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RESUMO

Trata-se de pesquisa que objetiva uma reflexão crítica acerca do papel desempenhado, pelo Estado, na garantia do acesso à justiça enquanto 
direito fundamental e essencial à sociedade. Parte-se, aqui, do entendimento de que a busca por acesso à justiça não se limita, unicamente, ao 
acesso ao Poder Judiciário, mas se apresenta, também, diretamente ligado à Justiça Social e à Democracia. Portanto, quando se fala em acesso à 
justiça, significa otimizar as múltiplas variáveis condicionadoras do desenvolvimento. Por isso, a ideia de desenvolvimento também não pode ser 
minimizada à ótica tradicional do crescimento econômico, devendo ser assumida sob a perspectiva de um avanço significativo do quadro de 
políticas sociais voltadas à edificação da cultura de melhoria das condições de vida da sociedade destinatária destas políticas. Desta forma, 
propõe-se analisar se as políticas públicas implementadas, pelo Estado, por meio de suas funções básicas - legislativa, executiva e judiciária - estão 
cumprindo seu papel de forma a possibilitar o acesso à Justiça. Para tanto, analisa-se se há o acesso aos bens mínimos da vida, como saúde, 
alimentação, educação, vestuário, moradia, esporte, lazer, segurança etc., bem como o alcance de serviços que passaram a ter sua essencialidade 
diagnosticada pela própria vida social complexa, potencializada por conflitos voluntariamente irremediáveis. Utiliza-se da pesquisa qualitativa, na 
qual se preocupou em explorar o conteúdo de autores que conceituam Acesso à Justiça e Desenvolvimento sob a ótica aqui exteriorizada, 
passando pela Teoria da Justiça, com ênfase no plano das realizações dos Direitos e no estudo do monopólio jurisdicional. Além disso, a fim de 
compreender as realidades distintas no que tange ao alcance de serviços essenciais e a consequente efetivação do direito constitucional de acesso 
à justiça, entre eles o judicial, utiliza-se também de dados oficiais fornecidos por Tribunais de Justiça e por órgãos oficiais nacionais vinculados ao 
próprio governo. Ademais, apóia-se na pesquisa “Justiça em Números”, divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da qual se pôde 
constatar a não realização de políticas públicas essenciais previstas na carta constitucional, sem contar a grande disparidade entre as regiões 
brasileiras, no que concerne à efetivação de políticas públicas proporcionadoras de desenvolvimento social, o que traz como consequência o 
aumento constante das demandas judiciais. Isso faz com que o Poder Judiciário se torne a face do Estado na qual a sociedade deposita suas 
esperanças na efetivação de direitos, haja vista a insuficiência na atuação Estado legislativo e em especial do Estado Executivo. Entretanto, este 
acréscimo diário de demandas acaba por comprometer ainda mais a qualidade da prestação jurisdicional, frustrando, não raras as vezes, as 
expectativas ali depositadas.

Ciências Jurídicas

Direito
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


