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O ACESSO AO DIREITO E À JUSTIÇA 

Inês do Amaral Buschel 
Fundadora e ex-coordenadora-geral do 

Movimento do Ministério Público Democrático – MPD 
e promotora de Justiça de São Paulo, aposentada 

O Movimento do Ministério Público Democrático – MPD é uma 
organização não- governamental brasileira que congrega membros do 
Ministério Público da União e dos estados, e que tem dentre seus objetivos 
sociais a missão de  

democratizar o acesso à justiça, com o fortalecimento do Ministério 
Público e da Defensoria Pública, pressuposto básico do pleno 
exercício da cidadania, e a promoção das condições para que a 
liberdade e a igualdade das pessoas e dos grupos em que se integram 
sejam reais e efetivas, removendo os obstáculos que impedem e 
dificultam a sua concretização plena, facilitando a participação de 
todos os cidadãos na vida política, econômica, cultural e social. 

É, portanto, dentro deste espírito que, como associada do MPD, 
tentarei discorrer sobre a problemática de levar informação jurídica ao povo 
brasileiro e, por consequência, fazer com que a população tenha noções 
mínimas não só sobre o funcionamento da administração pública, mas 
também sobre a “máquina judiciária” que envolve além de juízes de direito, 
advogados, procuradores públicos, defensores públicos, procuradores da 
República, procuradores e promotores de justiça, cartorários, etc. É esse 
conhecimento que facilitará aos cidadãos e cidadãs compreender bem o 
significado do que é ter acesso à justiça. 

O acesso ao Direito 

É princípio basilar de Direito assegurar-se à coletividade o direito à 
informação jurídica. Nesse sentido, é o que nos ensina o mestre português 
Jorge Miranda, da Universidade de Lisboa, ao afirmar que:  

A primeira forma de defesa dos direitos é a que consiste no seu 
conhecimento. Só quem tem consciência dos seus direitos tem 
consciência das vantagens e dos bens que pode usufruir com o seu 
exercício ou com a sua efetivação, assim como das desvantagens e 
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dos prejuízos que sofre por não os poder exercer ou efetivar ou por 
eles serem violados. 

Partindo-se dessa premissa, como é possível exigir-se de uma pessoa 
comum do povo, um comportamento estritamente condizente com as regras 
jurídicas vigentes em determinada sociedade, se a população não recebe 
instruções elementares sobre o funcionamento do sistema político-jurídico 
da nação, desconhecendo até mesmo a existência da Carta Política escrita 
por seus representantes sob a denominação de Constituição Federal? 

Todos aprendemos no Ensino Fundamental as regras básicas do 
funcionamento do corpo humano e recebemos instruções mínimas de como 
proceder para mantermo-nos saudáveis. Há nas livrarias e bibliotecas 
distribuídas pelo país inúmeros folhetos, livros didáticos que nos instruem, 
por exemplo, sobre os primeiros socorros; como cuidar de um bebê; porque 
deixar de fumar, etc. Por conta dessas noções elementares, as pessoas 
acabam conhecendo as especialidades médicas, tais como a diferença entre 
um pediatra e um cardiologista, ou um ortopedista. 

No entanto, com relação ao sistema jurídico, o que aprendemos no 
Ensino Fundamental? Quem conhece as especializações dos profissionais 
do direito? Como um cidadão poderá distinguir um juiz de direito de um 
promotor de justiça, ou, então, um advogado criminalista de um advogado 
trabalhista? 

Quanto ao Direito em si, que é uma ciência muito complicada até 
para quem muito estudou, é preciso que tenhamos a exata compreensão de 
que quem faz as leis no Brasil ainda é, como já dizia o ilustre jurista Rui 
Barbosa – “uma minoria que manda e desmanda” e – acrescento eu – uma 
minoria que não tem entre suas preocupações a perfeita compreensão do 
que escreve por grande parte da população brasileira. 

Dessa maneira, vemos que tanto quanto conhecer o direito já escrito é 
preciso cuidar também de fazer leis melhores, com textos compreensíveis e 
que nos defendam do arbítrio dos poderosos. Todavia, não basta editar 
cartilhas, já que percentual de brasileiros analfabetos absolutos é muito 
significativo, sendo na melhor das hipóteses cerca de 10% da população. 
Considere-se, ainda, outro percentual importante de analfabetos funcionais, 
aproximadamente 20% – pessoas que sabem ler, mas não compreendem o 
que leem – por isso é preciso dar prioridade à oralidade, ao ensino dialógico. 
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Acima de tudo, os profissionais do direito que se dispuserem a 
empreender essa luta pela difusão do conhecimento jurídico acumulado, 
terão de cuidar da própria linguagem. A ciência do Direito tem linguagem 
hermética e os educadores terão de aprender a harmonizá-la com a 
linguagem coloquial popular para que possam comunicar-se eficientemente 
com a população. 

Todos os professores, de qualquer nível de ensino, deveriam estar 
capacitados a estabelecer ligação da disciplina de sua especialidade com os 
principais mandamentos constitucionais brasileiros. Por exemplo, na 
educação infantil, para crianças de 4 a 5 anos de idade, ao ensinar que todos 
merecem respeito independentemente da cor da pele, do sexo ou idade, o 
professor deveria referir-se a uma lei nacional que obriga todos os 
brasileiros a respeitar tal legislação, conforme determina o artigo 5º da 
Constituição Federal. O professor de biologia deveria transmitir aos alunos 
o inteiro teor do artigo 225 da Constituição Federal, que nos assegura o 
direito ao meio ambiente equilibrado; o professor de língua portuguesa 
ensinaria a seus alunos que, no artigo 13 da Carta Magna, está assegurado 
que essa língua é o idioma oficial do Brasil e assim por diante. 

No nosso entender, a partir do conhecimento dessas informações 
surgirá o interesse das pessoas em aprofundar-se nas questões da cidadania. 
Sem isso, poucas oportunidades terão os indivíduos para deixar de viver na 
caverna onde prevalece a escuridão da ignorância e irem em busca de luz e 
dos direitos humanos. 

A luta pela obtenção de conhecimento nos leva à libertação. Temos 
as lições históricas sobre esse conceito. A plebe romana lutou e acabou 
conquistando a Lei das XII Tábuas bem como a criação da figura do tribuno 
da plebe, que foi seu interlocutor junto à classe dominante da época, os 
assim chamados patrícios. 

O direito pode e deve ser instrumento de transformação social. Se 
desejarmos que em nosso país prevaleça a paz social, teremos de usar os 
instrumentos oferecidos pelo Direito para dirimir com civilidade os 
conflitos surgidos em nossa sociedade. 

Se a ignorância da lei não escusa ninguém, como dispõe o artigo 3º 
da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, é preciso que os detentores 
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desse conhecimento o compartilhem com os demais cidadãos que nada 
sabem a esse respeito. 

O acesso à Justiça 

No sentido mais usual, essa expressão significa ter a possibilidade de 
pleitear direitos perante os poderes da República. Num país tão pródigo 
em regras jurídicas, dificilmente uma pessoa comum poderá prescindir de 
um profissional versado em leis na ocasião em que necessite de 
esclarecimentos sobre seus direitos e deveres. A figura do advogado torna-
se, portanto, indispensável àqueles que desejam pleitear ou defender-se em 
juízo ou fora dele. 

Aos que têm recursos econômicos próprios basta procurar um 
advogado e pagar-lhe os honorários pelos serviços prestados. Para aqueles 
que não têm essa possibilidade, nossa Constituição Federal assegura no 
artigo 5º, inciso LXXIV, que o “o Estado prestará assistência jurídica 
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Trata- 
se de um direito fundamental e não apenas de um benefício social. 

A expressão “insuficiência de recursos” significa ser pobre, estar 
necessitado, ou seja, viver numa situação econômica tão difícil que, se for 
obrigado a pagar honorários de advogado ou às custas de um processo 
judicial, haverá prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família. Mas, não 
basta ser hipossuficiente, é preciso que se comprove essa situação por 
intermédio de declaração devidamente assinada sob as penas da lei. A lei 
1.060/50 estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos 
necessitados. Essa lei está bastante defasada e há no Congresso Nacional 
vários anteprojetos em trâmite visando à promulgação de uma nova lei mais 
adequada ao espírito da Constituição Federal de 1988. 

O mandamento constitucional ao referir-se a “assistência jurídica 
integral e gratuita”, abrange não só a assistência judiciária e a justiça 
gratuita, mas também a orientação e consultoria extrajudicial. Há três 
serviços públicos embutidos nesse conceito: a) assistência judiciária que se 
dá na oportunidade de um processo judicial, quando o necessitado na 
condição de autor ou réu será patrocinado por um defensor público ou 
advogado dativo e não pagará os honorários advocatícios; b) justiça gratuita 
significa a isenção de custas processuais e demais despesas judiciais ou não; 
c) consultoria e orientação jurídica nos casos em que mesmo não se 
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tratando de um processo judicial, o necessitado procura esclarecimentos 
sobre solução de conflito ou direitos, tais como requisitos sobre usucapião, 
negociação de verbas junto ao empregador, registro civil de filhos ou 
aquisição de imóvel, etc. 

Para exercer essas funções nossa Carta Magna determina, no artigo 
134, que haverá um órgão estatal que se incumbirá dessa tarefa: “A 
Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 
necessitados, na forma do artigo 5º, LXXIV.” A lei complementar nº 80, de 
1994, estabeleceu as regras para a organização da Defensoria da União e 
dos Estados. 

Apesar das regras jurídicas terem boas intenções, temos de considerar 
que o Brasil é um país de vasto território que compreende regiões ricas e 
outras paupérrimas. As soluções para o acesso à justiça devem ser iguais no 
país todo, mas poderão não ser idênticas haja vista as diferenças 
socioeconômicas e culturais locais. 

Há lugares onde faltam advogados e há outros em que tal categoria 
profissional é abundante. Um outro problema cultural decorre da aceitação 
pelo necessitado da advocacia gratuita, pois muitas pessoas entendem que o 
serviço jurídico que não é pago por eles como no caso do advogado 
público, não será tão bem cuidado quanto o de outro cliente pagante. Há, 
ainda, profissionais do direito que não querem trabalhar para a população 
carente de recursos. A complexidade do problema da assistência jurídica 
nos impõe reflexão. 

O acesso à justiça não é responsabilidade apenas da Ordem dos 
Advogados do Brasil, mas de toda comunidade jurídica incluindo-se os três 
poderes da República, o Ministério Público, as universidades e organismos 
sociais. Não se poderá excluir a contribuição dos governos municipais, dos 
sindicatos e dos movimentos organizados na sociedade civil. Todos 
precisam dispor-se a ajudar na realização dessa tarefa, haja vista a 
existência de milhões de pessoas sem recursos e necessitando de 
esclarecimentos jurídicos. 

O que não deve acontecer – e acontece – é a dispensa da presença de 
um advogado para o hipossuficiente, quando o conflito tiver de ser dirimido 
frente a um juiz de direito. Apesar da lei permitir tal situação quando se 
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trata de Juizados Especiais Cíveis e Criminais ou Juizado da Justiça 
Federal, é notória a fragilidade da pessoa carente dentro do ambiente 
forense, que é formalíssimo, bem como frente à linguagem ali praticada 
pelos profissionais do direito, muitas vezes ininteligível para os comuns 
mortais. Se a outra parte do conflito de interesses for uma empresa de 
grande porte, tal qual as de telefonia ou planos de saúde, o cidadão se 
sentirá mais desprotegido ainda e até mesmo constrangido diante do 
advogado da parte contrária. 

Os serviços de assessoria jurídica – consultoria e orientação – não vêm 
sendo colocados à disposição da enorme população de brasileiros carentes. 
Não basta o atendimento individual, pois é preciso ter olhos para os direitos 
coletivos e difusos. Estes interesses também deverão ser atendidos. 

A advocacia pro bono, serviço voluntário prestado por alguns 
escritórios de advocacia para pessoas jurídicas sem recursos – associações 
civis sem fins econômicos – apenas começa a ser praticada, ainda assim com 
muitas resistências corporativas. Nossos Tribunais, felizmente, já concedem 
a justiça gratuita paras essas entidades sociais. 

A sociedade brasileira tem mais um dilema pela frente para ser 
solucionado por consenso: será mais justo manter o mercado de trabalho 
para os advogados impedindo-os de oferecer trabalho não remunerado ou 
poderemos abrir exceções para o trabalho voluntário daqueles que têm 
interesse e possibilidade para tanto? 

A Ordem dos Advogados do Brasil têm razão na luta pela dignidade do 
trabalho remunerado dos seus associados, uma vez que todos os trabalhadores 
têm o dever de manter o próprio sustento e o de sua família. É justo que 
assim seja. Todavia, a maioria da população brasileira que não tem dinheiro 
para pagar honorários advocatícios, não poderá continuar sendo 
juridicamente desprotegida como está. Os cofres públicos e privados terão 
de ser acionados de alguma forma para se encontrar uma solução plausível. 

A realidade é que esse problema não é apenas brasileiro. Os pobres 
do mundo inteiro, mesmo nos países mais desenvolvidos, sempre 
encontram muitas dificuldades no momento em que necessitam de uma 
competente assistência jurídica. A literatura universal e a arte 
cinematográfica já registraram inúmeras situações humanas bastante 
exemplares desse contexto. Basta ler a obra escrita por dois juristas, Mauro 
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Cappelletti e Bryant Garth, sendo o primeiro doutor pela Universidade de 
Florença e o outro pela Universidade de Startford, publicada no ano de 
1978, com a denominação de “Acess to Justice: The Worldwide Movement 
to Make Rights Effetive. A General Report”. Foi traduzida para o português 
em 1988 por Ellen Gracie Northfleet, hoje ministra do Supremo Tribunal 
Federal, com o título de “Acesso à Justiça”, editada por Sérgio Antonio 
Fabris Editor, de Porto Alegre (RS). 

Aqueles que gostam de cinema poderão assistir ao belo filme chinês 
“A história de Qiu Ju”, de Zhang Yimou, datado de 1992, onde o autor nos 
mostra o drama vivido por uma pobre e jovem senhora que sai de casa em 
busca de justiça. 

E, é claro, nunca esquecer de ler a primorosa obra ficcional do autor 
tcheco Franz Kafka, “O Processo”, com inúmeras traduções para o 
português, que nos dá muitas ideias sobre a complicada teia burocrática que 
envolve a “máquina judiciária”. 

Considerações finais 

Há em nossa Constituição Federal o artigo 98-11 que concede 
poderes aos juízes de paz – de investidura temporária – para exercerem 
atribuições conciliatórias sem caráter jurisdicional. Essa regra 
constitucional não poderá permanecer como letra morta numa situação 
sócio-jurídica tão caótica quanto esta em que estamos vivendo. 

A sociedade brasileira precisa exigir do Congresso Nacional a feitura 
de lei regulamentadora dessa matéria, pois os juízes de paz podem bem ser 
a alternativa necessária para o povo brasileiro – como o é para o povo 
uruguaio – na busca de melhor distribuição de justiça uma vez que poderão 
interagir nos conflitos sem natureza contenciosa tal qual brigas de casais, 
débitos de pensão alimentícia de pequeno valor, desentendimentos sobre 
guarda de filhos etc. Se juízes de paz realizam casamentos, ato jurídico da 
maior importância social, porque não seriam capazes também de contribuir 
na conciliação de casais em suas desavenças? 

Nessa luta árdua que se dá no campo da educação de jovens e adultos 
para o Direito e a facilitação do acesso à justiça, todos têm de dar sua 
contribuição. A sociedade brasileira deve democratizar-se profundamente 
colaborando efetivamente para com a educação do povo, fazendo com que 
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o ato de educar não seja atribuição apenas do Estado e da família, mas sim 
como manda a Constituição da República, em seu artigo 205, atributo 
também da sociedade:  

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

O MPD encontrou um pequeno atalho para dar sua contribuição no 
que tange à educação para o Direito. Por intermédio da realização de 
palestras os seus associados se esforçam no sentido de compartilhar seu 
saber jurídico com a população. Tendo a consciência de que se trata apenas 
de uma gota d’água para apagar um grande incêndio, caminhamos firmes 
com o propósito de disseminarmos uma educação para a paz e a cidadania. 

Desde o ano de 1994, o Movimento do Ministério Público 
Democrático integrou-se ao projeto das Promotoras Legais Populares 
fazendo parte de sua coordenação. Trata- se de uma iniciativa do 
movimento feminista paulistano capitaneada pela União de Mulheres de 
São Paulo e abraçada pelo Instituto Brasileiro de Advocacia Pública – IBAP 
que congrega advogados públicos com espírito democrático. 

Esse projeto inspira-se em outro do mesmo nome mantido por 
lideranças feministas latino-americanas. As brasileiras tomaram 
conhecimento desse empreendimento no ano de 1992, por intermédio do 
CLADEM – Comitê Latino Americano e Caribenho de Defesa dos Direitos 
da Mulher. 

A proposta tem como escopo estimular e criar condições para que as 
mulheres conscientizem-se de seu valor social, conheçam direitos, leis e 
instrumentos jurídicos, tornando-as capazes de ter acesso à justiça e ã 
defesa dos direitos humanos. Esse projeto consiste na realização de curso 
anual com carga horária previamente determinada pela coordenação, com 
currículo mínimo que, dentre outras matérias, inclui noções sobre a 
tripartição dos poderes; o conceito de Estado e formação de gênero; 
introdução ao estudo do Direito; conceitos de Ministério Público, 
Defensoria Pública e polícias estaduais civis e militares; direitos sexuais e 
reprodutivos; discriminação racial; direito previdenciário; direito e processo 
civil e penal; sistema único de saúde; direitos do consumidor etc., etc. 
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Na esteira dessa iniciativa os associados do MPD também 
empreenderam novo projeto no final dos anos 90 desta vez com a 
denominação de “Orientadores Jurídicos” e coordenado em parceira com o 
Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo- CDHEP, 
na zona sul da capital paulistana. O projeto consiste na realização de palestras 
sobre temas jurídicos de interesse da comunidade local, tais como a questão 
fundiária urbana, Estatuto da Criança e do Adolescente; direito do 
consumidor etc., e tem como uma de suas finalidades capacitar as lideranças 
comunitárias e os futuros conselheiros tutelares. 

Pretendemos realizar outros projetos nesse mesmo caminho. Estamos 
elaborando o projeto Carta Magna, com o objetivo de irmos até as escolas 
de Ensino Médio sensibilizar os professores e funcionários para a leitura 
crítica do texto da nossa Lei Maior. 

Seria de grande valia para a nossa sociedade a introdução no curso 
médio de um estudo dirigido que tivesse por objeto a análise da 
Constituição Federal Brasileira. Certamente, contribuiria bastante para o 
preparo de cidadãos brasileiros mais conscientes sobre o mundo político-
jurídico e com conhecimento suficiente para reivindicar melhores condições 
de acesso à justiça. Ao tomar conhecimento do conteúdo das disposições 
contidas no artigo 5º da Constituição sobre os direitos e deveres individuais 
e coletivos dos brasileiros e estrangeiros aqui residentes, os jovens 
entenderiam melhor o que são direitos humanos e não estariam tão reféns 
do discurso midiático, que distorce esses valores. 

Uma sociedade verdadeiramente democrática tem interesse de 
combater as desigualdades sociais. Evidentemente que, primeiro, será 
preciso ter políticas públicas que fomentem a justa distribuição da riqueza 
nacional, mas essa política pública deverá vir acompanhada de educação 
escolar de alta qualidade para crianças e jovens oriundos de famílias de 
baixa renda. Somente dessa forma poderemos sonhar com a realização da 
tão almejada justiça social no Brasil. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO: ESTRATÉGIA, PRINCÍPIOS 

INSTITUCIONAIS E NOVAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO 

Marcelo Pedroso Goulart 
Promotor de Justiça no Estado de São Paulo, ex coordenador-geral do 

Movimento do Ministério Público Democrático – MPD, mestre em Direito 
pela Universidade Estadual Paulista (UNESP), autor do livro “Ministério 

Público e democracia: teoria e práxis” 

A crise do Ministério Público 

A situação de crise, segundo Gramsci, é aquela em que o velho 
morreu e o novo ainda não conseguiu afirmar-se.1 

O Ministério Público brasileiro vive uma situação de crise, 
imperceptível aos olhos da maioria de seus membros e de seus dirigentes, 
uma vez que o velho Ministério Público (pré-1988) morreu, mas o novo 
Ministério Público, projetado na Constituição de 1988, ainda não se afirmou. 

De acordo com a vontade popular explicitada na Constituição da 
República, o Ministério Público deve constituir-se em um dos mais 
importantes agentes da vontade política transformadora, cabendo-lhe a 
tarefa de definir e participar de ações político-jurídicas modificadoras da 
realidade, objetivando a construção do projeto constitucional de democracia 
(a sociedade livre, justa e solidária, na qual o desenvolvimento 
socioeconômico-cultural deve estar voltado para a erradicação da pobreza e 
da marginalização, para a redução das desigualdades sociais e regionais e 
para a promoção do bem de todos). Essa é a estratégia institucional. 

Levar avante essa prática transformadora (práxis) é cumprir uma 
função política maior, que implica a substituição de uma dada ordem por 
outra ordem social, mais justa, na qual prevaleçam os valores universais da 
democracia. A realização prática dessa função política maior ocorre no 
movimento catártico que promove a transição da sociedade, dos seus 
movimentos, das suas organizações e de suas instituições do momento 

                                                 
1 GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. v. 3. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2000. p. 184. 




