
RESUMO 

O acesso à justiça, direito fundamental de previsão constitucional expressa, integra as 

condições mínimas para uma vida digna, em decorrência também dos fundamentos adotados 

pela Constituição Federal. A teoria do mínimo existencial, de origem no direito alemão, mas 

com sustentação em princípios de relevância central em nosso ordenamento jurídico, como 

dignidade humana, cidadania e liberdade, fornece elementos consistentes para orientação 

quanto às garantias essenciais para proteção do acesso à justiça e para concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. A partir de uma pesquisa jurisprudencial e bibliográfica, está 

privilegiando doutrinadores pátrios, seus estudos sobre a teoria do mínimo existencial e 

aplicação à nossa ordem jurídica, considerando as peculiaridades socioeconômicas e culturais 

de nossa sociedade, o objetivo é apresentar a magnitude da garantia do acesso à justiça na 

nossa ordem constitucional, direito que possibilita a proteção das condições mínimas para 

uma existência digna, o mais fundamental dos direitos, por ser forma de reivindicação dos 

demais direitos. O acesso à justiça é garantia de extrema relevância no universo do trabalho, 

porquanto direitos trabalhistas envolvem salário, que é sustento, que é alimento. Nesse 

contexto, o presente estudo analisa, por fim, alteração introduzida pela Lei 13.467/2017, que 

envolve a questão processual do acesso à justiça, ante a imposição de honorários de 

sucumbência aos beneficiários da justiça gratuita. Palavras-chave: Acesso à justiça. Mínimo 

existencial. Direitos trabalhistas. Assistência jurídica. Justiça gratuita. 

 

ABSTRACT 

Access to justice, a fundamental right of express constitutional provision, integrates the 

minimum conditions for a dignity life, as a result of the foundations adopted by the 

Constitution. The study of the theory of the existential minimum, of origin in German law, but 

based on principles of central importance in our legal system, such as human dignity, 

citizenship and freedom, provides consistent elements for guidance on the essential 

guarantees for protecting access to justice and for granting the benefits of free justice. Based 

on a jurisprudential and bibliographical research, this one privileges doctrinaire patricians, 

their studies on the theory of existential minimum and application to our legal order, 

considering the socioeconomic and cultural peculiarities of our society, the objective is to 

present the magnitude of the guarantee of access to justice in our constitutional order, a right 

that allows the protection of the minimum conditions for a dignified existence, the most 

fundamental of rights, as a form of claim of the others rights. Access to justice is a guarantee 

of extreme relevance in the world of work, because labor rights involve salary, which is 

sustenance, which is food. In this context, the present study analyzes, finally, a change 

introduced by Law 13467/2017, which involve the procedural question of access to justice, the 

benefits of free justice in the face of the imposition of succumbency. Keywords: Access to 

justice. Existential minimum. Labor rights. Legal assistance. Free Justice. 

 


