importantes efeitos da 
incorporação de direitos é reduzir as desigualdades (Marshall,1967) ou, 
dizendo-o de outro modo, torna insustentável determinadas distinções entre 
os indivíduos. De fato, historicamente, o processo de ampliação dos direitos 
de cidadania representou uma expressiva diminuição nos níveis de exclusão 
social. O reconhecimento da igualdade perante a lei traduziu-se em 
significativo aumento das possibilidades de usufruir dos bens coletivos. 
Teoricamente, pode-se inclusive, supor que quanto mais desigual for uma 
sociedade, maiores são os efeitos de uma agenda universalista de direitos. 
Isto é, a igualdade prevista na lei tem condições de reduzir as consequências 
provocadas pelas desigualdades econômica e social. 

Mas de que espécie de igualdade se fala? Marshall (1967), em seu 
estudo clássico sobre a cidadania que toma como referência empírica o 
mundo europeu ou mais particularmente a Inglaterra, mostra a existência de 
três conjuntos distintos de direitos: os civis; políticos e os sociais. No caso 
inglês, estes direitos foram gradualmente conquistados, sendo possível 
estabelecer um período correspondente para cada um deles – os civis no 
século XVIII, os políticos no XIX e os sociais no XX. 

A consagração em lei de cada um desses conjuntos de direitos 
representou a definição de uma área de igualdade. Ou seja, reconhecer os 
direitos civis implica estabelecer que, a despeito de desigualdades 
econômicas e sociais, todos são iguais no que se refere à liberdade de ir e 
vir, à segurança, à livre associação, ao estabelecimento de contratos, etc. 

Da mesma forma, admitir os direitos políticos significa aceitar que, 
apesar das diferenças quanto à riqueza e ao prestígio social, todos são iguais 
no que diz respeito à participação na escolha dos governantes (“um homem, 
um valor, um voto”) e que todos podem postular a posição de governante. 

Os direitos civis e políticos têm por base o indivíduo, exigindo para a 
sua efetivação a limitação do poder político, um Estado mínimo. Já os 
direitos sociais, também denominados de direitos de segunda geração, 
requerem políticas públicas que garantam a referida igualdade. Neste caso, 
o suposto não é a existência da igualdade natural e abstrata entre indivíduos. 
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O ponto de partida é a desigualdade real, concreta, e seu caráter de exclusão 
social. Ou seja, é necessário um Estado atuante, no sentido de providenciar 
a efetivação da igualdade contemplada pelos direitos sociais, quais sejam, à 
saúde, ao trabalho, à educação, à aposentadoria, à moradia, etc., para 
corrigir as desigualdades que passaram a ser consideradas inaceitáveis. 

O reconhecimento e a efetivação dos direitos sociais significam uma 
revolução de magnitude semelhante àquela contida na concepção de 
indivíduo, livre e igual, abstrato. Evoluiu-se da ideia de liberdades negativas 
para a ideia de liberdades positivas. Não se trata apenas de liberdades “de” – 
para as quais é importante que o poder público não atrapalhe ou que as forças 
privadas não exerçam nenhum tipo de constrangimento. As liberdades vistas 
como positivas são as liberdades “para” e sua efetivação depende de ações 
afirmativas, de iniciativas deliberadas e concebidas com esta finalidade.3 

Completando a lista de direitos, há ainda os chamados direitos de 
terceira geração, referidos não mais a indivíduos, mas a grupos ou 
coletividades. São, por exemplo, os direitos do consumidor, de crianças, de 
idosos, de minorias, etc. 

Para a efetividade de todos os direitos, sejam eles individuais ou 
supra-individuais, de primeira, segunda ou terceira geração, o acesso à 
justiça é requisito fundamental, é condição sine qua non (Cappelletti e 
Garth, 1988). Os direitos só se realizam se for real a possibilidade de 
reclamá-los perante tribunais imparciais e independentes. Em outras 
palavras, o direito de acesso à justiça é o direito sem o qual nenhum dos 
demais se concretiza. Assim, a questão do acesso à justiça é primordial para 
a efetivação de direitos. Consequentemente, qualquer impedimento no 
direito de acesso à justiça provoca limitações ou mesmo impossibilita a 
efetivação da cidadania. 

Do ponto de vista da realização de direitos, não é significativo saber 
se em todos os países a cidadania obedeceu às mesmas lutas e à mesma 

                                                 
3 Políticas afirmativas têm por finalidade reduzir os efeitos da desigualdade, garantindo que 
todos tenham acesso a um mínimo de bem-estar social, aumentando o grau de inclusão 
social. Exemplificando: o direito social expresso no preceito de que todos têm direito à 
educação, impõe ao poder público a obrigação de oferecer escolas para aqueles que não 
teriam, por si sós, acesso ao sistema educacional. H. Arendt postula que a igualdade não é 
um dado, é um objetivo construído, elaborado convencionalmente pela ação dos homens, 
enquanto cidadãos, na comunidade política. (Arendt, apud Lafer, 1991). 
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evolução. O que importa salientar é que sem a garantia de acesso à justiça 
não há hipótese de efetividade de direitos. Esta afirmação independe da 
sequencia na obtenção dos direitos ou do processo que levou ao seu 
reconhecimento, se conquistados ou outorgados. 

O sistema de justiça como inclusão 

O rol de direitos aceito em uma determinada sociedade define o âmbito 
da igualdade. Ou seja, os componentes da igualdade indicam os aspectos em 
relação aos quais as diferenças existentes entre indivíduos e grupos tornaram-
se inaceitáveis. Neste processo, realiza-se a passagem de uma sociedade 
fechada, fundada em privilégios e prerrogativas, para uma sociedade, em 
princípio, aberta e sem distinções. A cada conquista, novos traços vão sendo 
incorporados como componentes da igualdade, reduzindo-se, em decorrência, 
as barreiras para a participação nos bens coletivos (materiais e simbólicos). 
Em outras palavras, o rol de direitos de uma sociedade corresponde à 
dimensão da desigualdade vista como tolerável. Assim, quanto maior o 
número de componentes da igualdade, menor o número de aspectos 
admitidos como diferenciadores entre os indivíduos e grupos. 

O conceito de igualdade define e dá conteúdo ao de cidadania. Ser 
um igual e ser cidadão são conceitos que sofreram profundas alterações do 
mundo clássico greco-romano, onde tiveram origem, ao nossos dias. Daí 
seus significados e conteúdos serem variáveis historicamente e em cada 
realidade social. Ser um igual no século XVII não é o mesmo que ser um 
igual no XVIII, no XIX, no XX ou no XXI. De igual modo, há apreciáveis 
diferenças entre os vários países. 

Do ponto de vista da análise histórica das sociedades, não existe, 
pois, uma igualdade abstrata, pré-definida. O que se constata é uma 
igualdade variável no tempo e no espaço, formada por componentes 
específicos e diversificados. Estes traços resultam de embates concretos, de 
movimentos políticos, nem sempre em uma direção única. A meta 
igualitária, ainda que por vezes repleta de acidentes, se traduz em uma 
ampliação do rol de direitos e em uma maior inclusão social. 

Para cada momento histórico e para cada país, determinadas 
desigualdades passam a ser consideradas inadmissíveis, incorporando-se, 
em consequência, tais traços à concepção de igualdade. Assim, é possível 
sustentar que a concepção contemporânea de igualdade possui, com certeza, 
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uma dimensão significativamente mais ampla e complexa que aquela dos 
primórdios do século XVIII, quando se consagraram os primeiros direitos 
civis na Inglaterra. A conquista de direitos civis, políticos e sociais se 
substancia em um amálgama de ingredientes, cujo resultado define os 
parâmetros e o conteúdo da igualdade. 

O reconhecimento formal de direitos, contudo, não implica 
diretamente na sua efetivação. Daí a tão apontada distância entre a legalidade 
e a realidade. O fato, porém, das relações concretas não espelharem a 
igualdade prevista em lei, não diminui o valor da legalidade. Ao contrário, 
indica a existência de um desafio assumido pelos grupos sociais que 
tiveram força política suficiente para conferir o estatuto legal para tais 
direitos. Em consequência, ainda que não respeitados, não dá no mesmo a 
presença ou não de direitos formalizados em diplomas legais. A não 
coincidência entre o mundo real e o legal adverte para a necessidade de se 
construir mecanismos que garantam a sua aproximação. 

As instituições que compõem o sistema de justiça representam o 
espaço garantidor da legalidade e, nesta medida, da possibilidade concreta 
de realização da igualdade. Assim, a garantia de acesso ao sistema de 
justiça identifica-se com a condição real de transformação da igualdade 
jurídica e dos preceitos formais, em algo material e concreto. Efetivamente, 
o rol de direitos constitutivos da igualdade depende, para sua efetivação, da 
existência e da atuação das instituições que compõem o sistema de justiça. 

De fato, pouco significam os direitos se não houver mecanismos 
para sua concretização. A possibilidade real de recurso à justiça é a 
condição básica para esta aproximação entre a igualdade formal e a 
substantiva. Ou caso se prefira, trata-se da possibilidade de se passar da 
intenção para a prática. 

Acesso à justiça tem um significado mais amplo que acesso ao 
Judiciário. Acesso à justiça significa a possibilidade de lançar mão de canais 
encarregados de reconhecer direitos, de procurar instituições voltadas para a 
solução pacifica de ameaças ou de impedimentos a direitos. O conjunto das 
instituições estatais concebidas com a finalidade de afiançar os direitos 
designa se sistema de justiça. 
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O Ministério Público e o acesso à justiça 

No contexto brasileiro, a Constituição de 1988 fortaleceu 
significativamente o sistema de justiça ao reforçar o papel do Ministério 
Público. Suas atribuições podem ser lidas como a composição e a qualificação 
de um agente público encarregado de vigiar e exigir que as garantias e os 
princípios de uma democracia inclusiva sejam respeitados e perseguidos. 
Trata-se de um agente promotor de cidadania, em todas as suas dimensões. 

De acordo com o texto constitucional (art. 127) são muito amplas as 
obrigações do Ministério Público, indo de sua função mais tradicional, a 
ação penal, até a defesa de variados direitos sociais, sejam eles difusos, 
coletivos ou individuais homogêneos. Como foram significativamente 
alargados os direitos constitutivos da cidadania e, em consequência, os 
parâmetros da igualdade, e o Ministério Público é chamado a agir neste 
interior, pode-se, legitimamente, sustentar que a instituição tornou-se a 
principal fiadora da efetivação da igualdade. 

Neste sentido, o Ministério Público foi alçado à posição de 
instituição fundamental do sistema de justiça, cabendo-lhe papel de 
destaque no controle sobre as demais instituições públicas e na defesa da 
cidadania. Esta nova identidade implica inúmeros desafios, pois, se de um 
lado cresce a importância da instituição enquanto ator público, por outro 
aumenta substancialmente seu grau de responsabilidade perante as concepções 
e implementações de decisões assumidas pelos órgãos de poder político. 

Dizendo-o de outra maneira: a nova configuração do Ministério 
Público altera, inclusive, a concepção tradicional sobre acesso à justiça. 
Não se trata apenas da possibilidade de haver instituições responsáveis pela 
garantia de direitos e pela solução pacífica de conflitos de natureza 
individual, mas também da constituição de uma instituição encarregada de 
proteger os direitos coletivos e de investigar infrações às leis, transformando-
se em participe de políticas públicas. Esta participação é ainda acentuada 
pela tendência de redução das áreas de discricionariedade dos agentes 
políticos propriamente ditos. O movimento no sentido de diminuição da 
capacidade de manobra dos agentes políticos no Executivo e no Legislativo 
propicia, em igual medida, uma ampliação do grau de participação e de 
responsabilidade do Ministério Público em relação à efetivação dos direitos. 



177 
 

Assim, a presença e a potencialidade de atuação do Ministério 
Público pós-Constituição de 1988 moldam uma instituição multifacetada: 
como agente, por excelência, de ativação do Poder Judiciário, tem 
iniciativas nas áreas individuais e supraindividuais; como agente do sistema 
de justiça, pode se utilizar de procedimentos e da implementação de canais 
extrajudiciais para a solução de conflitos e pela realização de direitos. Desta 
forma, a instituição transforma-se em um espaço público para a solução de 
demandas e para a conversão de problemas em demandas judiciais. Por 
outro lado, problemas relacionados ao direito do consumidor, ao meio 
ambiente e à comunidade, muitas vezes são resolvidos sem o recurso aos 
procedimentos judiciais, que os levariam ao Poder Judiciário. Promotores e 
procuradores, nestas atuações, podem dar prioridade para soluções a partir 
de acordos entre as partes em litígio, para procedimentos administrativos, 
para a requisição de providências aos órgãos públicos e privados e para os 
demais instrumentos extrajudiciais. 

Considerações finais 

Já se disse que o Brasil não é um país pobre, mas um país com 
muitos pobres. A desigualdade de renda produz efeitos perversos nas 
oportunidades de inclusão econômica, social e nos bens culturais. Qualquer 
possibilidade de enfrentamento desta herança de injustiça social, que exclui 
parte significativa da população do acesso a condições mínimas de 
dignidade e cidadania, torna centrais as políticas redistributivas e a 
efetividade das garantias legais. 

Estas exigências são acentuadas em uma situação de desigualdades 
cumulativas: os mais pobres além de possuírem uma renda ínfima, têm um 
nível educacional extremamente baixo e possuem chances muito menores 
de participar dos bens coletivos. 

Neste contexto, cresce a probabilidade de ser expressiva a parcela da 
população que desconhece os direitos. Tal característica combinada à 
percepção de uma justiça vista como cara, lenta e inacessível, potencializam 
o impacto de iniciativas que alarguem o acesso à justiça e, em 
consequência, a efetividade dos direitos que compõem a igualdade expressa 
no conceito de cidadania. 

A Constituição de 1988, do ponto de vista dos direitos, consagra duas 
mudanças fundamentais: de um lado, reconhece além dos direitos 
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individuais, os direitos sociais, como o direito ao trabalho, à moradia, à 
educação, à saúde, à previdência social; de outro, fortalece os mecanismos 
de tutela de direitos. 

Note-se que, em constituições anteriores, o conjunto de direitos 
estava sistematizado sob o título “dos direitos e garantias individuais”, 
enquanto no texto de 1988 a denominação é: “dos direitos e deveres 
individuais e coletivos”. Passam a ser reconhecidos direitos de natureza 
meta- individual: difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

Para a proteção dos direitos coletivos foi inclusive concebido um 
instrumento jurídico inovador: a ação civil pública. A rigor, este 
instrumento jurídico antecede a Constituição, tendo sido criado em 1985, 
visando especialmente a reparação de danos causados ao meio ambiente, ao 
consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico. Com a Constituição de 1988, o objeto de tutela da 
ação civil pública passou a ser todo e qualquer interesse difuso da 
sociedade, abrangendo direitos relativos à saúde; à previdência; à 
assistência social; à educação; ao meio ambiente sadio; à maternidade; à 
infância; à adolescência; às pessoas portadoras de deficiência e à função 
social da propriedade. 

A tutela dos direitos difusos e coletivos atende a uma demanda de 
maior racionalização do processo, já que uma única ação judicial pode 
englobar um número maior de agentes. Seu maior ganho, entretanto, está na 
possibilidade de democratizar o acesso à justiça, contemplando grupos e 
coletividades. Ademais, há o reconhecimento da existência de conflitos que 
não são de natureza individual, mas coletiva, tendo por objetivo não o 
indivíduo abstrato ou genérico, mas o indivíduo em sua especificidade, isto 
é, como consumidor, como criança, como idoso, como negro, como 
deficiente físico, como portador de uma doença, como desprovido de 
habitação. Em síntese, trata-se de um instrumento para corrigir 
desigualdades, um instrumento de justiça distributiva. 

Dificuldades de acesso à justiça contribuem para acentuar a distância 
entre o universo da legalidade e a realidade. Isto é, favorecem a existência 
de direitos consagrados na lei, mas desrespeitados no cotidiano. Estes 
fenômenos constituem um claro indicador de problemas no âmbito da 
efetividade das normas legais. 
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O reconhecimento da existência de problemas não significa, contudo, 
admitir que nada se alterou ou que o ingresso no Estado de Direito 
Democrático, pós-Constituição de 1988, não tenha imposto diferenças. A 
despeito dos indiscutíveis problemas que têm marcado a justiça patrocinada 
pelo Estado e de sua crise, várias experiências têm sido desenvolvidas, quer 
buscando atenuar as deficiências quer estimulando a conscientização da 
população sobre seus direitos.4 

Há um movimento nos sentido de alargar o acesso à justiça. Para 
além do aumento no número de indivíduos que passam para condição de 
cidadãos, tem-se a abertura de novas arenas para a solução de disputas. Em 
consequência, desenvolve-se de forma concomitante à democratização no 
acesso à justiça, um estímulo ao surgimento de demandas que anteriormente 
não encontravam receptividade ou não chegavam ao espaço público. 

O amplo leque de solicitações apresentadas nessas arenas revela tanto 
o significativo grau de carências dos indivíduos como o significado da 
presença do poder público. A abertura de uma via de acesso representa um 
desaguadouro para as mais distintas demandas, pouco importando a 
especificidade da instituição. A possibilidade, por exemplo, de se conseguir 
um documento de identidade extrapola o mero registro de um nome, de 
filiação e de data de nascimento. É um passar a existir, um passaporte que 
permite o ingresso e o desfrute de bens sociais, como a escola, o hospital. 

Na aproximação com a sociedade, o integrante do Judiciário, do 
Ministério Público, da Defensoria Pública, por exemplo, deixa de ser o juiz, 
o promotor ou o defensor público no sentido formal e estrito destas funções. 
Transforma-se no advogado, no conselheiro, no investigador, no árbitro e 
até mesmo no despachante. Os papéis são mutáveis, mas sempre revestidos 
de autoridade. Uma autoridade que não se confunde com os líderes políticos 
tradicionais. Não há o incentivo à troca de favores para a obtenção de voto 
ou de apoio político. Mas, a presença de uma autoridade que propicia a 
aquisição de um direito. E o indivíduo, por sua vez, deixa de ser um 
anônimo e passa a ser um cidadão, um sujeito de direitos. 

Para além dessas questões, não há como ignorar a potencialidade de 
atuação das instituições do sistema de justiça, particularmente do Ministério 
Público. Sua possibilidade de ser participe de políticas públicas, quer como 

                                                 
4 Muitas destas experiências têm sido apresentadas e sistematizadas pelo Prêmio Innovare. 
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agente controlador, quer exigindo iniciativas, não apenas redefine o 
conteúdo clássico de acesso à justiça, como tem condições de provocar 
extraordinários ganhos nos graus de inclusão social. Seria trivial lembrar 
que a base da democracia está na existência de cidadãos sujeitos de direitos, 
participantes dos bens coletivos e com condições de escolha entre diferentes 
alternativas para a direção da sociedade. 

Bibliografia 

BOBBIO, N.- 1992 – A Era dos Direitos, Rio de Janeiro: Editora Campus. 

CAPPELLETTI, Mauro e Garth, Bryant – 1988 – Acesso à Justiça, Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. 

LAFER, C. – 1991 – A reconstrução dos Direitos Humanos – São Paulo: 
Companhia das Letras. 

MARSHALL, T.H. – 1967- Cidadania, Classe Social e Status, Rio de 
Janeiro: Zahar Editores. 

SADEK, Maria Tereza – 2000 – Justiça e Cidadania no Brasil, São Paulo: 
Editora Sumaré. 




