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RESUMO: 

 

A democratização da Justiça no Brasil pode ser definida como uma série de medidas 

reformistas que envolvem mudanças no direito material e no direito processual. A 

reforma do Judiciário vem sendo estabelecida aos poucos e a EC n.º 45/2004 é 

símbolo deste processo. Reforma que constrói um novo perfil de acesso à justiça no 

país, pelo discurso da Administração da Justiça (Conselho Nacional de Justiça) e 

medidas acordadas nos Pactos Republicanos. Reformas são necessárias para um 

melhor provimento jurisdicional e para o acesso à justiça. A condução do processo 

está em construção e um instrumento eficaz são as Políticas Públicas Judiciárias de 

Acesso à Justiça. Neste processo há o encontro da Administração Judiciária 

Nacional com programas de acesso à justiça que já estavam estabelecidos nos 

Tribunais de Justiça, antes da EC n.º 45/2004. Programas dinâmicos como a Justiça 

Itinerante que busca o acesso à um ordenamento jurídico justo, e, conforme a 

realidade experiencial, se constituem em instrumento de política pública judicial. 

Pensar política pública judiciária no país implica, necessariamente, em revelar 

aspectos estruturais normativos e experienciais do significado de política pública e 

de politica judiciária. Isto significa observar os fenômenos da Judicialização e 

Controle jurisdicional de Políticas Públicas pela interdisciplinaridade entre Direito e 

Ciência Política. O país apresenta, inegavelmente, contradições sócio-econômicas 

que influem na forma da população apreender o significado de cidadania para o 

exercício adequado de seus direitos, pelo mecanismo do acesso à justiça. Por este 

aspecto o acesso à justiça vai ter dimensões axiológicas diferenciadas, de forma que 

a reforma silenciosa deste acesso pela implementação de políticas públicas 

judiciárias é um tema que deve ser estudado e observado, cientificamente, para 

aprimoramento do acesso à justiça. 

 

Palavra-chave: Acesso à Justiça; Políticas Públicas Judiciárias; Cidadania; Justiça 

Itinerante. 



 

ABSTRACT: 

The democratization of Justice in Brazil can be defined as a series of reform 

measures that involve changes in substantive law and procedural law. The reform of 

the judiciary has been established gradually and EC 45/2004 is a symbol of this 

process. Reform that builds a new profile of access to justice in the country by the 

discourse of administer Justice (National Council of Justice) and the measures 

agreed in Compacts Republicans. Reforms are needed to better jurisdictional 

provision and access to justice. The conduction process is under construction and 

are an effective public policies Judicial Access to Justice. In this process there is a 

meeting of the National Judicial Administration programs with access to justice that 

were already established in the Courts of Justice, before the EC 45/2004. Dynamic 

programs such as Justice Itinerant seeking access to a legal right, and, as an 

experiential reality constitute legal instrument of public policy. Thinking judicial policy 

in the country necessarily to reveal structural and regulatory aspects of the 

experiential meaning of public policy and judicial policy. And this means, observing 

the phenomena of court Legalization and Control of Public Policies for 

interdisciplinary Law and Political Science. The country has undeniably socio-

economic contradictions that influence the way people grasp the meaning of 

citizenship for the proper exercise of their rights, by the mechanism of access to 

justice. For this aspect of access to justice axiological dimensions will be 

differentiated, so silent that access reform by judicial public policy implementation is 

a topic that should be studied and scientifically observed to improving access to 

justice. 

Key-words: Access to Justice, Judicial Public Policy; Citizenship, Justice Itinerant 



 

SOMMARIO 

La democratizzazione della giustizia in Brasile può essere definita come una serie di 

misure di riforma che coinvolgono cambiamenti in diritto sostanziale e diritto 

processuale. La riforma del sistema giudiziario è stato stabilito gradualmente e CE 

45/2004 è un simbolo di questo processo. Riforma che costruisce un nuovo profilo di 

accesso alla giustizia nel paese dal discorso di amministrare giustizia (Consiglio 

Nazionale di Giustizia) e le misure concordate in Compatti repubblicani. Le riforme 

sono necessarie per una migliore prestazione giurisdizionale e l'accesso alla 

giustizia. Il processo di conduzione è in costruzione e sono un efficace le politiche 

pubbliche giudiziaria accesso alla giustizia. In questo processo vi è un incontro dei 

programmi di giustizia amministrativa nazionali con accesso alla giustizia che sono 

state già stabilito nelle Corti di Giustizia, prima che la CE 45/2004. Programmi 

dinamici, come la giustizia itinerante che chiede l'accesso a un diritto legale, e, come 

una realtà esperienziale costituisce strumento giuridico di ordine pubblico. Pensare la 

politica giudiziaria del paese necessariamente per rivelare aspetti strutturali e 

normativi del significato esperienziale di ordine pubblico e di politica giudiziaria. E 

questo significa, osservando i fenomeni di Legalizzazione giudiziali e di controllo 

delle politiche pubbliche per legge interdisciplinare e Scienze Politiche. Il paese ha 

innegabilmente contraddizioni socio-economici che influenzano il modo di cogliere il 

significato della cittadinanza per il corretto esercizio dei propri diritti, dal meccanismo 

di accesso alla giustizia. Per questo aspetto dell'accesso alla giustizia dimensioni 

assiologiche sarà differenziato, così silenzioso che riforma l'accesso da parte 

giudiziaria attuazione delle politiche pubbliche è un argomento che dovrebbe essere 

studiato e scientificamente osservata a migliorare l'accesso alla giustizia. 

Parole chiave: accesso alla giustizia, giudiziario politica pubblica; Cittadinanza, 

Giustizia Itinerante. 



 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 11 

1. PODER JUDICIÁRIO NO BRASIL: ACESSO À JUSTIÇA E ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIÁRIA .............................................................................................................. 17 

1.1 O VALOR JUSTIÇA E O ACESSO À JUSTIÇA ............................................... 17 

1.2 ACESSO À JUSTIÇA E ACESSO AO JUDICIÁRIO NO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO ............................................................................... 23 

1.3 ACESSO À JUSTIÇA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 ...................................... 29 

1.4 OBSTÁCULOS PARA O EFETIVO ACESSO À JUSTIÇA ............................... 36 

1.5. ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA E CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA .... 51 

1.5.1 Pacto Republicano: aliança do Executivo, Legislativo e Judiciário para o 

acesso à justiça .................................................................................................. 52 

1.5.2 Conselho Nacional de Justiça e Políticas Públicas Judiciárias de Acesso à 

Justiça ................................................................................................................. 54 

2 POLÍTICAS PÚBLICAS E ACESSO À JUSTIÇA ................................................... 69 

2.1. POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITO: UM OLHAR INTERDISCIPLINAR ......... 69 

2.1.1 Conceito de Política Pública ...................................................................... 70 

2.1.2 Identificação de uma Política Pública ........................................................ 75 

2.2 PODER JUDICIÁRIO NO BRASIL E POLÍTICAS PÚBLICAS ......................... 79 

2.2.1 Judicialização das Políticas Públicas ......................................................... 79 

2.1.2 Controle Jurisdicional de Políticas Públicas ............................................... 83 



 

2.3 POLÍTICA JURÍDICA ....................................................................................... 93 

3. JUSTIÇA ITINERANTE: POLÍTICA PÚBLICA JUDICIAL DE ACESSO À JUSTIÇA 

E CIDADANIA ......................................................................................................... 101 

3.1 CIDADANIA NO BRASIL ............................................................................... 102 

3.1.1. História da cidadania no país .................................................................. 103 

3.1.2 Igualdade jurídica da cidadania ............................................................... 111 

3.1.3 Justiça Rápida e justiça de consumidores ............................................... 115 

3.2. JUSTIÇA ITINERANTE: POLÍTICA PÚBLICA JURÍDICA, POLÍTICA PÚBLICA 

JUDICIÁRIA, POLÍTICA PÚBLICA JUDICIAL ...................................................... 120 

3.2.1. Instrumento de Política Jurídica .............................................................. 120 

3. 2. 2 Direito fundamental de acesso à justiça ................................................ 126 

3.3 JUSTIÇA ITINERANTE: PROGRAMA EXPERENCIAL DE POLÍTICA PÚBLICA 

JUDICIAL DE ACESSO À JUSTIÇA E CIDADANIA ............................................ 129 

3.3.1. Política Pública Judicial e cidadania ....................................................... 130 

3.3.2. Caráter normativo de uma política pública judicial .................................. 132 

3.3. 3. Cicle policy : uma análise empírica do programa da Justiça Itinerante do 

TJ/PI ................................................................................................................. 145 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 154 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 171 

ANEXOS ................................................................................................................. 182 



11 

 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo nasce da reflexão teórico-prática advinda do Mestrado1 

sobre o acesso à justiça e o poder de atuação do magistrado no Brasil, na qual foi 

abordada a relação entre Poder Judiciário e Sociedade, sob a ótica da Hermenêutica 

Jurídica Garantista. Com a práxis docente e atividade de pesquisa na UESPI2  houve 

um repensar sobre a temática, especificadamente, sobre a problemática do acesso à 

justiça e observou-se a emergência de outras modalidades de provimento 

jurisdicional para a promoção desse acesso. 

A proximidade com o trabalho desenvolvido permitiu o encontro com outra 

forma de realização da atividade jurisdicional que atuava paralelamente à ação dos 

Juizados Especiais. Trata-se da Justiça Itinerante, que também tem sua organização 

e execução promovida pelo Estado (Tribunais de Justiça/Poder Judiciário) e tem, 

entre os seus objetivos, promover soluções de conflitos resultantes da falta de 

reconhecimento de normas e regras que orientam a vida em sociedade, bem como 

oportunizar às partes a possibilidade de  exercitar sua cidadania, seja pela garantia 

de solução ao direito ameaçado, seja pela oportunidade de reconhecimento ao 

exercício de reivindicar, de ser participativo na ritualística do acesso à justiça, 

revelando o caráter democrático do projeto. 

A preocupação com o acesso à justiça é uma constante na seara jurídica, 

fato que se correlaciona com as diretrizes constitucionais acerca da celeridade e 

economicidade do processo, no qual se busca cada vez mais para o jurisdicionado 

novos mecanismos que tragam soluções mais rápidas a seus problemas jurídicos.  

As dificuldades para esta efetiva prestação jurisdicional tem aumentado 

sobremaneira, e o Poder Judiciário tem sofrido inúmeras críticas: decisões injustas, 

lentidão na prestação de seus serviços, burocracia, excesso de formalismo 

processual, falta de estrutura adequada aos tribunais, entre outras.  

                                                           
1Mestrado em Direito pela Universidade Estácio de Sá – RJ, na área de concentração Estado e 
Acesso a justiça, e linha de pesquisa Estado e Desenvolvimento Social . 
2Universidade Estadual do Piauí – UESPI – PIBIC/2008 – Efetividade do Princípio do Acesso à 
Justiça na atividade de Conciliação, do Juizado Especial Cível da UESPI. 
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Avaliar e propor soluções para a melhoria do sistema Judicial não é tarefa 

simples, pois o embate tem várias fronteiras e a realidade laboriosa da prestação 

jurisdicional de qualidade é um problema que também circunda as nações ricas e 

civilizadas da Europa, onde as dificuldades são as mesmas relacionadas ao nosso 

país. 

O acesso a uma ordem jurídica justa implica necessariamente em uma 

reforma estrutural na organização da Justiça pautada na realidade sócio-econômico-

política do país; na percepção de uma análise interdisciplinar que viabilize a 

compreensão da sociedade moderna e sua complexidade; em instrumentos 

alternativos de solução de conflitos; participação da comunidade na administração 

da justiça; aperfeiçoamento do sistema jurídico em uma visão interdisciplinar.3 

Após anos de tramitação da PEC n.º 96, o texto constitucional da reforma do 

Judiciário culminou com a EC n.º 45/2004 que trouxe normas de reestrutura 

administrativa do Poder Judiciário, objetivando resultados na prestação da tutela 

jurisdicional. Dentre elas pontua-se a redação do § 4º, do art. 103-B da Constituição, 

que criou o Conselho Nacional de Justiça, responsável por controlar a atuação 

administrativa e financeira desse Poder, além de garantir que os juízes cumpram as 

atribuições a eles conferidas, e os artigos relacionados à criação da Justiça 

Itinerante.  

O objetivo é analisar a relação que está sendo construída pela 

interdisciplinaridade entre o Poder Judiciário e a Ciência Política tendo em vista que 

as políticas públicas tem sido uma frequente temática na órbita administrativa pela 

implementação de políticas publicas judiciárias, pelo CNJ. Tema que também está 

presente nas decisões judiciárias, no que se denomina de controle jurisdicional das 

políticas públicas e no fenômeno da Judicialização da política. 

Esta relação está sendo intensificada e, nesta tese, aborda-se essa 

construção pela implementação de políticas públicas judiciárias pelo CNJ e o efetivo 

acesso à justiça, na realidade brasileira. Objetiva-se analisar o que há de concreto 

nessa relação interdisciplilnar, e para isso foram utilizados os dados contabilizados 

                                                           
3WATANABE, Kazuo. Acesso à Justiça e sociedade moderna. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 
DINAMARCO, Candido Rangel; WATANABE, Kazuo (Coord). Participação e processo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1988. p.128. 
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pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no que se refere aos programas de 

acesso à justiça. 

A linha de pesquisa Cidadania, modelando o Estado, tem por objetivo a 

reflexão acerca do conceito de cidadania e sua relação com o Estado, como 

instrumento transformador, a partir das exigências de políticas públicas que 

propiciem a concreção dos direitos econômicos, sociais e políticos, garantidos 

constitucionalmente.  

Com base nesta preocupação científica firmou-se o tema para a tese do 

Programa do Doutorado em Direito Político e Econômico ficando estabelecida como 

hipótese de investigação a executoriedade do projeto da Justiça Itinerante, na 

realidade brasileira, como um espaço experiencial de cidadania, principalmente, 

junto às comunidades mais carentes, nas quais existem os cidadãos nominais, que 

não conhecem os direitos que possuem, e que, em regra, tem desrespeitados estes 

direitos postos constitucionalmente, os quais poderiam lhes fornecer uma identidade 

de cidadão. 

Delimita-se o foco de estudo, no cenário apresentado, para a ação da 

Justiça Itinerante na estadual, presente na maioria dos Estados brasileiros, tendo 

sempre essa perspectiva inicial de ampliar o acesso à Justiça aos cidadãos, para 

que possam exercer o direito democrático dos direitos estabelecidos 

constitucionalmente.  

O programa da Justiça Itinerante enseja um aprofundamento teórico, pois se 

revela em uma prática que ainda carece de muita observação e análise para que 

possa, de fato, constituir-se em instrumento de conquista de direitos e da cidadania. 

Tendo em vista essa realidade, é que se realiza este estudo enquanto aporte 

desenvolvimentista do programa em uma politica pública judiciária. 

No âmbito científico são poucos os trabalhos desenvolvidos sobre o tema, 

de forma que a atuação e o papel da Justiça Itinerante exige uma análise ampla e 

não setorizada, para que seja demonstrada a dimensão de seu significado como 

política judicial de acesso à justiça no país, uma vez que a sua ação itinerante tem 

se mostrado como um propulsor de ações voltadas para a construção da cidadania. 



14 

 

Ação que vem se notabilizando pelas dimensões sócio-político-econômicas, e que 

precisa ser aferida cientificamente. 

Na metodologia empregada encontra-se o levantamento bibliográfico 

necessário para o aporte teórico que fundamenta a tese, de forma a desenvolver a 

relação que se estabelece entre acesso à justiça, política pública judiciária e Justiça 

Itinerante.  

Emprega-se a microanálise, como método de pesquisa, na qual se investiga 

o objeto na sua individualidade para que se revelem dimensões inesperadas. Esta é 

uma abordagem metodológica utilizada no campo de investigação da Ciência da 

História.  

Outros instrumentos metodológicos foram utilizados. Dentre eles encontra-se 

o levantamento de dados para análise e conhecimento de quais Estados da 

Federação possuem o programa e o perfil da ação itinerante. Tais informações são 

provenientes dos Tribunais de Justiça, por dados oficiais fornecidos por seus 

servidores; pelo questionário aplicado; e pelas informações extraídas de sites oficiais 

dos tribunais. 

Neste estudo aborda-se a Justiça Itinerante em sua integralidade, isto é, não 

setorizada em determinada prestação jurisdicional específica, como ocorre com a 

Justiça Volante do Trânsito, para solucionar problemas jurídicos decorrentes de 

acidente de transito. 4 

A análise recai sobre um programa específico da ação itinerante, na 

realidade do TJ/PI, sendo observado o projeto original do programa, e o 

desenvolvimento normativo regulamentador do programa. Igualmente, se procede a 

análise de características que identifiquem a ação itinerante, pela perspectiva 

normativa e de um cicle policy. 

Do ponto de vista teórico, acredita-se que a contribuição se faz em uma 

ampliação do entendimento da funcionalidade de certas políticas públicas por parte 

daqueles que estão social e historicamente excluídos para pensar o social. 

                                                           
4Tribunal de Justiça de Sergipe. Disponível em: 
<http://www.tjse.jus.br/paginas/jus_volante/index.html>. Acesso em: 08 maio 2012. 
 

http://www.tjse.jus.br/paginas/jus_volante/index.html
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Aborda-se, incialmente no capítulo 1, a relação entre acesso à Justiça, 

Poder Judiciário no Brasil e Administração da Justiça, enfocando o Poder Judiciário 

como espaço democrático, após a Constituição de 1988.  

Dimensão pela qual se analisa o acesso à justiça e as influências dos ideais 

filosóficos inseridos na elaboração do processo normativo constitucional, ao tempo 

em que se contextualiza os obstáculos para o acesso ao ordenamento jurídico justo. 

 Na órbita da Administração da Justiça, indaga-se se o Pacto de Estado em 

favor de um Judiciário mais ágil e republicano influencia na dinâmica do acesso à 

justiça. Esta temática guarda correlação com o problema do acesso à justiça e o 

papel desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça na implementação de 

políticas públicas judiciárias. Neste contexto são analisadas as resoluções e 

documentos do CNJ, em relação à política pública judiciária; especificamente as 

resoluções de nº. 70/2009; nº. 76/2009 e nº. 125/2010.  

No capítulo 2, direciona-se o estudo para a temática da inserção das 

políticas públicas em uma aproximação interdisciplinar. Aborda-se o conceito, a 

natureza, os requisitos, os pressupostos, as teorias identificadoras de Políticas 

Públicas e como se estabelece essa relação com o Poder Judiciário no Brasil. No 

âmbito da normatividade jurídica, o estudo volta-se para os fenômenos da 

Judicialização da Política e do Controle Jurisdicional de Políticas Públicas. 

Essa dinâmica em torno da normatividade da política pública permite a 

inserção do programa da justiça itinerante enquanto produto de política jurídica.  

No capitulo 3, as reflexões versam sobre a natureza da Justiça Itinerante 

como Política Judicial de Acesso à Justiça e Cidadania. 

O objetivo é fazer a análise de um programa especifico de Justiça Itinerante, 

como pode ser identificado em sua normatividade e enquanto programa de ação de 

uma política pública judiciária.   

Esse raciocínio comporta uma visão histórica sobre a cidadania no país, 

para compreender que cidadania foi construída, de forma a estabelecer o que está 

de fato sendo realizado, na prática de um programa, como acesso à justiça. Para a 

construção de significados de cidadania utiliza-se os aportes teóricos de Thomas 
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Marshall5, Jaime Pinsky6, e José Murilo de Carvalho7. O objetivo é fazer uma 

abordagem crítica acerca da construção da cidadania na realidade brasileira. 

Neste capítulo, apresenta-se a Justiça Itinerante sob a perspectiva de um 

direito fundamental humano, aspecto referenciado em Azkoul.8Em relação a sua 

gênese normativa, tem-se o art. 94, da lei n.º 9.099/1995, e a EC n.º 45/2004, que a 

instituiu constitucionalmente.  

Confronta-se o plano teórico desenvolvido neste trabalho e as formas de 

atuação deste programa na promoção da cidadania, como identificado pelas 

informações prestadas pelos executores da Justiça Itinerante nos Estados. 

O estudo do programa da Justiça Itinerante é realizado em dois aspectos: o 

normativo de política pública judiciária e pelo processo de políticas públicas no cicle 

policy. 

A partir desta realidade é que se objetiva estabelecer a relação entre Acesso 

à Justiça - Políticas Judiciais – Justiça Itinerante - e - Cidadania. 

Nas considerações finais apresenta-se a síntese das conclusões da 

presente tese. 

  

                                                           
5MARSHALL, Thomas Humphrey. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. 
6PINSKY,Jaime; PINSKY,Carla Bassanezi.(org.). História da cidadania. São Paulo: Contexto, 2005. 
7CARVALHO, José Murilo de Carvalho. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 11ª. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2008 
8 AZKOUL, Marco Antônio. Justiça itinerante. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006. 
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1. PODER JUDICIÁRIO NO BRASIL: ACESSO À JUSTIÇA E ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIÁRIA 

1.1 O VALOR JUSTIÇA E O ACESSO À JUSTIÇA 

A luta pela defesa dos seus interesses, bem como pela defesa de Justiça 

sempre esteve na realidade humana9. 

A Constituição de 1988 traz extenso rol de direitos fundamentais, positivando 

regras que devem ser cumpridas por todos, com consequente vinculação do 

legislador à observância desses preceitos na atividade legiferante. Essa opção de 

trazer da esfera metajurídica princípios de cunho humanitário, positivando-os na 

ordem constitucional estabelece, necessariamente, a obrigatoriedade do Estado em 

garantir eficazmente a concretização material dos direitos humanos10. 

Uma proximidade entre cidadãos e Poder Judiciário vem sendo construída 

aos poucos, e observa-se que essa identificação do cidadão com o Poder Judiciário 

o leva a ser palco de disputas entre a sociedade e o Estado. Na medida em que se 

estreita essa relação, outros problemas surgem. Um deles está relacionado a 

necessidade de novas formas de promover o acesso à justiça, tendo em vista que a 

estrutura do Poder Judiciário já não responde eficazmente a essa demanda.  

A reforma do Judiciário promovida pela EC n.º 45/2004 evidencia, portanto, 

a preocupação com a efetiva aplicação do direito de forma célere e isonômica, pelo 

menos em um discurso principiológico.  Esta discussão, entretanto, evoca uma 

questão mais complexa sobre o acesso a justiça, em uma  análise dos mecanismos 

jurisdicionais para esse acesso. 

                                                           
9Cf. CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Acesso à justiça: juizados especiais cíveis e ação civil pública: 

uma nova sistematização da teoria geral do processo.  Rio de Janeiro: Forense, 1999. O autor faz 
uma abordagem acerca da evolução histórica do acesso à justiça. 
10RAMOS, Glauco Gumerato. Realidade e perspectivas da assistência jurídica aos necessitados no 
Brasil. In Acesso à Justiça e Cidadania. Jorge Mario Garcia Laguardia [et al]. Cadernos Adenauer. N. 
3. Trad. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2000. P.41. 
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A garantia constitucional do acesso à justiça está sendo redimensionada e 

cada vez mais cumpre observar a superação da identidade do acesso à justiça 

enquanto acesso ao Judiciário: 

Hoje, muito mais do que o acesso aos tribunais, de fundamental 
importância, mas não apto a esgotar todas as vias políticas e socialmente 
desejáveis de resolução de conflitos, o fenômeno do acesso à justiça deve 
ser compreendido como possibilidade material do ser humano conviver em 
um sociedade onde o direito é realizado de forma concreta, seja em 
decorrência da manifestação soberana da atuação judiciária do organismo 
estatal, seja, também, como reflexo da atuação das grandes políticas 
públicas a serem engendradas pela respectiva atuação executiva, não se 
olvidando, é claro, o escorreito regramento a ser imprimido pela atuação 
legiferante. Tudo isso, vale dizer, é de suma importância para a efetivação 
de uma realidade tão mais democrática quanto justa, onde se possa ter a 
irrefragável certeza de uma atuação garantista que prestigie a vida, a 
dignidade e o respeito incorruptível aos direitos fundamentais do homem. 
Enfim, o enaltecimento do valor da justiça como referência a ser seguida11 

Maffetone e Veca12 assinalam que a ideia de justiça é, e, permanece crucial 

para nos orientar na discussão pública sobre os valores políticos fundamentais e 

sobre os modelos alternativos de sociedade bem-ordenada. Portanto, 

terminologicamente é necessário definir o acesso à justiça como ordem justa.   

Historicamente a discussão sobre o justo remonta à antiguidade, à ideia do 

justo em Platão e Aristóteles. Em Platão, encontra-se o justo em correspondência à 

vantagem do poder constituído, sendo justo aquilo que está em lei, de forma que o 

transgressor deve ter a devida punição, pois o poder detém a força, pela qual faz 

valer o que foi proclamado como justo, e em conclusão, “o justo é a vantagem do 

mais forte”13; entretanto, Sócrates aprimora esse discurso para revelar que: 

não há ninguém, em nenhuma forma de governo, que, enquanto homem de 
governo, tenha em vista e prescreva a própria vantagem em vez daquela de 
seu súdito e para o qual exerce sua função. Todas as suas palavras e 

                                                           
11RAMOS, op. cit., p.38/39. 
12MAFFETONE, Sebastiano; VECA, Salvatore (Org.).  A ideia de justiça de Platão a Rawls. Tradução: 
Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
13Esta é a opinião de Trasímaco, em debate com Sócrates acercada definição de Justiça, pois para 
ele a justiça é um bem alheio, uma vantagem de quem é mais forte e governa, mas um dano para 
quem obedece e servir. A injustiça é o oposto, e comanda aqueles autênticos ingênuos que são os 
justos; e que os súditos dão vantagens a quem é mais forte e o tornam feliz por servi-lo, embora não 
consigam ser feliz, eles próprios.13 (MAFFETONE, op. cit., p. 17). Ou seja, em seu ponto de vista a 
injustiça, acaba por ser mais vantajosa.  
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ações tem esse objetivo e se dão em função da utilidade e da conveniência 
do súdito.14  

E, sob esse aspecto entende-se que a justiça prevalece mais que a injustiça, 

e a justiça é virtude e sabedoria, enquanto a injustiça é vício e ignorância.  

Com relação à justiça dos modernos15 tem-se que a teoria da justiça diz 

respeito à justificação da obrigação política, e a diversidade de conclusões teóricas 

relacionam-se ao modo como articulam a teoria política normativa de fundo. 

Desta forma, ter-se-á em Hobbes uma construção do pacto social que 

converge para o Estado como solução para o conflito do homem ao estado natural, e 

a teoria de justiça reside na ‘completa dependência da solução proposta ao 

problema da obrigação política’16, pois aqui a noção de justiça só tem sentido, se 

considerada à luz da soberania. Nas palavras de Hobbes17:  

A justiça é querer constantemente dar a cada um o que é seu; e, por isso, 
não existe uma coisa própria, ou seja, uma propriedade, [...] onde não haja 
poder coercitivo e, portanto, onde não há um Estado não há propriedade, e 
os homens tem direito a todas as coisas. Portanto, a justiça só é possível 
mediante um acordo feito no interesse da cada um, em que se vincula as 
ações de indivíduos racionais e auto-interessados.  

Na teoria liberal da justiça, em Locke, encontra-se entendimento oposto a 

Hobbes em relação ao direito natural e o Estado, isto porque pelo contrato social o 

indivíduo não pode ser privado de todos os direitos advindos do estado natural, de 

forma que a força do contrato social estará justamente em preservar certos direitos 

naturais, fundamentais, como a vida e a propriedade. 

David Hume foge ao esquema contratualista e vem trazer a noção de que 

justiça não depende de um acordo gerador de direito e deveres entre os indivíduos. 

Para esse teórico, a justiça não está vinculada à natureza humana em si, mas na 

prevalência de convenções duradouras e estáveis, ou seja, para melhor 

                                                           
14MAFFETONE E VECA, op. cit., p.16. 
15Ibidem, p. 85-91. Justiça dos modernos corresponde, nestes autores, o pensamento político 
moderno de Hobbes, Locke, Hume, Rousseau, e Kant. 
16MAFFETONE E VECA, op cit., p. 87. 
17Ibidem, p. 88. 
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compreensão da natureza da justiça o enfoque se volta tanto para o contexto social, 

como para as motivações individuais, em que uma teoria da justiça tenderia para os 

aspectos educacionais e do aprendizado moral no processo de surgimento das 

normas. Em comum, Hobbes, Locke e David Hume vão “compartilhar um principio 

implícito, segundo o qual a passagem da sociedade natural para a sociedade civil, 

com o surgimento da obrigação política e a consolidação das instituições, tem valor 

intrinsecamente positivo, uma vez que uniu justiça e estabilidade.”18 

Rousseau busca a justificação do contrato social estabelecendo condições 

para um pacto legítimo pelo qual o homem ao perder a sua liberdade natural, ganhe 

a liberdade civil, e estabelece por condição fundamental a igualdade das partes 

contratantes. Entretanto Maffettone e Veca19 apontam que na realidade “a 

constituição da sociedade política ligada à perda da independência originária, gera 

de fato, as maiores desigualdades dos bens primários, como a riqueza, o status, o 

poder e o reconhecimento”, e, portanto, para esses autores uma teoria da justiça 

não pode apoiar-se totalmente na necessidade de um acordo social. 

Em Kant encontram-se dois aspectos diferentes de concepção de Justiça, 

uma em que predomina a fundamentação autônoma da moralidade que domina o 

cenário da justiça, e outra, em que a justiça relaciona-se ao conceito de direito, em 

que princípios jurídicos e constitucionais regulam externamente a relação social na 

coletividade.20 

Bentham, John Stuart Mill e Marx possuem uma preocupação com uma 

teoria da justiça sob os aspectos relevantes de conflitos sociais. É a questão social 

que reorienta a busca dos princípios de justificação e tem como resultado o 

paradigma interpretativo da justiça como justiça distributiva21. Assim, em Bentham 

encontra-se a primeira formulação clássica do utilitarismo como teoria da justiça, em 

                                                           
18MAFFETONE, Sebastiano; VECA, Salvatore (Org.).  A ideia de justiça de Platão a Rawls. Tradução: 
Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2005., p. 89. 
19Ibidem,  p. 89. 
20MAFFETONE, E VECA, op. cit., p. 90. 
21Ibidem, p. 227. 
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que defende que “toda a questão de justiça social deve poder ser reformulada em 

termos de maximização da utilidade coletiva.”22 

Stuart Mill traz a interdependência entre justiça e utilidade, enfatizando a 

dependência da justiça em relação à utilidade, e em seu trabalho está presente uma 

tensão recorrente entre utilidade e direitos23.  

Marx tem o trabalho cientifico voltado para a concepção de justiça como uma 

construção ideológica, gerada por uma ordem particular das relações sociais de 

produção, entretanto, há aspectos de critérios de uma justiça distributiva, em seu 

trabalho Crítica ao programa de Gotha, (Além da Justiça).24 

Observa-se, dos teóricos acima relacionados, que os antigos difundiam uma 

visão de justiça como ideal de partilha na sociedade. Já nos teóricos modernos, a 

preocupação é com uma teoria da justiça e da política, sob os aspectos do 

liberalismo individual, para uma convivência e sobrevivência na coletividade. 

 As reflexões sobre a justiça voltam-se para a sociedade civil, fortemente 

influenciada pelas transformações econômicas e sociais do fim do séc. XVIII, em 

que a justiça passa a ser vista sob o aspecto da utilidade nessa coletividade, 

inaugurando discussões sobre a distributividade da justiça, relacionando-a nos 

aspectos morais e normativos. 

Este caminho de justificação vai ser aprimorado na Justiça dos 

contemporâneos, e como relatam Maffettone e Veca25 a teoria da justiça em Rawls 

se traduz em paradigma para as discussões teóricas na filosofia política sobre a 

justiça, gerando um grande debate cujas conclusões teóricas ainda hoje são abertas 

e imprevisíveis.  

                                                           
22MAFFETTONE E VECA, op.cit., p. 228. Os autores fazem a leitura de Bentham, pelo texto 
Introdução aos princípios da moral e da legislação (“Sobre o principio de utilidade”), no livro de 
FAGIANI, F. L’utilitarismo clássico da Bentham a Sidgwick. [S. l.]: Busento, Consenza, 1990. 
23 Os autores tiveram por fonte de estudo, desse teórico, o ensaio ‘O utilitarismo – Utilidade e Justiça’. 
Cf. MAFFETONE E VECA, op. cit..p. 228. 
24 Ibidem, p. 228-229.  
25 MAFFETTONE E VECA, op. cit., p. 291-296. 
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Nos estudos de Sidgwick26 e Hart surgem premissas indispensáveis para a 

compreensão do paradigma das teorias contemporâneas da justiça em que 

apresentam uma tentativa sistemática de analisar a natureza da justiça.  

Sidgwick ressalta o papel da justiça distributiva e dá continuidade da 

perspectiva de justiça de Stuart Mill “ligando a avaliação moral das instituições e das 

práticas sociais aos êxitos da distribuição de vantagens e desvantagens entre os 

indivíduos”27,  traduzindo a perspectiva utilitarista original.  

Herbert Hart trabalha o sentido de justiça sob a perspectiva da filosofia 

jurídica e discute “a centralidade da noção de equidade para toda a concepção da 

justiça”.28 

Erminio Juvalta29 formula uma hipótese não-cognitivista e racionalista sobre 

as condições de uma sociedade justa. Tenta aplicar à ética, o método da economia 

pura, e fornece o seguinte conceito de sociedade justa: “todos os sócios encontram 

nas condições de existência da sociedade a mesma ou a equivalente possibilidade 

exterior de orientar a sua atividade para a busca de qualquer um dos fins, cuja 

condição é a convivência e a cooperação social.” 

A justiça caminha, portanto, em uma discussão normativa (Teoria do Direito) 

e moral (filosófica política). Caminhos que precisam ser instrumentalizados para que 

ocorra o acesso à justiça.  

Reserva-se então o termo justiça para um ideal a ser alcançado, na 

perspectiva normativa de um Estado democrático de direito, mas que diante da 

pluralidade expressa nas Constituições contemporâneas, as teorias da justiça 

acabam por apontar novos caminhos para a efetividade do acesso à justiça. 

                                                           
26 Na obra ‘Os métodos da ética’ (Uma reavaliação do conceito de justice) – Henry Sidgwick, I 
metodidell’etica, organizado por Maurizio Mori, Il Saggiatore, Milão, 1995, p. 297-325. Tradução 
italiana de Maurizio Mori. CF. em Maffettonee  Vecca, ibidem, p. 293. 
27MAFFETONE, Sebastiano; VECA, Salvatore (Org.).  A ideia de justiça de Platão a Rawls. Tradução: 
Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 294. A justiça em Hart, como estudada pelos 
autores, encontra-se no oitavo capítulo de O conceito de direito (“A justiça entre moral e direito”) – 
Herbert Hart, Il concetto de diritto, organizado por Mario Cattaneo, Einaudi, Turim, 1965, pp. 182-186. 
Tradução italiana de Mario Cattaneo. 
 
29A discussão de justiça desse teórico foi analisada da obra ‘Os limites do racionalismo ético’, no 
capítulo “Uma ciência pura da justiça” –ErminioJuvalta, I lilmitidelrazionalismo ético, organizado por 
Ludovico Geymonat, nova edição com prefácio de Salvatore Veca, Einaudi, Turim, 1991, p. 39-41, 
180-187.  
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Caminhos necessários, tendo em vista que os existentes já não conseguem 

responder efetivamente aos anseios da sociedade.  

A justiça pela evolução histórica das teorias de justiça guarda correlação 

com a inserção do termo acesso à justiça e da interpretação dada a esse termo, em 

uma evolução constitucional, diagnosticando a influência filosófica de liberais, 

comunitários, e críticos-deliberativos30. 

1.2 ACESSO À JUSTIÇA E ACESSO AO JUDICIÁRIO NO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

Na evolução do Estado Democrático, principalmente pelo processo, é que se 

revela o grau de aprimoramento das funções estatais31. Tal fato verifica-se na 

sistemática constitucional em que o Estado, anteriormente, na visão laissez-faire, no 

contexto liberal, não existia a preocupação com a hipossuficiência do indivíduo ou da 

coletividade. Ou seja, não tinha por objetivo afastar a pobreza no sentido legal, ou, a 

incapacidade de muitas pessoas de utilizar plenamente a justiça e suas 

instituições.32 A perspectiva era de um acesso à justiça pela igualdade formal.  

A mudança de paradigma para um acesso à justiça, sob a perspectiva de 

direitos humanos e em uma perspectiva substancial, surge na medida em que as 

sociedades crescem, se tornam complexas em suas relações, e pela proporção em 

que surgem as ações de caráter coletivo.  

Abandona-se aos poucos, a visão individualista dos direitos expressos no 

paradigma das declarações de direitos, típicas dos séc. XVIII e XIX, e, passa-se 

cada vez mais, ao reconhecimento de direitos e deveres de ordem social; de forma 

que o Estado passou a uma atuação positiva para assegurar o gozo dos direitos 

sociais básicos, instaurados particularmente com o welfare state que procurou 

                                                           
30CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva: elementos da filosofia constitucional 
contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000.  
31THEODORO JUNIOR, Humberto. Celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Insuficiência 
da reforma de leis processuais.p.02.Disponível em: <http:--www.abdpc.org.br---artigos----
artigo51.htm>. Acesso em: 30 jan. 2012.  
32 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant.  Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988. p. 09. 
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“armar os indivíduos de novos direitos substantivos em sua qualidade de 

consumidores, locatários, empregados, e, mesmo, cidadãos.”33 

Esses paradoxos acerca da implementação dos direitos humanos e 

sistemática normativa para a efetividade das garantias a eles inerentes fazem parte 

da realidade da América Latina, por consequência, no Brasil: 

 [...] os direitos humanos são sempre inseparáveis de sua garantia, segundo 
as concepções jurisdicistas, e como essas garantias são tradicionalmente 
por elas concebidas na perspectiva de limitações normativas impostas pelo 
poder constituinte a o poder público, na realidade eles acabam tendo 
condições de funcionar somente a partir do próprio poder público. É por 
causa desse paradoxo que o desafio da concretização dos direitos humanos 
na América Latina exige a superação das concepções juridicistas em favor 
de práticas políticas comprometidas (a) com a reconstrução ética dos 
vínculos sociais, (b) com a condição de ‘dignidade humana’ a ser 
incorporada no universo normativo-institucional, (c) com a desalienação 
técnica, (d) com substituição de cidadãos-servos (os sujeitos formais de 
direito que não dispõem de poder substantivo) por cidadãos plenos 
(capazes de influir nas decisões fundamentais relativas à organização da 
vida econômica e à construção dos lugares da convivência social)34. 

Os direitos dos cidadãos saíram do âmbito das meras declarações solenes, 

e se estabeleceram no campo das missões práticas que ao Estado cumpre 

implementar, influindo na postura político-social em relação a cidadania e as funções 

do moderno  Estado Social de Direito, inclusive do Poder Judiciário.35 

Após a superação da crise político-social, que foi gerada pela 2ª guerra 

mundial, os estudiosos do direito voltaram-se para a problemática da prestação 

jurisdicional e no diagnóstico verificou-se que:  

[...] a sociedade como um todo continuava ansiosa por uma prestação 
jurisdicional mais efetiva. Aspirava-se cada vez mais, a uma tutela que 
fosse mais pronta e mais consentânea com uma justa e célere realização ou 
preservação dos direitos subjetivos violados ou ameaçados; por uma 
justiça, enfim, que fosse amoldável a todos os tipos de conflito jurídico e que 
estivesse ao alcance de todas as camadas sociais e de todos os titulares de 
interesses legítimos e relevantes; por uma Justiça, enfim, que assumisse, 
de maneira concreta e satisfatória, a função de realmente implementar a 
vontade da lei material, com o menor custo e a maior brevidade possíveis, 

                                                           
33 CAPPELLETTI, op.cit., p. 11. 
34FARIA, José Eduardo. Democracia e governabilidade: os direitos humanos à luz da globalização 
econômica. In: Direito e globalização: implicações e perspectivas. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 153. 
35THEODORO JUNIOR, Humberto. Celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Insuficiência 
da reforma de leis processuais. p.02. Disponível em: <http:--www.abdpc.org.br---artigos----
artigo51.htm>. Acesso em: 30 jan. 2012.   
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tudo através de órgãos adequadamente preparados, do ponto de vista 
técnico, e amplamente confiáveis, do ponto de vista ético.36 

Antes do Estado moderno os governantes produziam normas 

procedimentais, sem qualquer preocupação em estabelecer uma ordem de acesso 

justo. O contexto normativo era de caráter arbitrário. De forma que, a grande 

conquista do Estado Democrático é justamente a de oferecer a todos uma justiça 

confiável, independente, imparcial, e dotada de meios que a faça respeitada e 

acatada pela sociedade.37 O Estado é democrático na medida em que viabiliza aos 

cidadãos o acesso a seus direitos, o acesso a reivindicar e questionar direitos 

individuais ou coletivos.  

Azkoul38 compreende que a consolidação de um regime, acentuadamente 

mais democrático, emerge do desafio da construção de novo paradigma orientado 

por ações de inclusão social que sejam capazes de assegurar, através de 

parâmetros éticos e de justiça social, um contexto de eficácia econômica compatível 

e sustentável.  

Nesta perspectiva é que se faz a leitura da necessidade de políticas 

judiciárias para o acesso à justiça, pois observa-se um crescente repensar acerca 

dos mecanismos para o acesso à justiça em que se busca um outro olhar para o 

provimento desse direito. Não mais sob o manto de uma igualdade formal, ou sob a 

ótica de acesso à justiça enquanto acesso processual ou formal, mas pela busca da 

igualdade material na abertura de caminhos para a conquista da cidadania aos 

menos favorecidos. 

Diante da construção teórica do que seja o justo no âmbito do direito é 

necessário estabelecer o significado de acesso à justiça que está sendo construído 

na realidade brasileira, especificamente após a ingerência do Conselho Nacional de 

Justiça. 

Nessa perceptiva, deve-se contextualizar o sentido de justiça na 

Constituição de 1988, para melhor compreensão do significado e perspectivas de 

novos modelos de acesso à Justiça, enquanto políticas públicas. 

                                                           
36 THEODORO JUNIOR, op.cit., 04. 
37 Ibidem. p.02.   
38AZKOUL, Marco Antonio. Justiça itinerante. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006. p. 10. 
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O acesso à justiça pode ser visto sob vários pontos de vista. Na perspectiva 

leiga a busca é pela mera oportunidade de estar perante o Juiz. Esta é uma visão 

distorcida do homem comum que se traduz em desilusão histórica e social, com 

frustração para o litigante, uma vez que para esse acesso ele deve arcar com as 

custas judiciais, tempo processual, recursos financeiros para depósito recursais, 

honorários advocatícios e periciais, e outros menos morais, que desenganadamente 

ocorrem. Além desses fatores há a alienação a respeito do que é justo, do que 

sejam direitos.39 

No significado técnico-jurídico que se relaciona ao aspecto formal a 

preocupação volta-se para a efetividade do processo entendido como efetividade do 

acesso à justiça40.  

O processo tem uma função política no Estado Social, e, portanto, os meios 

de acesso ao processo e à justiça devem servir de meio pacificador dos conflitos, de 

composição das lides e, enquanto missão política deve servir de instrumento de 

realização do direito objetivo e de garantia de liberdades; mas enquanto missão 

social deve contribuir para a pacífica convivência da coletividade e equilibrar forças 

que se batem para obtenção da justiça. Esta é a visão sociológica do acesso à 

justiça.41 

O significado filosófico do acesso à justiça implica na análise do valor 

Justiça, e sob esse enfoque:  

Filosoficamente, pois, havemos de raciocinar com o acesso à justiça ideal, 
embora o ideal seja o efetivo, pelo que a busca da efetividade não pode se 
restringir a elaboração e aplicação de mecanismo que viabilizem 
formalmente o acesso à justiça, e sim formulações de cunho filosóficos e 
sociológicos, além, é claro, de medidas politicamente corretas, para a 
consecução de tal destino. 42 

Alguns autores defendem que o acesso à justiça tem dois sentidos. Em um 

primeiro sentido, atribui-se ao significante justiça o mesmo sentido e conteúdo que o 

de Poder Judiciário. Em um segundo sentido abrange uma visão axiológica da 

                                                           
39BEZERRA, Paulo Cesar Santos. Acesso à justiça: um problema ético-social no plano da realização 
do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p 125. 
40Ibidem, p.126. 
41BEZERRA, op. cit. p. 137. 
42Ibidem, p.149. 
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expressão justiça que revela o acesso a uma determinada ordem de valores e 

direitos fundamentais do homem.43 

Sob o ponto de vista normativo constitucional, o conjunto de valores que 

revelam o acesso à justiça relaciona-se à dignidade da pessoa humana e aos 

preceitos constitucionais dos Art. 5º, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, LII, LV, 

LVII, LXXVIII.44 Desta forma, a sistemática constitucional do acesso à justiça se faz 

mais presente, pela necessidade de um efetivo asseguramento à população, de 

igualdade de oportunidades na distribuição dos bens, dentre os quais a justiça.  

Em regra, a discussão sobre o acesso à justiça gira em torno da sua 

efetividade. Assim, falar na igualdade desse direito é falar verdadeiramente em 

efetividade deste preceito principiológico. Entretanto, em nosso sistema jurídico os 

fatos não se resolvem como em um sistema cartesiano, de forma que a igualdade de 

armas deve ser vista como algo utópico; pois como nos afirma Cappelletti “as 

diferenças entre as partes não podem jamais ser completamente erradicadas”45.  

O termo acesso à justiça é de difícil definição, mas como afirma Cappelletti: 

serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico; o 
sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver 
seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser 
igualmente acessível a todos, segundo, ele deve produzir resultados que 
sejam individual e socialmente justo.46 

A temática do acesso a justiça deve ser vista, portanto, em uma estreita 

relação com a sociedade no que se refere a busca por justiça social. Tal assertiva 

traz, portanto, uma reflexão sobre o anseio da sociedade por Justiça e qual o seu 

real significado, dentro de uma sociedade, de forma que se deve ter presente 

conforme assevera Santos47, que as sociedades contemporâneas são jurídicas e 

judicialmente plurais, e em uma visão sociológica nelas circulam vários sistemas 

                                                           
43HOLANDA, Fábio Campelo Conrado. O acesso à justiça e a lealdade das partes. Fortaleza: RDS, 
2011. p. 77. Neste sentido de identidade conceitual tem-se a defesa de que no termo acesso à 
Justiça está incluso o acesso ao Judiciário. Cf. BATISTA, Keila R. Acesso à justiça: instrumentos 
viabilizadores. São Paulo: Letras Jurídicas. 2010. p. 23-24. 
44 AZKOUL, Marco Antônio. Justiça itinerante. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006. p. 16. 
45CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant.  Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988.  p.15. 
46 Ibidem, p. 08. 
47SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. Coleção questões de 
nossa época,  n. 134. São Paulo: Cortez, 2007. p. 09. 
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jurídicos e judiciais, sendo que o sistema jurídico estatal nem sempre é o mais 

importante na gestão normativa do quotidiano da grande maioria dos cidadãos.48  

Humberto Theodoro Junior apresenta uma leitura da instrumentalidade do 

processo em que os juristas precisam reconhecer que as técnicas processuais 

servem a funções sociais; que as cortes não são a única forma de solução de 

conflitos a ser considerada e que qualquer regulamentação processual, inclusive a 

criação ou encorajamento de alternativas ao sistema judiciário formal tem um efeito 

importante sobre a forma como opera a lei substantiva, com que frequência ela é 

executada, em benefício de quem e com que impacto social.49 

O enfoque dado para a lei processual e normas constitucionais foi e continua 

sendo essencial para o efetivo acesso à justiça, entretanto, como afirma Humberto 

Theodoro Junior “não é apenas pela lei processual que se logrará atingir o processo 

justo. Muitos problemas de ordem política, social e administrativa haverão de ser 

enfrentados e superados, para que se torne efetiva a garantia do acesso à justiça.” 

Os novos paradigmas acerca da função do processo são relevantes na dimensão 

proposta pelo doutrinador, mas são insuficientes para a promoção de um efetivo 

acesso á justiça. 

A consequência é que a própria norma ou a hermenêutica trabalhada na 

conjuntura do caso concreto passou a ser a instrumentalidade para garantia dos 

direitos lesados diante da inoperância do poder público, em temas relacionados, por 

exemplo, à implementação de políticas públicas. 

 Tem-se então um dos assuntos que guardam proximidade com a ciência 

política, e com a presente tese que constrói, em seu desenvolvimento, a vinculação 

do acesso à justiça, cidadania, política pública e Justiça Itinerante.  

                                                           
48O citado autor entende que, ao tempo em que o Direito deve estar assentado em uma cultura 
democrática, assinala ele que as condições sobre as quais ela se constrói, se traduzem em 
condições difíceis e dentre as razões para essa dificuldade encontra-se por um lado, a distância que 
separa os direitos formalmente concedidos das práticas sociais que impunemente os  violam; e por 
outro lado, porque as vítimas de tais práticas,  não mais se limitam a chorar na exclusão,  e cada vez 
mais, reclamam, individual e coletivamente, para serem ouvidos e organizam-se para resistir contra a 
impunidade. Cf. SANTOS, op. cit., 2007. Esta perspectiva entende-se, está relacionada com a 
efetividade do acesso à justiça, pois de fato, como falar em democracia, se há um distanciamento 
entre direito formal, direito normativo e morosidade do Estado para o seu efetivo acesso? 
49THEODORO JUNIOR, Humberto. Celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Insuficiência 
da reforma de leis processuais.p.06.Disponível em: <http:--www.abdpc.org.br---artigos----
artigo51.htm>. Acesso em: 30 jan. 2012.  
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É sob a ótica da interdependência entre a instrumentalidade processual e 

instrumentalidade administrativa do Poder Judiciário, que o presente estudo 

encaminha a análise do acesso à justiça na Constituição de 1988 e, posteriormente, 

a discussão sobre os obstáculos para o acesso à ordem jurídica justa. 

1.3 ACESSO À JUSTIÇA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

A Constituição de 1988 surgiu após a ditadura militar que vigorou pelo 

período de 1964-1985, e historicamente, uma das finalidades foi a de quebrar 

vicitudes do regime militar, portanto surge em um momento de transição de um 

regime ditatorial para o regime democrático.  

Na realidade, o viés autoritário no país é contabilizado não apenas pela 

ditadura militar, sendo esse contexto histórico um dos fatores que dificultaram a 

implementação de normas constitucionais voltadas para o acesso à justiça. Como 

notabiliza Cândido Dinamarco50:  

outro aspecto dos descompassos entre processo e a ordem constitucional 
teve-se durante os vinte anos de regime autoritário que vivemos e 
principalmente no período em que maior foi a repressão e a restrição aos 
direitos e liberdades públicas. Muito pouco se alterou o sistema processual, 
nesse tempo. 

Diante deste contexto político é que se afirma que ao Poder Judiciário coube 

a função da transição normativa, ou seja, interpretar e aplicar normas anteriores sob 

a perspectiva de normas democráticas.  

É necessário, portanto, compreender a escolha filosófica empreendida na 

elaboração da Constituição de 1988 para estabelecer a correspondência entre o 

significado de acesso à justiça enquanto objeto de política judiciária, a proximidade 

do direito e políticas públicas, e compreender alguns mecanismos de acesso à 

justiça, no caso em estudo, da Justiça Itinerante como possibilidade de ação de 

política pública judiciária. 

                                                           
50 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 11 ed. São Paulo: Malheiros, 
2003. p. 43. 
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Neste estudo a análise do significado de acesso à justiça pela Justiça 

Itinerante guarda correlação com o ideário comunitário na Constituição de 1988, pois 

segundo esse aporte filosófico, as normas constitucionais aprovadas pela 

Assembleia Constituinte de 1988 vieram com um conteúdo axiológico voltado para 

uma realidade de Estado, diferente da existente no país. Ao tempo em que trouxe 

uma abertura de ação para os movimentos sociais que passaram a ser notabilizados 

pela normatividade constitucional. 

Assim, as ações dos movimentos sociais, ou do povo- cidadão alcançaram 

influência surpreendente, modelando o Estado, em que se passou de uma situação 

de ditadura para uma declaração jurídica de Estado Democrático de Direito. 

Havendo conquistas de direitos, sobretudo sociais, na Constituição de 1988, que foi 

considerada Constituição Cidadã.  

Acerca dessas conquistas afirma Gohn51: “A Constituição promulgada em 

outubro de 1988 demarcou em leis, várias conquistas sociais que foram bandeiras 

de movimentos sociais”. Mas um dos problemas que o Estado enfrenta hoje é como 

viabilizar tais conquistas.  

Fazendo a correlação entre a Constituição e os ideais da filosofia 

comunitarista encontra-se uma explicação para a inserção da vida política no direito 

em que prepondera quebras de paradigmas com os valores constitucionais 

anteriores.  

Partindo do sentido de que a normatividade do ordenamento jurídico 

constitucional tem por finalidade a organização da vida política de um Estado, tem-

se por consequência que a interpretação dessas normas traz a obrigatoriedade de 

sua interpretação política, por parte do Poder Judiciário. 

A Constituição de 1988 simboliza a aquisição de direitos fundamentais e 

políticos reivindicados pelos movimentos sociais e de setores organizados da 

sociedade ao longo das décadas de 70 e 80. Estas reivindicações em torno de 

direitos e garantias de natureza constitucional fez surgir um discurso, uma 

                                                           
51GOHN, Maria da Glória. História dos movimentos e lutas sociais: a construção da cidadania dos 
brasileiros. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2003. p. 137. 
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linguagem jurídica na Constituição, que foi de encontro “ao constitucionalismo 

liberal, marcado pela defesa do individualismo racional”52, para se constituir em um 

texto com características marcadamente comunitarista53, em que: 

se estabelecem uma espécie de fratura no seio desta cultura jurídica 
positivista e privatista, buscando, contra o positivismo, um fundamento ético 
para a ordem jurídica, e contra o privatismo, a efetividade do amplo sistema 
de direitos assegurado pela nova Constituição.54 

A Constituição traduz um feixe de posturas filosóficas acerca do ideário de 

liberdade, justiça e direitos fundamentais, havendo várias traduções acerca do 

significado de justiça. 

Desta forma, no âmbito da prestação jurisdicional os liberais defendem que 

para uma democracia constitucional devem-se assegurar os direitos fundamentais 

dos cidadãos, sendo de grande relevância a Constituição e o sistema de direitos 

nela inscritos, pois é necessária a defesa desse sistema jurídico contra possíveis 

procedimentos majoritários que venham ameaçar a neutralidade liberal, sendo 

função da Constituição  fixar um âmbito de liberdade imune a interferências externas 

indevidas.55 

A posição de Rawls acerca da atuação da Suprema Corte passa pela 

exigência de que os julgadores devem recorrer, em suas decisões, exclusivamente a 

valores políticos para impedir que procedimentos majoritários alterem o 

ordenamento constitucional; já Dworkin, na luta contra o positivismo, busca 

                                                           
52CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva: elementos da filosofia constitucional 
contemporânea. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000. p.15. 
53A linguagem de um constitucionalismo comunitário na Constituição de 1988 é defendido por Gisele 
Cittadino, quando analisa como ocorreu o Processo Constituinte e as inovações acolhidas no texto 
constitucional que vieram da proposta dos juristas comunitários. Como relata a autora: “Os 
representantes deste constitucionalismo comunitário integraram a Comissão de Estudos 
Constitucionais, a quem coube elaborarem estudos e anteprojeto de  
Constituição, a título de colaboração, enviado à Assembleia Constituinte em 1987. Foi de Tancredo 
Neves a ideia de organizar a Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, composta por 
representantes de diferentes setores econômicos e com distintos compromissos político-ideológicos . 
O Presidente José Sarney tornou efetiva essa ideia através do Decreto nº 91. 240, de 18 de julho de 
1985.(p.32/33).  “Acrescente-se que a Comissão iniciou seus trabalhos e discussões tomando como 
base o anteprojeto de Constituição elaborado por José Afonso da Silva, um dos mais respeitados 
comunitários brasileiros. (...) Dentre os trinta advogados integrantes da Comissão, a maioria atuava 
na área do direito constitucional e estava comprometida com os ideais comunitários.” In CITTADINO, 
op. cit., p.35/36. 
54 Ibidem, p. 15. 
55CITTADINO, op. cit., p. 183. 
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estabelecer a relação entre direito e moralidade ao defender que o ordenamento 

jurídico é integrado por normas e princípios. É a concepção do direito como 

integridade; assim, embora justiça seja um valor complexo e de diversidade de 

conceitos, em sua aparente contradição, encontra-se alguma identidade sempre 

ligada  à noção de igualdade.56 

Não se pode perder de vista, que um dos grandes blocos que integram os 

direitos constitucionais relaciona-se aos direitos sociais que são tidos por “direitos a 

prestação e apontam para ações fáticas ou ações normativas por parte do Estado”57. 

Direitos como à saúde e educação são os mais demandados diante da inoperância 

do Estado em provê-los ou gerenciá-los.  

Essa realidade, aliada ao contexto da ineficácia das normas jurídicas, 

fomenta decisões judiciais tidas como polêmicas, no âmbito da análise normativa de 

políticas públicas e, às vezes, o Judiciário gerencia uma ordem para a 

implementação dessas políticas, por parte do Poder Público. Neste contexto, o 

sistema judicial sofre uma sobrecarga, pois a capacidade da demanda não 

corresponderá à capacidade dos órgãos do Poder Judiciário em dar uma reposta 

eficaz e célere.58 

Em consequência, como afirma José Eduardo Faria “os movimentos 

populares, comunitários e sindicais estão aprendendo a lutar pela lei e dentro da 

lei’59, ou seja, há uma explosão dos movimentos sociais pela abertura constitucional, 

que passam a se valer da legalidade para reivindicar seus direitos. E, sob um ponto 

de vista sociológico60 harmoniza-se o entendimento de que a atuação dos 

movimentos comunitários, sindicais e religiosos desafiam a rigidez lógico-formal dos 

sistemas legais/judiciais, mediante a politização de temas aparentemente técnicos e 

a tentativa de criação de direitos coletivos a partir de fatos consumados. 

                                                           
56BEZERRA, Paulo Cesar Santos. Acesso à justiça: um problema ético-social no plano da realização 
do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2001 , op. cit., p. 16. 
57 CITTADINO, op. cit., 2000. p. 49. 
58Esse aspecto em que se aponta as dificuldades de absorção de demandas pelo Judiciário é 
contestado na visão do CNJ, pois a visão do órgão é que se houve até então sobrecarga processual 
sem efetiva resposta, o fato é atribuído à má gestão administrativa, de forma que a dificuldade não é 
a falta de juízes, e de recursos humanos para o funcionamento da máquina Judiciária.  
59FARIA, José Eduardo (Org.). Direito e justiça: a função social do Judiciário. São Paulo: Ática, 1989. 
p.11. 
60FARIA, op. cit., 1989. p. 09. 
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A principal característica comunitária do texto constitucional pode ser vista 

exatamente na ideia de comunidade de intérpretes, que por um lado, pressupõe uma 

concepção de Constituição aberta e, por outro, tem-se a adoção de diversos e novos 

institutos que asseguram a determinados interpretes informais da Constituição a 

capacidade para deflagrar processos de controle, especialmente judiciais.61 

Em uma leitura comunitarista da Constituição de 1988 encontra-se uma 

explicação para a abertura da participação político-jurídica do cidadão, pois alargou-

se o ciclo de intérpretes das normas constitucionais, processando-se a descoberta e 

utilização de instrumentos garantidores de direitos fundamentais que foram 

adquiridos. 

 Nessa perspectiva comunitarista faz-se a inserção do fenômeno da 

Judicialização da Política e Controle Jurisdicional de Políticas Públicas, em que o 

Poder Judiciário se tornou um dos principais protagonistas para concretização dos 

direitos fundamentais reivindicados pelo círculo de interpretes da Constituição. 

Circunstância que afeta a sistemática do acesso à justiça e faz com que o 

próprio Judiciário inicie um processo de redescoberta do exercício das suas funções, 

as judicantes, e especificamente, a função administrativa. 

Segundo Bucci62 o novo constitucionalismo introduz a dimensão do conflito 

na vida institucional cotidiana, de forma que os conflitos sociais não são negados e 

mascarados sob o manto da liberdade individual idealizada, mas ao contrário, 

ganham lugar privilegiado na arena de socialização política, notadamente do Poder 

Legislativo, e também do Poder Judiciário, locais em que se manifestarão os 

embates sociais por direitos. 

A temática do acesso à justiça e ao Judiciário passa pelo debate acerca da 

justiça distributiva, que antes de entrar na seara constitucional do Direito se 

                                                           
61CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva: elementos da filosofia constitucional 
contemporânea. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000.  p. 48. 
62BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de políticas públicas em direito. In: ______. Políticas 
públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 06. 
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“organiza na filosofia política contemporânea, em face do pluralismo que caracteriza 

as democracias atuais, analisa as relações entre ética, moral e justiça distributiva”63. 

É desta proximidade entre Direito e Políticas Públicas que nasce o caráter 

de instrumentalidade do Direito para suprir os atos omissivos do Poder Público em 

relação a direitos que exigem “um enfoque prestacional, característico das 

obrigações de fazer, que surgem com os direitos sociais.”64 

Note-se que à medida que ocorre a abertura de intérpretes da Constituição, 

tem-se em contrapartida um redimensionamento da estrutura organizacional do 

Poder Judiciário. Fato que se relaciona ao movimento de acesso à justiça, que é 

muito mais abrangente do que o seu sentido judicial, como afirma Cappelletti65: 

O movimento pelo “acesso à justiça” constitui pois, um aspecto central do 
moderno Estado social ou welfare state. Note-se que não se trata de um 
movimento limitado à justiça em seu sentido judicial; o mesmo abarca, pelo 
contrário, áreas muito mais vastas, como o acesso à educação, ao trabalho, 
ao descanso, à saúde, etc. É preciso, por outra parte reconhecer que o 
aspecto judicial está entre aqueles que mais claramente e com maior 
vivacidade chamaram a atenção dos estudiosos e reformadores em um 
número cada vez maior de países. Juízes e tribunais converteram-se, 
assim, em elementos fundamentais do Estado social, daí haver falado de 
um “gigantismo jurisdicional” que sucedeu ao gigantismo dos ramos 
“políticos”, lelgislativo e administrativo. Juntamente no campo jurisdicional é 
onde se individualiza uma sucessão talvez até mesmo cronológicca, quase 
em forma de “ondas” (waves) reformadoras.  

 

É no diálogo entre sociedade e Poder Judiciário na Constituição brasileira 

que vai emergir a Judicialização da Política e do controle de políticas públicas. 

Diálogo que pode ser compreendido como ocorrência derivada do ideário 

comunitário e indiretamente explica o surgimento de mecanismos para o acesso à 

justiça com características de políticas públicas, pois, como afirma Gisele 

Cittadino66:  

                                                           
63CITTADINO, op. cit., 2000. p. 73. 
64 BUCCI, op. cit., 2006. p. 03. 
65 CAPPELLETTI, Mauro. Processos, ideologias e sociedades.Vol.1. Trad.Hermes Zaneti Junior. 
Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2010.p.386. 
66CITTADINO, op. cit., 2000. p..68. 
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Parece não restar dúvida de que o constitucionalismo comunitário brasileiro, 
especialmente no que diz respeito ao tema da jurisdição constitucional, luta 
por um Poder Judiciário cujo papel fundamental seja o de ajustar o ideal 
comunitário dos valores compartilhados à realidade constitucional. Esperam 
do Judiciário uma ação de inclusão dos excluídos, concretizando a 
Constituição, como advoga Canotilho, ou, nas palavras de José Afonso da 
Silva, “realizando o sistema de direitos constitucionais”, para eliminar as 
perversas divisões sociais que caracterizam a sociedade brasileira. 

[...] 

A consequência desse compromisso comunitário com uma atuação 
jurisdicional criativa, que atenda as expectativas judiciais da sociedade 
brasileira, se revela precisamente na exigência de apreciação judicial das 
questões que envolvam lesão a direito individual ou coletivo. Em outras 
palavras, quando se trate de interpretação do ordenamento constitucional e 
do sistema normativo por ele presidido com vistas ao exame de violação ou 
ameaça aos direitos fundamentais, não pode deixar de haver apreciação 
judiciária, sob pena de violação do preceito constitucional segundo o qual ‘a 
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de 
direito. Desta forma, mesmo nos casos de ausência, no ordenamento 
jurídico, de norma aplicável a um caso, cabe ao juiz solucioná-lo, 
concretizando o direito dos impetrantes, independentemente da inexistência 
de regulação. 

O acesso à justiça na Constituição de 1988 compreende na realidade a 

abrangência de todo o contexto normativo constitucional, pois, é no âmbito dos 

direitos fundamentais declarados juntamente com as garantias constitucionais que 

se processa o espaço democrático.  

Na sistemática onde se encontra o Poder Judiciário, em sua função 

jurisdicional de aplicar o direito, funções legislativas e administrativas, existe a 

necessidade de recursos instrumentais de operacionalização que abrange não 

apenas o aspecto processual constitucional, mas também, a estrutura física, 

humana. Por esse aspecto tem-se a terminologia do acesso ao Judiciário, para que 

seja possível a transformação do que estava na normatividade em abstrato em 

direito concreto, em resposta efetiva à busca de justiça por parte do jurisdicionado.  
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1.4 OBSTÁCULOS PARA O EFETIVO ACESSO À JUSTIÇA 

Os obstáculos para o acesso à justiça envolvem vários fatores, de forma que 

o acesso aos órgãos judiciais é uma das perspectivas utilizadas para análise das 

dificuldades para o acesso à justiça. Sobre o tema Kazuo Watanabe assinala que:67 

a problemática do acesso à Justiça não pode ser estudada nos acanhados 
limites do acesso aos órgãos judiciais já existentes. Não se trata de 
possibilitar o acesso à Justiça enquanto instituição estatal, e sim de 
viabilizar o acesso à ordem jurídica justa. 

Para Boaventura dos Santos os obstáculos para o acesso à justiça são de 

ordem econômica, social e cultural.  

 

Os obstáculos econômicos estariam relacionados aos custos da litigação, e 

para o referido autor, a justiça civil torna-se mais cara para os cidadãos sendo 

proporcionalmente mais onerosa para os cidadãos mais débeis: 

são eles fundamentalmente os protagonistas e os interessados nas ações 
de menor valor e são nessas ações que a justiça é proporcionalmente mais 
cara, o que configura um fenômeno de dupla vitimização das classes 
populares face à administração da justiça.68 

Em relação ao aspecto sócio-cultural, Boaventura Santos69 relata que os 

estudos revelam que a distância dos cidadãos em relação à administração da justiça 

é tanto maior quanto mais baixo é o estrato social a que pertencem, e que essa 

distância tem como causas próximas não apenas fatores econômicos, mas também 

fatores sociais e culturais, que podem estar mais ou menos remotamente 

relacionados às desigualdades econômicas. 

                                                           
67WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 
DINAMARCO, Candido Rangel; WATANABE, Kazuo (Coord). Participação e processo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1988. p. 128. 
68SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 13. 
ed. São Paulo: Cortez, 2010. p. 168. O autor considera que a lentidão do processo vai resultar em 
uma tríplice  vitimização  para os menos favorecidos.  
69 SANTOS, op. cit., 2010, p.168. 
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Devido à falta de conhecimento, por vezes há uma desconfiança ou 

resignação com o estado das coisas, o que para o autor70 se devem a três fatores: 

experiências anteriores frustrantes que levaram o indivíduo a uma alienação da 

justiça; a situação geral de dependência e de insegurança que produz o temor de 

represálias se forem recorrer aos tribunais; e em reconhecendo o problema como 

jurídico e em querendo recorrer aos tribunais não há garantia de que o farão. 

 Para Boaventura dos Santos tais obstáculos ou resistência para o exercício 

ao devido acesso à justiça se deve às dificuldades de acesso à defesa; neste 

sentido afirma: 

Quanto mais baixo é o estrato sócio-econômico do cidadão menos provável 
é que conheça advogado ou que tenha amigos que conheçam advogados, 
menos provável é que saiba onde como e quando pode contactar o 
advogado e maior é a distância geográfica entre o lugar onde vive ou 
trabalha e a zona da cidade onde se encontram os escritórios de advocacia 
e os tribunais. 

Há, portanto, uma correlação entre o devido acesso à justiça e o grau de 

instrução da população e esse fator impera decisivamente na exclusão de pessoas 

de baixa renda a essa garantia constitucional. Por esse aspecto é que se 

compreende o valor pedagógico da Justiça Itinerante na tarefa de interiorização dos 

serviços judicias, e, que juntamente com as ações extrajudiciais agregam outros 

valores, igualmente importantes para o acesso ao justo, e para a integralidade do 

devido acesso à justiça.  

O aspecto cultural, como obstáculo ao acesso à justiça, também, pode ser 

visto sob o ponto de vista de atuação do magistrado que ao analisar o direito 

normativo o faz condicionado ao momento histórico em que atua, tendo em vista a 

dinâmica das relações culturais de uma sociedade, em detrimento à normatividade: 

[...] a sociedade já não é idêntica à do momento histórico em que é 
elaborada a codificação, que os anseios por justiça têm uma razão de ser e 
que o juiz, ainda inserido no presente, deve ter condições de visualizar a 

                                                           
70SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 13. 
ed. São Paulo: Cortez, 2010. p. 170. 
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situação sob um ângulo de perspectiva, constituem ponto decisivo para se 
extrair dessa tendência objetivos práticos muito definidos.71 

É portanto, importante o papel do juiz, em relação a uma mudança cultural, 

de mentalidade sobre o direito, para que seja possível uma prestação jurisdicional 

que “efetivamente solucione os conflitos”.72 

As soluções para dirimir os obstáculos ao acesso à justiça através de 

programas de políticas públicas judiciárias devem observar não só os fatores 

econômicos, que dificultam o exercício desse direito, mas também, considerar as 

condicionantes sociais e culturais, formar ações político judiciárias regionalizadas. 

Sobre a importância da condicionante sócio-cultural para o acesso à justiça, 

Boaventura Santos afirma que: 

O conjunto destes estudos revelou que a discriminação social no acesso à 
justiça é um fenômeno muito mais complexo do que à primeira vista pode 
parecer, já que, para além das condicionantes econômicas, sempre mais 
óbvias, envolve condicionantes sociais e culturais resultantes de processos 
de socialização e de interiorização de valores dominantes muito difíceis de 

transformar.73 

Ao analisar os obstáculos em relação ao acesso à justiça, importa 

referenciar dois aspectos. O primeiro refere-se ao sistema de possibilidades desse 

acesso, no âmbito dos obstáculos inerentes a essa sistemática, e de possíveis 

mecanismos que possibilitem o cidadão a buscar a efetividade dos seus direitos, em 

juízo.  

O segundo aspecto se relaciona à demora do Estado em promover a 

resposta ao jurisdicionado, em um lapso temporal razoável74, e essa perspectiva é 

trabalhada na Constituição pelos princípios da celeridade, de um tempo razoável da 

duração do processo. Princípios que estão relacionados às políticas públicas 

                                                           
71NALINI, José Renato. O juiz e o acesso à justiça. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 
31. 
72Ibidem, p. 25. 
73SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 13. 
ed. São Paulo: Cortez, 2010.  p.170-171. As conclusões do autor acerca  dos  obstáculos ao acesso a 
justiça, em parte se deve a análise que faz das pesquisas de Caplowitz (1963) e Cappelletti. 
74Art. 5º- CF/88 – LXXXVIII: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (N.R) 
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implementadas pelo Conselho Nacional de Justiça, de forma que o tema é abordado 

mais adiante na análise do acesso à justiça veiculado por esse órgão administrativo.  

Acerca da primeira abordagem, em relação ao sistema de possibilidades 

para o acesso à justiça, importa referenciar mais detidamente o estudo de Mauro 

Cappelletti e Garth75 sobre a temática, por ser relevante para a compreensão do 

significado e abrangência de reformas em prol do acesso à justiça, os obstáculos 

inerentes a esse processo e a busca de soluções. Tal referência se faz necessária 

para uma análise crítica do acesso ao Judiciário e a possibilidade de políticas 

judiciárias na realidade brasileira.  

Mauro Cappelletti e Garth76 identificam os seguintes obstáculos ao efetivo 

acesso à justiça: a) custas judicias; b) possibilidade das partes; c) enfoque aos 

problemas de interesses difusos.  

Ao se referir às custas judiciais, o autor enfatiza que a busca pela efetividade 

dos direitos custa caro ao jurisdicionado, pois há um custo elevado, seja pelo valor 

dispendioso, gasto pelo Estado para manter a estrutura do Judiciário (salários dos 

juizes, pessoal auxiliar, prédios, e outros recursos); seja pelo valor depreendido nas 

vias processuais para a demanda, com o valor das custas judiciais e honorários 

advocatícios. Alerta ainda, que se o lítigio é relativo às pequenas causas, a barreira 

dos custos é maior, ou seja, “se o lítigio tiver de ser decidido por processos 

judiciários formais, os custos podem exceder o montante da controvérsia, ou se isso 

não acontecer, podem consumir o conteúdo do pedido a ponto de tornar  a demanda 

uma futilidade.”77 

Os custos necessários para que a lide seja resolvida, não pertencem apenas 

ao Estado (pagamento dos juízes e auxiliares da justiça, manutenção de prédios, 

etc); o particular, além dos referidos custos, arca com despesas processuais como 

os honorários dos advogados e as custas judiciais que tem se tornado um obstáculo 

significativo; de forma que nem todos podem constituir um advogado para defender 

seus interesses, a não ser que sejam reconhecidamente pobres e possam utilizar-se 

                                                           
75CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant.  Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris , 1988.   
76Ibidem. p.15-29. 
77CAPPELLETTI, op. cit., p. 19. 
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do art.5º, LXXIV, CF/88- “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”.  

Importa indagar acerca daqueles que não se encaixam na previsibilidade 

estatal, e se encontram no que se denomina, neste estudo, de ‘limbo jurídico’, pois 

ficam na margem cinza, daqueles que não podem reivindicar seus direitos, uma vez 

que fogem a esfera dessa gratuidade.  

Os gastos com advogados e pagamento das custas judiciais (inclui-se 

nessas despesas o ônus da sucumbência - em que, não vencendo a demanda, 

pagará os custos das duas partes) se tornam uma desmotivação ao exercício da 

cidadania, posta como fundamento do nosso Estado Democrático de Direito. (Art.1º, 

CF/88). É imperativo repensar a função das custas judiciais.  Sobre o tema Nalini78 

possui o seguinte entendimento: 

Dentre os obstáculos econômicos que se antepõem entre o lesado e o 
equipamento formulador da justiça figura a cobrança de custas. Pese 
embora a gratuidade assegurada para todo aquele que alegarem 
insuficiência de recursos para custear a demanda, na verdade ainda há 
muita pobreza excluída dos serviços judiciais, diante da inevitabilidade de 
algum dispêndio: a realização de uma perícia, a obtenção de documentos, 
compromissos que não serão suportados pelo defensor constituído. 

Um outro fator que deve ser considerado juntamente com as custas judiciais 

é o fator tempo79, uma vez que a demora na solução do lítigio desestimula as partes 

envolvidas, que abandonam a causa pelos custos caros em manter a demanda, bem 

como desestimula outras pessoas na busca da efetivação de seus direitos, por 

entenderem a Justiça como sinônimo de ineficiência e morosidade. Como afirma 

Humberto Theodoro Junior80:  

o que retarda intoleravelmente a solução dos processos são as etapas 
mortas, isto é, o tempo consumido pelos agentes do Judiciário para 

                                                           
78NALINI, José Renato. O juiz e o acesso à justiça. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.  p. 
61. 
79 Como relata Cappelletti, os efeitos dessa delonga, podem ser devastadores, especialmente se 
considerados os índices de inflação. Ela aumenta os custos para as partes e pressiona 
economicamente fracos a abandonar suas causas, ou a aceitar acordos por valores muito inferiores 
àqueles a que teriam direito. 
80THEODORO JUNIOR, Humberto. Celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Insuficiência 
da reforma de leis processuais. p.16. Disponível em: <http:--www.abdpc.org.br---artigos----
artigo51.htm>. Acesso em: 30 jan. 2012.  
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resolver, e a praticar os atos que lhes competem. O processo demora pela 
inércia e não pela exigência legal de longas diligências. 

No mesmo sentido segue o entendimento de Nalini81 para quem “os atos de 

comunicação no processo não primam pela rapidez e eficácia. O fluxo de papéis e o 

ritmo do processo são de lentidão exasperante”. Segundo este autor, tal 

circunstância pode ser melhorada pela otimização dos instrumentos de informática, 

simplificação procedimental do processo, e especialização para conferir maior 

eficácia ao equipamento judicial. 

Outro enfoque dado à análise do acesso à justiça, no trabalho de Cappelletti, 

diz respeito às possibilidades das partes. 

 Este tema é relevante, pois pode influir no sucesso, ou não, da efetividade 

do acesso à justiça, ou seja, a depender da condição da parte, esta leva adiante o 

embate judicial, ou desiste da empreitada. Existem três itens, ou identificadores das 

partes, ou como denomina o autor82 “há vantagens e desvantagens básicas para 

determinados litigantes”: São eles, os recursos financeiros, a aptidão para reconher 

um direito e propor uma ação ou defesa; os litigantes eventuais e litigantes habituais. 

Aos que possuem recursos financeiros a vantagem é cristalina, pois envolve o poder 

de pagar a demanda, seja qual for o valor, bem como podem suportar melhor a 

delonga do processo; entretanto, ao tempo em que é uma vantagem, se traduz em 

obstáculo para outros83.  

A possibilidade das partes refere-se à capacidade jurídica pessoal, que 

segundo Cappelletti se relaciona com as vantagens de recursos financeiros e 

diferenças de educação, meio e status social.84 O problema referenciado pelo autor 

é relevante, pois aponta uma correlação entre educação e acesso à justiça, e como 

                                                           
81NALINI, op. cit., 2000. p. 63. 
82CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant.  Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio  Fabris, 1988. p. 21. 
83Cada uma dessas capacidades, em mãos de uma única das partes pode ser uma arma poderosa; a 
ameaça de litígio torna-se tanto plausível quanto efetiva. De modo similar, uma das partes pode ser 
capaz de fazer gastos maiores que a outra e, como resultado, apresentar seus argumentos de 
maneira mais eficiente. Cf. CAPPELLETTI, 1998, p.21. 
84 CAPPELLETTI, op. cit., p. 22. 
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afirma Carvalho85: “(...) a educação é o fator que mais bem explica o comportamento 

das pessoas no que se refere ao exercício dos direitos civis e políticos.” 

A baixa escolaridade no país se constitui em uma realidade que vai influir, na 

capacidade de uma sociedade em combater a pobreza e melhorar a coesão social86, 

pois quanto menor o índice de escolaridade, menor a capacidade jurídico pessoal do 

indivíduo, menor a compreensão do significado de cidadania.  

Entende-se por consequência que o não reconhecimento do indivíduo em 

‘ser cidadão’, se constitui em um obstáculo para o seu efetivo acesso à justiça; isto 

porque, no Brasil, a cidadania parece que nos foi dada pela Constituição de 198887, 

essa, entretanto é uma identificação inadequada da cidadania, muito embora 

justificável, uma vez que os direitos implementados no país eram entendidos pela 

população, em regra, como beneplácito dos governantes, não sendo identificados 

tais direitos como conquistas de cidadania, bem como não se identificava a 

cidadania como resultado da luta política;88 essa é uma percepção de cidadania que 

ficou muito presente, na era Vargas89. 

 Este estranhamento com o sentido de cidadania como resultado de luta 

política pela sociedade não possibilita reconhecer a existência de um direito 

juridicamente exigível90, e, em consequência, dificulta o fortalecimento da 

                                                           
85CARVALHO, José Murilo de Carvalho. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 11. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2008. p. 210.  
86 Sobre a influência da educação na vida ativa da sociedade, conforme dados o IBGE/2010: ‘A 
mensuração da escolaridade da população jovem de 18 a 24 anos de idade com 11 anos de estudo é 
considerada essencial para avaliar a eficácia do sistema educacional de um país, bem como a 
capacidade de uma sociedade para combater a pobreza e melhorar a coesão social, segundo 
avaliação da Comissão das Comunidades Europeias (Statistical Office of the European Communities 
- EUROSTAT). No caso do Brasil, a proporção de jovens que possuem essa escolaridade ainda era 
extremamente baixa, apenas 37,9%, de acordo com os dados da pesquisa nacional de amostra por 
domicílio (PNAD/2009). As desigualdades regionais também são marcantes: na Região Sudeste, a 
proporção era de 44,0%, e na RegiãoNordeste,31,8%. Disponível em: 
<’http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindic
sociais2010/SIS_2010.pdf>.Acesso em: 17 nov. 2011. 
87Essa conclusão é relatada em Luca apud Dulce Pandolfi. Cf.LUCA, Tânia Regina de. Direitos 
sociais no Brasil. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). História da cidadania. 4. ed. 
São Paulo: Contexto, 2008. p. 485-486. A referida pesquisa também é trabalhada por CARVALHO, 
op. cit., p. 210. 
88LUCA, Tânia Regina de. Direitos sociais no Brasil. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi 
(Org.). História da cidadania. 4. ed. São Paulo: Contexto, 2008. p. 481. 
89 Ibidem, p. 478-481. 
90CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant.  Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988. p. 22. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2010/SIS_2010.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2010/SIS_2010.pdf
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democracia.91 A temática é abordada no capítulo 3, onde é feita a correlação entre 

políticas judiciárias, acesso à justiça e cidadania. 

Às dificuldades relacionadas à capacidade jurídica pessoal se junta outra 

barreira que é a disposição psicológica das pessoas para recorrer a processos 

judiciais, isto é, mesmo aqueles que sabem como encontrar aconselhamento jurídico 

qualificado podem não buscá-lo92. Tal circunstância denomina-se, neste estudo, de 

resistência psicológica à demanda jurídica, que se traduz em uma consequência do 

fenômeno da morosidade do Judiciário; bem como se constitui em obstáculo a uma 

efetiva participação e descoberta do indivíduo acerca dos seus direitos 

constitucionais, o que acaba por inibir a iniciativa do cidadão em relação às 

demandas coletivas. 

Cappelletti93 informa que é difícil mobilizar as pessoas no sentido de usarem 

o sistema judiciário para demandar direitos não tradicionais. Relaciona-se também à 

resistência psicológica, o “fenômeno da litigiosidade contida”94, ou seja, as pessoas 

resistem e desistem de reivindicar os direitos dos quais foram lesadas por não 

confiarem na eficácia do equipamento institucional encarregado de resolver os 

litígios, de forma que acabam por desistir da contenda assumindo os prejuízos. 

Outro item relacionado às partes é a caracterização feita entre litigantes 

eventuais e litigantes habituais. Aponta-se que dentre as vantagens de quem 

habitualmente se aproxima do Judiciário, do Direito, está a possibilidade de 

planejamento do litígio e a economia de escala,  porque têm mais casos; 

oportunidades de desenvolver relações informais com os membros da instância 

decisória; e pode diluir riscos da demanda por maior número de casos; testar 

estratégias com determinados casos de modo a garantir expectativa mais favorável 

em relação a casos futuros95.  

                                                           
91Segundo CAPPELLETTI, as pessoas tem limitados conhecimentos a respeito de como se ajuíza 
uma demanda. Cf. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Antônio 
Fabris, 1988. p.3. 
92 Ibidem, p. 23. 
93 Ibidem, p. 24. 
94 NALINI, José Renato. O juiz e o acesso à justiça. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 
31. 
95CAPPELLETTI, op. cit., p. 25. 
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A litigância habitual, portanto, tende a trazer vantagens para as demandas 

institucionais, organizacionais; pois como observado anteriormente, há uma forte 

tendência dos litigantes individuais96 a não buscarem com maior frequência os seus 

direitos, seja por desconhecimentos destes, seja pelo fator psicológico de rejeição 

ao processo judiciário, seja pelos custos financeiros que envolvem a demanda 

jurídica. 

Para remover tais obstáculos a pesquisa relatada por Cappelletti e Garth 

aponta algumas soluções para que se promova a paridade de armas e o acesso à 

justiça seja possível. São as denominadas ondas renovatórias para o acesso à 

justiça que traduzem, em ordem cronológica, as reformas empreendidas no sistema 

jurídico para o efetivo acesso à justiça, e que consistem na abordagem: da 

assistência judiciária; representação jurídica para os interesses difusos; e concepção 

ampla de acesso à justiça.  

Na primeira onda renovatória para o acesso à justiça verifica-se a 

preocupação com a assistência judiciária para os pobres, cuja finalidade é viabilizar 

o auxílio de um advogado para promovê-la àqueles que são tidos como 

hipossuficientes economicamente.  

Na evolução da adoção desse modelo constata-se que houve algumas 

reformas; para que o direito à assistência judiciária saísse de meras declarações 

formais, pois para os autores do referido estudo: 

Diante da consciência social que redespertou especialmente no curso da 
década de 60 colocou a assistência judiciária no topo da agenda das 
reformas judiciárias. A contradição entre o ideal teórico do acesso efetivo e 
os sistemas totalmente inadequados de assistência judiciária tornou-se 
cada vez mais intolerável.97  

Assim, mediante a realidade de cada país se tem a procura de uma efetiva 

prestação jurisdicional. Houve o encaminhamento da assistência voluntária à 

                                                           
96Um problema que se estabelece no campo do acesso à justiça, segundo Cappelletti, refere-se à 
especificidade das demandas relacionadas aos interesses difusos, pois estes implicam em uma maior 
organização das partes lesionadas. Bem, como em razão de sua natureza difusa gera-se duas 
situações: ou ninguém tem direito a corrigir a lesão  a um interesse coletivo, ou o prêmio para 
qualquer individuo buscar essa correção é pequeno demais para induzí-lo a tentar uma ação. 
97CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988. p. 33. 
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assistência remunerada pelo Estado98. Nessa sistemática foi instaurado o modelo do 

sistema judicare (advocacia privada); do advogado remunerado pelo Estado; e 

sistema misto.  

Na adoção do Sistema Judicare99 a assistência judiciária é estabelecida 

como um direito para todas as pessoas que se enquadrem nos termos da lei; onde 

os advogados particulares são pagos pelo Estado, neste sistema se proporciona aos 

menos favorecidos a representação que teriam se pudessem pagar um advogado. 

Exemplificando, no programa britânico:100 verificada a viabilidade financeira e de 

mérito da causa, pode-se escolher o advogado mediante uma lista de profissionais 

que estão inscritos no programa, sendo esta assistência financiada pelo governo; 

esse modelo foi criticado porque suas exigências são muito restritivas e porque não 

abrange a tutela dos “novos direitos”101. 

No sistema francês, a configuração desse modelo do sistema judicare é 

mais ampla, uma vez que não alcança apenas os pobres, mas também algumas 

pessoas acima da pobreza. O critério é estabelecido pela faixa salarial, em que os 

níveis de auxilio é decrescente conforme o rendimento.  

O modelo de assistência judiciária pelo advogado remunerado pelos cofres 

públicos tem por objetivo conscientizar os pobres enquanto classe, ampliar seus 

direitos, apoiar os interesses difusos ou de classe dessas pessoas. Retira o caráter 

da mera assistência individual, e promove a conscientização dos direitos para a 

população visando um trabalho jurídico em prol de direitos coletivos. Os profissionais 

são treinados para esse tipo de atendimento, e, no sistema Misto, este surge tendo 

em vista as dificuldades dos modelos anteriores, de forma que alguns países 

resolveram adotar o sistema combinado em que são oferecidas escolhas de 

atendimento entre advogados de equipe, mais sintonizados com os problemas dos 

pobres, ou advogados particulares. Favorece o direito de escolha102.  

                                                           
98JEVEAUX, Geovany Cardoso (Org). Uma teoria da Justiça para o acesso à justiça. Rio de Janeiro: 
GZ, 2012. p. 4, apud  CAPPELLETTI, op. cit., p.3. 
99Ibid.,p. 35-36. 
100 Ibidem., p. 35. Realidade auferida pelos autores em 1978, com fundamento no ‘Legal AidAct’, de 
1974, c. 4, parágrafo 12. vide JACOB, I.H., Acess  do Justice in England, seção VI A-D.  
101Cf.CAPPELLETTI, op. cit., p. 36. 
102Cf. CAPPELLETTI, op. cit., p. 44-45. 
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Na Inglaterra foram implantados os centros de atendimento jurídico, 

denominados de centros de atendimento jurídico de vizinhança, localizados em 

áreas pobres, em que buscam dar assistência individual e de caráter coletivo aos 

menos favorecidos.103 Vislumbra-se nessa medida para a assistência judiciária, o 

trabalho que é realizado pelo programa Casas de Cidadania, implementado em 

alguns Estados104 e que tem por finalidade promover a conscientização dos direitos 

aos hipossuficientes economicamente, pela diretriz do Conselho Nacional de Justiça. 

Na segunda onda renovatória a temática volta-se para os interesses difusos, 

o que vai exigir transformações normativas no processo civil de teor individualista 

para procedimentos coletivos, visando “os litígios de direito publico em virtude de 

sua vinculação com assuntos importantes de política pública que envolvem grandes 

grupos de pessoas.”105. 

Cappelletti relata que dentre as medidas instauradas para melhor provimento 

dos direitos coletivos a ação governamental (Ministério Público, advogado, 

procurador-geral, agências públicas, ombudsman) foi ineficiente para a tutela dos 

referidos direitos; em contrapartida, surge a admissão de ações propostas por 

cidadãos para impugnar e paralisar determinada ação de governo.106 

O referido autor diz ainda que tais ações são os mecanismos procedimentais 

de ações populares e coletivas (class actions): 

movidas por autores ideológicos, com notórias vantagens sobre as ações 
governamentais, a saber: a) associações temporárias de grupos, com 
redução do formalismo e das despesas; b) aumento do poder de barganha; 
c) honorários com cláusula de sucesso aumentaram o interesse de 
profissionais habilitados.107 

 Surgem ainda, ao lado das class actions, três modelos de representação: as 

sociedades de advogados de interesse público; assessoria pública, constituída de 

                                                           
103CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988. p. 44-45. 
104 No recorte experiencial para análise dos programas da Justiça Itinerante, existem as casas de 
cidadania nos Estados do Maranhão, Sergipe.  
105CAPPELLETTI, op. cit., p. 50. 
106 Ibidem, p. 55. 
107JEVEAUX, Geovany Cardoso (Org). Uma teoria da Justiça para o acesso à justiça. Rio de Janeiro: 
GZ, 2012. p. 4, apud CAPPELLETTI, op. cit., p.3. 
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escritórios independentes que auxiliam grupos a reivindicar direitos e a se 

organizarem em grupos permanentes; e modelo misto.108 

A terceira onda renovatória objetiva uma concepção mais ampla de acesso à 

justiça. Diante dos dois movimentos anteriores em prol da assistência judiciária e 

representação de interesses difusos, de novos direitos, a preocupação volta-se para 

as formas pelas quais esse acesso é veiculado, “busca-se uma nova meditação 

sobre o sistema de suprimento - o sistema judiciário;”109 isto significa alteração nas 

formas de procedimentos, mudanças estruturais nos tribunais (ou criação), presença 

de pessoas leigas ou para profissionais (no papel de juízes ou defensores), e o uso 

de mecanismos informais para o alcance da eficácia jurídica.110 

Dentre as alterações recomendadas encontra-se: a) juízos e tribunais 

especializados; b) juízes leigos ou árbitros; c) meios informais e extrajudiciais de 

solução de litígios; d) mudança da legislação material tendentes a prevenir litígios; e) 

adequação das regras processuais ao tipo de litígio.111 

As reformas recomendadas relacionam-se aos procedimentos, com 

concentração em atos de oralidade; meios extrajudiciais de solução de litígios (juízos 

arbitrais, conciliação, incentivos econômicos como isenções ou condenações à parte 

que resista ao acordo de forma irrazoável); especialização de órgãos e de 

procedimentos judiciais em relação à tutela dos interesses coletivos e difusos.112 

O conteúdo dessas reformas pode ser observado na Lei nº. 9099/95 e pela 

medida de política pública judiciária da Resolução nº. 125/ CNJ. 

Em análise aos obstáculos e às propostas renovatórias Cappelletti e Garth 

observam que na primeira onda renovatória a sistemática do judicare ataca as 

barreiras dos custos, mas não ataca outras barreiras, como as dificuldades que 

essas pessoas têm de reconhecer seus direitos e procurar auxílio. 

                                                           
108JEVEAUX, loc. cit. 
109CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant.  Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988. p. 70. 
110CAPPELLETTI, op. cit., p. 71. 
111JEVEAUX, op. cit., p. 4, apud CAPPELLETTI, op. cit., p.04. 
112JEVEAUX, op. cit., p. 4-5. 
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 Segundo esses autores113, essa sistemática não incentiva o profissional 

individual a auxiliar os pobres a compreender seus direitos, e identificar as áreas em 

que se pode valer de remédios jurídicos; dessa forma as demandas nesse sistema 

se restringiriam aos direitos tradicionais (área de família e criminal), além disso, 

tratam esses litigantes como indivíduos e não como classe, assim, nesses sistemas 

(inglês, francês) não se oferecem ações coletivas em favor dos pobres, a não ser 

que sejam justificadas em favor de cada indivíduo. Não estão aparelhados para 

transcender os remédios individuais. Já no modelo de acesso jurídico com 

advogados pagos pelo Estado encontra-se a dificuldade de manter esse 

atendimento de forma individual aos pobres, pois não haverá números de 

advogados suficientes para cumprir essa função, devendo esse modelo ser 

combinado com outras soluções para a melhoria do acesso jurídico.  

No Brasil, o sistema escolhido é o acesso jurídico por meio de advogado 

remunerado pelos cofres públicos114 em uma categoria específica de auxílio à 

Defensoria Pública, Instituição que vem contribuindo efetivamente para a promoção 

dos direitos aos que são hipossuficientes economicamente.115 Embora o sistema 

judicare não seja o adotado no sistema constitucional observa-se que as 

dificuldades, apontadas pelos autores, também se encontram presentes na realidade 

do acesso à justiça no Brasil.  

 Esta análise importa para o presente estudo, pois traz o alerta de que para 

o acesso à justiça efetivo se faz necessário que haja um encontro de vontades, ou 

                                                           
113CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant.  Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988. p. 38. 
114Art.134 - 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 Art. 5º, 
LXXIV.§ 1º-Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos 
Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, 
providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus 
integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições 
institucionais.§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e 
administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. 
115Cf. Lei n.º11.448/2007 alterou o art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a 
ação civil pública, legitimando para sua propositura a Defensoria Pública, entretanto a Associação 
Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) ajuizou, no Supremo Tribunal Federal, Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 3943, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do inciso5, 
II, da citada lei, sob o fundamento de que há violação do disposto dos artigos 5º, inciso LXXIV e 134, 
ambos da Constituição Federal, uma vez que a lei conferiu legitimidade sem restrições para a 
Defensoria Pública para a propositura de ação civil pública, fato que afeta diretamente a atribuição do 
Ministério Público tendo em vista que a titularidade da lei de ação civil publica pertence ao Ministério 
Publico, conforme dispositivo constitucional. 
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seja, ao tempo em que importa para esse acesso posturas legislativas declaratórias 

de direitos substantivos e garantias para a efetivação desses direitos, à tal ação é 

necessário que as pessoas comuns tenham uma identidade com estes direitos, 

tenham a ciência destes  mecanismos de alcance do objetivo. A questão é como 

prover este encontro. 

A observação de Nalini116 sobre o cumprimento dos preceitos constitucionais 

informa a necessidade desta compreensão solidária acerca da efetivação do acesso 

à justiça: 

A visão piramidal do sistema impõe a observância estrita das normas 
explicita ou implicitamente constitucionais. A vivência e aplicação da 
Constituição não esta dirigida apenas ao Judiciário, mas a todos os demais 
órgãos estatais, aos grupos sociais e inclusive aos cidadãos, pois somente 
a plena compreensão dos preceitos fundamentais garantirá a sua 
atualização e permanência. 

Tais obstáculos, se resolvidos, levam a um sistema de possibilidades para 

um melhor acesso à justiça e ao judiciário, se trabalhados os aspcetos 

procedimentais e efetivadas as reformas necessárias para promoção dos direitos e 

garantias efetivos. 

Na busca por melhores soluções para o acesso à justiça é relevante a 

obsevação de Alysson Mascaro,117 acerca do trabalho de Mauro Cappelletti: 

Mauro Cappelletti, cuja repercussão nas reformas processuais da década 
de 1990 no Brasil foi decisiva, trata do diganóstico dos problemas do 
processo civil esvaziando a sua conexão com as contradições sociais, em 
especial nos países do capitalismo periférico, para tratar de problemas de 
praxe, custos do Poder Judiciário e prazos, como forma de expansão da 
atividade do capital internacional sem que encontre barreiras institucionais 
nos países de seu comércio, produção ou investimento. 

 

Conforme narrado por este autor, os estudos de Mauro Cappelletti tiveram 

grande influência na sistemática processualista no país, entretanto, esse estudo 

                                                           
116NALINI, José Renato. O juiz e o acesso à justiça. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.  
p.38. 
117MASCARO, Alysson Leandro. Crítica da legalidade e do direito brasileiro. 2. ed. São Paulo: 
Quartier Latin, 2008. p. 202-203.  
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traduz uma concepção universal do sistema processual civil no mundo ocidental. 

Nesse sentido relata: 

O desvio da atenção jurídica em relação à socialização do processo civil 
inicia-se em debate europeus e americanos já nas décadas de 1969 e 1970, 
tendo como expoente maior o professor italiano Mauro Cappelletti, cujas 
pesquisas, financiadas por órgãos norte-americanos, encaminham-se a uma 
uniformização do processo civil no mundo ocidental, desenvolvendo, para 
tanto pesquisas sobre procedimentos e instituições jurídicas capazes de 
servir, ao mesmo tempo, para a sociedade norte-americana, italina, 
brasileira ou japonesa. 

Ocorre que há diferenças sócio-culturais e político-econômica na realidade 

brasileira que a distanciam da realidade europeia e norte-americana, e portanto, as 

soluções empreendidas pela pesquisa em uma universalização da sistemática 

processualista devem ser compreendidas com a devida adaptação para a realidade  

brasileira. Dessa forma, não se pode continuar a empreender reformas jurídicas no 

país seguindo a orientação de um “diagnóstico das contradições do direito como 

problemas de técnica.” 118 

A publicização do processo pelo viés constitucional e pelo qual se 

notabilizam os pressupostos normativos instrumentais para o efetivo acesso à justiça 

não estão sendo suficientes para proporcionar um acesso justo diante da referida 

pluralidade político sócio-econômico dos atores sociais, nos dias atuais. Por certo, 

não se faz a defesa utópica de que todos os problemas relacionados ao tema serão 

resolvidos, entretanto, é necessário repensá-los para que surjam novos caminhos. 

A ordem justa em relação à implementação de direitos substanciais passa 

pela sua efetividade e para isso devem existir instrumentos que o concretizam, tanto 

de ordem procedimental, processual, quanto instrumental sob a perspectiva de 

acesso efetivo ao Judiciário, ou seja, de alcance aos vetores institucionais que 

propiciem ao cidadão o acesso à justiça. 

Muito se discute na ordem destas reflexões sobre o acesso à justiça pela 

perspectiva de minorar o espaço de hipossuficiência do cidadão quanto à 

instrumentalidade técnica, e neste sentido são viabilizados instrumentos de defesa 

pela Defensoria Pública e OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).  

                                                           
118MASCARO, op. cit., p. 203. 
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O movimento do acesso à justiça introduziu, na esfera jurídica, uma 

perspectiva nova: aquela dos usuários ou consumidores da justiça. A justiça 

Itinerante tem essa característica de inovação. 

 A compreensão da hipossuficiência do jurisdicionado, pelo Poder Judiciário, 

em relação ao acesso à justiça, como descrito acima, deve ser contextualizada na 

dinâmica estrutural instaurada pela EC n.º 45/2004, com a criação do CNJ 

(Conselho Nacional de Justiça), conforme art. 92, I, A; e pela Justiça Itinerante, 

neste estudo, especificamente a Justiça Itinerante Estadual, pelo art. 125, § 7º, 

CF/88119: 

1.5. ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA E CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

O Poder Judiciário é chamado a atuar em uma sociedade que não responde 

mais a uma sistemática de raciocínio binário do direito, ou seja, não há mais um 

único saber, os saberes são socializados, e neste sistema de pluralidade de 

conhecimentos surge uma tomada de consciência de que o direito pode ser um 

sistema inclusivo, apesar das desigualdades existentes.  

Boaventura de Sousa Santos120 defende a ideia de que é possível o direito 

ser exercido democraticamente se tem por base uma cultura democrática, enfatiza, 

entretanto que as condições dessas bases democráticas são muito difíceis, seja pela 

distância que separa os direitos formalmente concedidos das práticas sociais que 

impunemente os violam; ou, porque as vítimas de tais práticas não mais se limitam a 

chorar a exclusão, ao contrário, cada vez mais reclamam individual e coletivamente 

para serem ouvidos e organizam-se para resistir à impunidade.  

Na medida em que há uma crescente descrença ao sistema jurídico vigente, 

aumenta o fosso das desigualdades sociais e o sentimento de injustiça. Um mundo 

em que cada vez mais os cidadãos, em especial das classes populares, tem 

                                                           
119Art. 125, § 7º - CF/88: “O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de 
audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, 
servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.".  
120SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da Justiça. São Paulo: Ed. 
Cortez, 2007. p. 09-10. 
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consciência dessa desigualdade e de que ela é injusta e de que viola os seus 

direitos.121 

1.5.1 Pacto Republicano: aliança do Executivo, Legislativo e Judiciário para o 

acesso à justiça 

Os magistrados estão enfrentando determinadas questões que por sua 

natureza exigem uma mudança de postura ideológica acerca da aplicação da norma 

jurídica, situação que se relaciona à Judicialização da Políticas e Controle 

Jurisdicional de Políticas Públicas. Por um lado, sob o ponto de vista normativo, 

esses fenômenos se constituem em uma resposta dos Tribunais as solicitações dos 

jurisdicionados, como se verificará no capitulo 2 deste estudo. 

Surge um novo protagonismo para o Judiciário que é chamado a intervir na 

complexidade das relações entre direitos e garantias fundamentais, notadamente os 

direitos sociais fundamentais, que estão sendo violados pela omissão do Estado em 

promove-los. 

 As dificuldades não se restringem apenas à perspectiva hermenêutica das 

normas constitucionais, mas se relacionam a uma reestrutura desse Poder, na órbita 

de sua administração interna. Esta temática guarda correlação com o problema do 

acesso à justiça e com a administração da Justiça e o papel desenvolvido pelo 

Conselho Nacional de Justiça. 

A realidade que se impõe, e já especificada anteriormente, é “o crescente 

protagonismo social e político do sistema judicial e do primado do direito.”122 De 

forma que se constrói o entendimento de  que nas sociedades assentes no primado 

do direito, estas não funcionam plenamente sem um sistema judicial eficiente, eficaz, 

justo e independente.  Entretanto, qual sistema é o desejado para o país? Essa é 

uma questão fundamental ao implementar mudanças e grandes investimentos, na 

                                                           
121SANTOS, op. cit. p.10. O autor esclarece que o sentido de consciência é complexo porque 
engloba, não só o direito à igualdade, como também, a diferença, designadamente à diferença 
cultural, e aos direitos coletivos dos camponeses sem terra, dos povos indígenas, dos afro-
descendentes.  
122SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da Justiça. São Paulo: Ed. 
Cortez, 2007.  p. 11. 
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criação de modelos que tornem o sistema judiciário mais eficiente, nas reformas 

processuais, ou ainda, na formação de magistrados e funcionários.123 

Após a EC n.º 45/2004 foi realizado I Pacto Republicano de Estado, 

15/12/2004, por um sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo.  Nele, firmou-se 

a parceria entre os Três Poderes da República em prol de uma democracia sólida, 

consistente em um significativo esforço conjunto em prol da modernização do 

Judiciário, cujo objetivo principal foi formar um Judiciário mais rápido e republicano, 

sendo criada a Secretária de Reforma do Judiciário, no Ministério da Justiça, com 

objetivo de colaborar, articular e sistematizar propostas de aperfeiçoamento 

normativo e de acesso à Justiça.124 

 Resulta do I Pacto Republicano aprovação de um conjunto de 25 projetos 

de leis, com o objetivo de  acelerar e modernizar a prestação jurisdicional, no 

período de 2005 e 2009125, sendo dezesseis na área de Processo Civil, sete em 

processo penal, e o dois de processo trabalhista 

O II Pacto Republicano, em 13 de abril de 2009, firmou os seguintes 

objetivos: o acesso universal à Justiça, especialmente dos mais necessitados; 

aprimoramento da prestação jurisdicional, mormente pela efetividade do principio 

constitucional da razoável duração do processo e pela prevenção de conflitos; 

aperfeiçoamento e fortalecimento das instituições de Estado para uma maior 

efetividade do sistema penal no combate à violência e criminalidade, por meio de 

                                                           
123SANTOS, op. cit., p. 15. Para o autor, o protagonismo dos tribunais emergem da mudança do 
modelo de Estado,  pois este tem alicerce em um modelo desenvolvimento que  se assenta em 
regras de mercado e nos contratos privados, e, para que estes sejam cumpridos e os negócios 
tenham estabilidade é necessário um Judiciário eficaz, rápido e independente. Cf. Santos, p. 16. 
124 Disponível em:<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp? >. Acesso em: 15 nov. 
2010. 
125 Destaca-se a aprovação da Lei n° 11.418/2006 que resultou, em 2009, na redução em 38,5% do 
total de processos distribuídos no Supremo Tribunal Federal (STF), em relação a 2008. por meio da 
redução de recursos e medidas protelatórias e da disciplina da repercussão geral do recurso 
extraordinário.  E, lei nº 11.672/2008, que dispõe sobre o trâmite dos recursos repetitivos dirigidos ao 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), que resultou na queda de 37% na quantidade de recursos 
especiais recebidos pelo STJ, em comparação ao período anterior à aprovação da medida. In 
Modernização do Poder Judiciário. Disponível em: 
<http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/contas/contas_governo/contas_09/Text
os/Ficha%2013%20-%20Judiciario.pdf>. Acesso em 23/04/2012. Nos anos de 2006 e 2007 foram 
realizadas outras modificações importantes do processo de execução, competência, antecipação de 
tutela, julgamento antecipado da lide, súmulas impeditivas de recursos (Lei n.º 10.444/05, Lei n.º 
11.382/06, Lei n.º 11.417/06, Lei n.º11318/06, Lei n.º 11.419/06 e Lei n.º11.441/07). Cf. In HESS, 
Heliana Maria Coutinho. A modernização do acesso à justiça nos 20 anos de Constituição Federal 
Disponível em: <http://www.ibrajus.org.br/revista/artigo.asp?idArtigo=91>. Acesso em: 22 abr. 2012. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp
http://www.ibrajus.org.br/revista/artigo.asp?idArtigo=91
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políticas de segurança pública combinadas com ações sociais e proteção à 

dignidade da pessoa humana.  

O segundo Pacto veio reforçar as medidas implementadas com o primeiro, e 

possui em seus objetivos: fortalecimento e proteção aos direitos humanos, 

efetividade da prestação jurisdicional, acesso universal à Justiça, aperfeiçoamento 

do Estado Democrático de Direito e das instituições do Sistema de Justiça.126 

Outras medidas para melhorar o acesso à justiça, como o incentivo para 

resolução de determinados conflitos jurídicos pelo viés de composição extrajudicial 

como arbitragem, conciliação, mediação, se constituem em opções válidas. 

Neste estudo, a abordagem do acesso à justiça ocorre sob o enfoque do 

Poder Judiciário em uma opção de estudo pelo sistema formal a este acesso. Esta 

escolha se deve a um fato simples e óbvio de que “muitos conflitos básicos 

envolvendo os direitos de indivíduos ou grupos, necessariamente continuarão a ser 

submetidos aos tribunais regulares.”127 Assim, as dificuldades inerentes a esta 

realidade devem ser verificadas  para que estratégias de ação para a solução dos 

obstáculos ao efetivo acesso à justiça possam surgir.  

1.5.2 Conselho Nacional de Justiça e Políticas Públicas Judiciárias de Acesso à 

Justiça 

O desafio que se estabelece, no âmbito das reformas necessárias para o 

melhor acesso à justiça é o de criar mecanismos para que sejam preservados os 

tribunais, ao tempo em que se possibilita uma área especial do sistema judiciário 

que deverá alcançar pessoas excluídas de uma sistemática tradicional de acesso à 

justiça.  

                                                           
126Foram aprovados doze dos 40 projetos de lei: dois no eixo de Proteção de Direitos Humanos e 
Fundamentais, seis no eixo de Agilidade e Efetividade da Prestação Jurisdicional, e quatro no de 
Ampliação do Acesso à Justiça. In ‘Modernização do Poder Judiciário. 
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/contas/contas_governo/contas_09/Texto
s/Ficha%2013%20-%20Judiciario.pdf. Acesso em: 22 abr. 2012. 
127CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant.  Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988. p. 76. 
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Humberto Theodoro Junior assinala que deve ser reconhecida a situação 

caótica dos órgaos encarregados da prestação jurisdicional no país: 

[...] pois eles trabalham tanto do ponto de vista organizacional, como 
principalmente em torno da busca de solução para sua crônica inaptidão 
para enfrentar o problema do acúmulo de processos e da intolerável demora 
na prestação jurisdicional. Não há o minimo de racionalidade administrativa, 
já que inexistem órgaos de planejamento e desenvolvimento dos serviços 
forenses, e nem mesmo estatística útil se organiza para verificar onde e 
porque se entrava a marcha dos processos.128 

Neste sentido, a inserção normativa da criação constitucional do Conselho 

Nacional de Justiça como consta da redação dada pela EC n.º 45/2004, ao art.92, I, 

CF/88, objetiva a instrumentalidade para a administração do Judiciário em prol da 

efetivação do acesso à justiça, e para minorar as dificuldades existentes a este 

acesso. 

A missão do Conselho Nacional de Justiça é contribuir para que a prestação 

jurisdicional seja realizada com moralidade, eficiência e efetividade, em benefício da 

sociedade, e dentre as diretrizes gerais de sua atuação consta: planejamento 

estratégico e proposição de políticas judiciárias, modernização tecnológica do 

judiciário, ampliação do acesso à justiça, pacificação e responsabilidade social, 

garantia de efetivo respeito às liberdades públicas e execuções penais. Como afirma 

Sadek129: 

No que se refere à existência ou não de um organismo encarregado de 
exercer o controle externo sobre as instituições de justiça, não se trata 
imediatamente nem de diminuir a morosidade da Justiça, nem de alargar o 
acesso à Justiça, ainda que estes objetivos possam vir a ser contemplados 
em um segundo momento. A criação de um organismo de controle poderia 
estar respondendo a uma meta de democratização, em um sentido muito 
peculiar e legítimo – democracia enquanto prestação de contas. 

                                                           
128Esse assertivo diagnóstico foi feito antes da criação do CNJ. Cf. in THEODORO JUNIOR, 
Humberto. Celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Insuficiência da reforma de leis 
processuais. p.13. Disponível em: <http:--www.abdpc.org.br---artigos----artigo51.htm>. Acesso em: 30 
jan. 2012. 
129SADEK, Maria Tereza. Controle externo do poder judiciário. In: Reforma do judiciário. Rio de 
Janeiro: Biblioteca Virtual de Ciências Humanas. Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2010. p. 
132.  Diponível em: <www.centroedelstein.org.br>. Acesso em: 20 abr. 2012. 

http://www.centroedelstein.org.br/
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Desta forma, é da competência do CNJ manter o bom funcionamento da 

Justiça brasileira e, para isso, o órgão desenvolve ferramentas eletrônicas e 

promove parcerias para garantir agilidade e transparência nas atividades.  

Todas as ações promovidas pelo Conselho são destinadas a instruir o 

cidadão para que ele conheça seus direitos perante a Justiça e possa fiscalizar o 

cumprimento deles. Tendo em vista esta realidade na sistemática do Poder 

Judiciário observa-se que o Planejamento Estratégico do CNJ130 busca dar 

efetividade ao princípio do acesso à justiça para garantir que o cidadão encontre no 

Poder Judiciário uma ação que promova uma solução rápida e eficaz ao seu 

problema jurídico.  

A materialidade deste planejamento encontra-se na Resolução n.º 70/2009, 

com os seguintes objetivos que podem ser divididos em blocos, pelo conjunto de 

afinidades que apresentam entre si. 

O objetivo, em um primeiro bloco, essencialmente, está voltado para a busca 

da celeridade e eficiência da atuação jurídica e administrativa do Judiciário para 

garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos; buscar a excelência na 

gestão de custos operacionais; facilitar o acesso à Justiça; promover a efetividade 

no cumprimento das decisões, promover a cidadania.  

Em um segundo bloco, os objetivos se voltam para a executoriedade do 

princípio federativo, ou do pacto entre os três poderes, com o fim de unir propostas, 

objetivos, ações entre os Tribunais Estaduais/Federais e entre os Poderes. Isto é, 

garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Judiciário; estimular a 

interação e a troca de experiências entre tribunais nos planos nacional e 

internacional; fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e 

instituições. 

O terceiro bloco volta-se para uma perspectiva ética e moral que abrange 

um trabalho de Recursos Humanos tendo em vista que o bem valorizado é o 

aspecto humano nas relações estabeleceidas entre o público externo, magistrado e 

servidores que compõe o Poder Judiciário. O objetivo é disseminar valores éticos e 

                                                           
130 Resolução nº 70, de 18 de março de 2009, institui o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário, 
que estabelece 15 (quinze) objetivos. 

http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/gestao-e-planejamento-do-judiciario/resolucao-n-70
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morais por meio de atuação institucional efetiva; aprimorar a comunicação com 

públicos externos; desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos 

magistrados e servidores; motivar e comprometer magistrados e servidores com a 

execução da estratégia. 

 O quarto bloco de ações está relacionado ao primeiro, na medida em que a 

eficiência e celeridade da atuação jurídica e administrativa do Judiciário passam por 

uma infraestrutura apropriada a estas atividades, bem como é fator importante 

almejar a disponibilidade de sistemas essenciais de tecnologia de informação e 

assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia.  

Os resultados desses objetivos encontram-se detalhados estatisticamente 

no item Justiça em números.  

O Justiça em números 131 refere-se à estatística apresentada nos relatórios 

anuais do Conselho Nacional de Justiça e se constitui em fonte para estabelcer a 

relação entre Acesso à Justiça e Políticas Públicas Judiciais. Como afirma Humberto 

Theodoro Junior132: 

Sem o apoio em dados cientificamente pesquisados e analisados, a reforma 
legislativa dos procedimentos é pura inutilidade, que só serve para frustrar, 
ainda mais, os anseios da sociedade por uma profunda e inadiavel 
modernização da Justiça. Sem estatística idônea, qualquer movimento 
reformista perde-se no empirismo e no desperdicio de energias por 
resultados aleatórios e decepcioniantes. 

Os dados estatístiticos133 apresentados pelo CNJ, em seu relatório anual, 

advém das informações prestadas pelos Tribunais de origem que relatam sobre os 

processos distribuidos e julgados, o número de cargos de juíz, número de cargos de 

juízes ocupados e ainda o número de habitantes atendidos por juiz.  

                                                           
131O Conselho Nacional de Justiça está obrigado a elaborar semestralmente relatório estatístico sobre 
processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder 
Judiciário. Deve emitir ainda, um relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, 
sobre a situação do Poder Judiciário no país, e as atividades do Conselho, itens que devem integrar a 
mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por 
ocasião da abertura da sessão legislativa. Cf. art. 103-B, § 4º, VI, VII, CF/88. 
132THEODORO JUNIOR, Humberto. Celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Insuficiência 
da reforma de leis processuais. p.13. Disponível em: <http:--www.abdpc.org.br---artigos----
artigo51.htm>. Acesso em: 30 jan. 2012. 
133A Resolução n.º 04, de 16 de agosto de 2006, cria o Sistema de Estatística do Poder Judiciário. 
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Constam na Resolução nº. 76, de 12 de maio de 2009, os indicadores que 

devem compor o relatório. Entende-se que todos os indicadores contribuem para 

uma análise sobre o acesso à justiça no país, entretanto, no presente estudo 

escolheu-se o indicador específico ao Acesso à Justiça134 para uma reflexão pontual 

sobre a realidade e perspectivas desse acesso no âmbito da Justiça Estadual. 

O indicador Acesso à Justiça subdivide-se em: a) assistência judiciária 

gratuita em relação às despesas da Justiça Estadual, que tem por objetivo indicar o 

que o gasto com a assistência judiciária representa em relação à despesa total da 

Justiça Estadual no ano-base; b) assistência judiciária gratuita por 100.000 mil 

habitantes, o objetivo é indicar qual a despesa da Justiça Estadual com a assistência 

judiciária, para cada 100.000 mil habitantes; c) demandantes, aqui a finalidade é 

demonstrar o quantitativo de demandantes que tiveram acesso à Justiça Estadual no 

ano-base. 

Diante dos objetivos traçados pelo Conselho Nacional de Jusitiça135 em um 

Plano Estratégico Nacional, como mencionado anteriormente, constatou-se a 

necessidade de elaboração de um Plarno Estratégico Quinquenal136 para 

estabelecer um referencial estratégico, para que se cumpra a finalidade estabelecida 

pelo CNJ de articular ações de curto, médio e longo prazo com o objetivo de conferir 

suporte e sustentabilidade à estratégia do Poder Judiciário Nacional. 

O Plano Estratégico Quinquenal objetiva então, orientar a elaboração de 

planos de gestão do Conselho Nacional de Justiça. Sendo que os planos, as ações 

deles decorrentes, seus resultados e o desempenho de indicadores, metas e 

projetos estratégicos serão monitorados pelo Departamento de Gestão Estratégica 

para subsidiar a administração na identificação e antecipação de estratégias e 

                                                           
134 O art. 14, da Resolução nº. 76/2009, traz por indicadores estatísticos gerais: I. Insumos, dotações 
e graus de utilização (receitas e despesas/estrutura); II. litigiosidade (carga de trabalho, taxa de 
congestionamento recorribilidade e reforma de decisões); III.;  Acesso à justiça; IV. Perfil das 
demandas. 
135Conforme art. 2º da Resolução n.º 70, de 18 de Março de 2009.  
136Como consta da disposição normativa inicial da Resolução nº. 70, de 18 de março de 2009: 
“CONSIDERANDO a unicidade do Poder Judiciário, a exigir a implementação de diretrizes nacionais 
para nortear a atuação institucional de todos os seus órgãos; CONSIDERANDO a necessidade de se 
conferir maior continuidade administrativa aos tribunais, independentemente das alternâncias de seus 
gestores; CONSIDERANDO determinar a Resolução CNJ n.º 49, de 18 de dezembro de 2007, a 
criação de Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica, unidade administrativa competente para 
elaborar, implementar e gerir o planejamento estratégico de cada órgão da Justiça.”  
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necessidades institucionais137. Desta forma, os Tibunais do país devem elaborar, 

igualmente, um plano estratégico. 138 

Theodoro Junior apud Gerhard Walter faz o alerta que as soluções para 

melhorar a prestação jurisdicional vão além das mudanças procedimentais: 

É, portanto, preciso conscientizar-se de que o aprimoramento da prestação 
jurisdicional não acontecerá somente em virtude de modificações 
procedimentais, nem tampouco do simples crescimento numérico dos juízes 
disponíveis. A solução para o mal da demora dos processos, seja aqui, seja 
na Europa, terá de ser procurada por outras formas”139 

Estrategicamente, portanto, várias são as medidas necessárias para dirimir 

os obstáculos ao devido acesso à justiça. 

Entende-se que a política pública judiciária pode vir a tornar-se um bom 

instrumento no combate às dificuldades dos problemas jurídicos, em relação à 

prestação jurisdicional. Esta é uma área inovadora no campo jurídico, que vem 

sendo encampada pelo Conselho Nacional de Justiça. 

A Resolução nº. 125, de 29 de novembro de 2010, CNJ, dispõe sobre as 

diretrizes para a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos 

de interesse no âmbito do Poder Judiciário. Encontram-se nela, as justificativas e 

permissivos legais pelos quais o CNJ encaminha as políticas públicas judiciárias. 

Consta-se que, na referida resolução, a implementação de políticas públicas 

judiciárias decorre da própria natureza do CNJ em relação ao controle da atuação 

administrativa e financeira do Poder Judiciário, com fins de zelar pela observância 

do art. 37, da Constituição Federal. 

                                                           
137 Art. 3º da Portaria n° 18, de 19 de fevereiro de 2010. 
138 Art. 2º O Conselho Nacional de Justiça e os tribunais indicados nos incisos II a VII do art. 92 da 
Constituição Federal elaborarão os seus respectivos planejamentos estratégicos, alinhados ao Plano 
Estratégico Nacional, com abrangência mínima de 5 (cinco) anos, bem como os aprovarão nos seus 
órgãos plenários ou especiais até 31 de dezembro de 2009. Na Portaria n° 18, de 19 de fevereiro de 
2010, em seu art. 1º consta o Plano Estratégico Quinquenal do Conselho Nacional de Justiça para o 
período de 2010 a  2014. 
139THEODORO JUNIOR, Humberto. Celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Insuficiência 
da reforma de leis processuais. p.13. Disponível em: <http:--www.abdpc.org.br---artigos----
artigo51.htm>. Acesso em: 30 jan. 2012. 



60 

 

O órgão preconiza que o acesso à justiça insculpido no art. 5º, XXV, da 

Constituição Federal vai “além da vertente formal perante os órgãos judiciários, 

implica acesso à ordem justa.” Sendo a ordem justa, pelo que estabelece a 

resolução, a busca por uma resolução de conflitos estabelecidos juridicamente. 

Como consta da resolução, a cidadania e o acesso à justiça são 

compreendidos em uma ordem justa, dentro do estabelecido no Plano Estratégico, 

significando o justo como acesso ao Fórum, aos Tribunais. 

Nesta perspectiva e pelas determinações contidas, no plano operacional do 

órgão no plano quinquenal, conclui-se que a linha de sua atuação é para estabelecer 

políticas públicas de acesso à justiça, essencialmente, pela perspectiva 

processualista e mecanismos alternativos como a mediação e conciliação, como 

consta da própria Resolução nº. 125/2010.140 

A referida resolução estabelece o programa de Conciliação para a 

composição de conflitos de forma rápida e simplificada,141 que tem caráter 

permanente de Política Judiciária Nacional e que pode ser manifestada pelos 

Núcleos de Conciliação, existentes nos tribunais do país, ou nos setores indicados 

pelos tribunais.142 Consta na referida resolução, como justificativa para a 

implementação da política pública de Conciliação: 

                                                           
140Resolução nº. 125, de 29 de novembro de 2010. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/atos-
administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia?start=50>. Acesso em: 14 set. 2011. 
“Considerando que, por isso, cabe ao Judiciário estabelecer politica pública de tratamento adequado 
dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses, que ocorrem em larga e crescente escala na 
sociedade, de forma a organizar, em âmbito nacional, não somente os serviços prestados nos 
processos judiciais, como também os que possam sê-lo mediante outros mecanismos de solução de 
conflitos, em especial os consensuais, como a mediação e conciliação.” 
141Fundamento normativo pelo art.37, CF/88, e controle da atuação administrativa e financeira do 
Poder Judiciário. Alcançar os objetivos estratégicos do Poder Judiciário quanto a eficiência 
operacional, o acesso ao sistema de Justiça e a responsabilidade social, nos termos da 
Resolução/CNJ nº 70, de 18 de março de 2009. O acesso à justiça conforme art. 5º, XXXV, CF/88, 
que além da vertente formal perante os órgãos judiciários, implica no acesso à ordem jurídica justa. 
Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12243-
resolucao-no-125-de-29-de-novembro-de-2010>. Acesso em: 12 dez. 2012. 
142Art. 7º Os Tribunais deverão criar, no prazo de 60 (sessenta) dias, Núcleos Permanentes de 
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, compostos por magistrados da ativa ou aposentados 
e servidores, preferencialmente atuantes na área, com as seguintes atribuições, entre outras: I - 
desenvolver a Política Judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesses, estabelecida 
nesta Resolução; II - planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao cumprimento 
da política e suas metas; III - atuar na interlocução com outros Tribunais e com os órgãos integrantes 
da rede mencionada nos arts. 5º e 6º;IV - instalar Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 
Cidadania que concentrarão a realização das sessões de conciliação e mediação que estejam a 
cargo de conciliadores e mediadores, dos órgãos por eles abrangidos; V - incentivar ou promover a 

http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia?start=50
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia?start=50
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12243-resolucao-no-125-de-29-de-novembro-de-2010
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12243-resolucao-no-125-de-29-de-novembro-de-2010
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[...] cabe ao Judiciário estabelecer política pública de tratamento adequado 
dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses, que ocorrem em larga 
e crescente escala na sociedade, de forma a organizar, em âmbito nacional, 
não somente os serviços prestados nos processos judiciais, como também 
os que possam sê-lo mediante outros mecanismos de solução de conflitos, 
em especial dos consensuais, como a mediação e a conciliação.143 

O combate aos desafios objetivados pelo CNJ para a melhoria do acesso à 

justiça envolve programas que tem por objetivo a tramitação célere dos processos 

na Justiça, em observância aos princípios da razoável duração dos processos 

judiciais e para facilitar o acesso à justiça.  

O Conselho Nacional de Justiça apresenta sete programas de acesso à 

justiça: Advocacia Voluntária, Casas de Justiça e Cidadania, Conciliação, Juizados 

Especiais, Justiça Aqui, Mutirões da Cidadania, Mutirões de Conciliação – SFH. 

A advocacia voluntária foi criada pela resolução nº. 62, de 10 de fevereiro de 

2009144, e conforme o art.1º da resolução a finalidade é de promover o direito de 

defesa aos menos favorecidos, de forma que determina aos tribunais diretamente ou 

por convênio de cooperação com a Defensoria Pública da União, Estados ou Distrito 

Federal a implementação de meios para cadastrar advogados voluntários que 

                                                                                                                                                                                     
capacitação, treinamento e atualização permanente de magistrados, servidores, conciliadores e 
mediadores nos métodos consensuais de solução de conflitos; VI - propor ao Tribunal a realização de 
convênios e parcerias com entes públicos e privados para atender aos fins desta Resolução.§ 1º A 
criação dos Núcleos e sua composição deverão ser informadas ao Conselho Nacional de Justiça; § 2º 
Os Núcleos poderão estimular programas de mediação comunitária, desde que esses centros 
comunitários não se confundam com os Centros de conciliação e mediação judicial, previstos no 
Capítulo III, Seção II; § 3.º Nos termos do art. 73 da Lei n° 9.099/95 e dos arts. 112 e 116 da Lei n° 
8.069/90, os Núcleos poderão centralizar e estimular programas de mediação penal ou qualquer outro 
processo restaurativo, desde que respeitados os princípios básicos e processos restaurativos 
previstos na Resolução n° 2002/12 do Conselho Econômico e Social da Organização das Nações 
Unidas e a participação do titular da ação penal em todos os atos; § 4º Na hipótese de conciliadores e 
mediadores que atuem em seus serviços, os Tribunais deverão criar e manter cadastro, de forma a 
regulamentar o processo de inscrição e de desligamento desses facilitadores.(Alterado pela Emenda 
nº 1, de 31 de janeiro de 2013, disponibilizada no DJ-e nº 22/2013, em 04/02/2013, pág. 2-
6.).Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-
resolucoes/12243-resolucao-no-125-de-29-de-novembro-de-2010>. Acesso em: 15 mar. 2013. 
143A justificativa normativa é o art. 5º, XXXV, CF, e para alcançar os objetivos estratégicos do Poder 
Judiciário conforme Resolução/CNJ nº. 70, de 18 de março de 2009. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12243-resolucao-no-
125-de-29-de-novembro-de-2010>. Acesso em: 15 mar. 2013. 
144Fundamento normativo da resolução pelo art. 5°, LXXIV, CF, (dever de prestar assistência jurídica 
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos) c/c art. 134, CF/88 que dispõe 
sobre a Defensoria Pública, e disposto no § 1° do art. 22, da lei 8.906, de 4 de julho de 1994, não 
obsta o exercício voluntário da advocacia em favor dos necessitados, frente à disponibilidade do 
direito aos honorários (STF, ADI 1194), sem prejuízo, quando for o caso, do recebimento de 
honorários de sucumbência. Disponível em: <http: // www.cnj.jus.br/atos-
administrativos/12181:resolução-no-62> Acesso em: 12 dez. 2012. 

http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12243-resolucao-no-125-de-29-de-novembro-de-2010
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12243-resolucao-no-125-de-29-de-novembro-de-2010
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12243-resolucao-no-125-de-29-de-novembro-de-2010
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12243-resolucao-no-125-de-29-de-novembro-de-2010
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/12181:resolução-no-62
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/12181:resolução-no-62
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tenham interesse na prestação de assistência jurídica sem contraprestação 

pecuniária do assistido ou do Estado. 

As Casas de Justiça e Cidadania se constituem em rede integrada de 

serviços ao cidadão que oferecem assistência jurídica gratuita, informações 

processuais, audiências de conciliação pré-processual, emissão de documentos, 

ações de reinserção social de presos e egressos.145 

Esse programa foi implementado formalmente pela Portaria nº. 499/CNJ, de 

7 de abril de 2009,146 e tem por objetivo: desenvolver serviços voltados para o 

crescimento social e fortalecimento da cultura jurídica; promover a integração da 

comunidade na busca de soluções para questões locais; prevenir ou tratar conflitos 

de interesse da comunidade; oferecer capacitação profissional, educação, e 

inserção social, informações sobre serviços públicos, conhecimentos sobre 

cidadania; direito; saúde; assistência judiciária voluntária e mecanismos para a 

solução de conflitos.147 

A implementação dos juizados teve bastante repercussão no combate à 

lentidão para prestação jurisdicional facilitando o acesso à justiça em causas de 

                                                           
145A resolução recomenda aos tribunais a instalação de Casas de Justiça e Cidadania para a 
promoção de ações de desenvolvimento destinadas a efetiva participação do cidadão e de sua 
comunidade na solução dos seus problemas e maior aproximação  com o Poder Judiciário. 
Recomendação CNJ nº.26/2009. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-
justica/casas-de-justica-e-cidadania> Acesso em: 12 dez. 2012.  
146 Fundamento normativo para a implementação do programa é princípio constitucional da cidadania 
disposto no art. 1º, II, CF/88. Justifica a medida pelo objetivo estratégico do CNJ de “Promover a 
Cidadania e Disseminar Valores Éticos e Morais por Meio de Atuação Institucional Efetiva”, aprovado 
na 85ª Sessão Plenária, de 26 de maio de 2009. Disponível em 
<http://www.cnj.jus.br/images/programas/casas-justica-cidadania/projeto_programa_cjc.pdf > Acesso 
em: 12 dez. 2012. 
147 Na justificativa para a implementação das Casas de Justiça e Cidadania o CNJ faz a seguinte 
recomendação: ‘O propósito inicial do Programa será conduzido pela divulgação de uma campanha 
nacional para o recrutamento de boas práticas que apresentem relação com questões de 
empoderamento cívico das comunidades locais para o exercício de direitos fundamentais e para o 
acesso à justiça. Assim, apenas para fins exemplificativos, podem-se enunciar as seguintes 
atividades: oferta de cursos gerais sobre ações que envolvem cidadania (direitos políticos, sociais, 
coletivos e difusos etc), cursos profissionalizantes, informações sobre canais de acesso e fiscalização 
da rede de serviços públicos (saúde, educação, água e abastecimento, luz, telefone, saneamento 
básico, segurança pública etc), assistência judiciária voluntária (com ênfase na participação 
institucional de núcleos de práticas jurídicas de instituições de ensino e na formação de uma rede de 
voluntariado para a captação de cidadãos interessados em participar dessa iniciativa), mecanismos 
de conciliação e arbitragem para a solução de conflitos, eventos (palestras, oficinas, apresentações) 
de incentivo à cultura, ao desporto e ao lazer, bibliotecas comunitárias, dentre outros.’ 

http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica/casas-de-justica-e-cidadania
http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica/casas-de-justica-e-cidadania
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menor complexidade de até 40 salários mínimos nos Juizados Especiais Cíveis148 na 

esfera estadual e de até 60 salários mínimos no âmbito Federal pela Lei nº. 

10.259/01. No âmbito criminal os Juizados possuem competência para conciliar, 

julgar e executar infrações penais de menor potencial ofensivo. 149  

O Conselho Nacional de Justiça considera como programa de acesso à 

justiça a Lei nº. 9099/95 relativa aos Juizados Especiais, sendo constituído grupos 

de trabalho para uma análise aprofundada dos juizados. 

A proposta do programa Justiça Aqui é fornecer a prestação dos seguintes 

serviços: certidão de nascimento; cursos gratuitos; denúncias sobre violação de 

direitos de crianças e adolescentes; atendimento para crianças e adolescentes em 

situação de risco; acionar a Defensoria Pública e o Conselho Tutelar; resolver 

conflitos através de mediação e conciliação, evitando processos judiciais; receber 

orientações sobre direitos trabalhistas e o funcionamento da justiça do trabalho; 

emitir título de eleitor e resolver outras pendências da justiça eleitoral; atendimento 

pelo ônibus do projeto Justiça Itinerante. 150 

Encontra-se, na proposta do referido programa, uma dinâmica similar ao que 

ocorre na executoriedade da Justiça Itinerante em outros Estados151, entretanto o 

presente programa se caracteriza pelos serviços cartorários e expedição de 

                                                           
148 Exemplificando ações de menor complexidade: ‘ações de despejo para uso próprio; possessórias 
sobre bens imóveis; de arrendamento rural e de parceria agrícola; de cobrança ao condômino de 
quaisquer quantias devidas ao condomínio; de ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico; 
de ressarcimento por danos causados em acidentes de veículos, ressalvados os casos de processo 
de execução; de cobrança de seguro, relativo aos danos causados em acidente de veículo, 
ressalvados os casos de processo de execução; de cobrança de honorários dos profissionais liberais, 
salvo o disposto em legislação especial.’ Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-
z/acesso-a-justica/juizados-especiais>. Acesso em: 13 abr. 2013. 
149 Conforme consta do site do CNJ: A criação de grupos de trabalho para tratar especificamente das 
questões relacionadas aos juizados especiais tornou-se uma política permanente da Corregedoria 
Nacional de Justiça, cuja finalidade é identificar as principais mazelas dos órgãos e estudar a melhor 
maneira de saná-las. Dessa forma, destaca-se o caráter interinstitucional dos grupos criados pela 
Corregedoria Nacional de Justiça, que passaram a ser compostos não apenas por membros do 
Conselho Nacional de Justiça, mas também por juízes locais e representantes de outros órgãos. 
Exemplo é a equipe relativa aos juizados especiais federais, que conta com representantes do INSS 
e da Procuradoria Federal Especializada junto a esse órgão. Em reunião realizada em setembro de 
2011, o grupo tratou da atuação das agências do INSS, do cumprimento das decisões judiciais, das 
matérias pacificadas, do prévio requerimento administrativo, do programa para redução de demandas 
e da perícia prévia. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-
justica/juizados-especiais>. Acesso em: 13 abr. 2013. 
150 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica/justica-aqui>. Acesso 
em: 13 abr. 2013. É um programa específico executado no Estado do Rio de Janeiro. 
151 Estados do Piauí e Amapá. 

http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica/juizados-especiais
http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica/juizados-especiais
http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica/juizados-especiais
http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica/juizados-especiais
http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica/justica-aqui
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documentos onde se agregam ao exercício da função jurisdicional pela Justiça 

Itinerante. Paradoxalmente, encontra-se uma inversão conceitual do que seja o 

acesso à justiça no elenco dos programas selecionados pelo órgão administrativo, 

pois o programa Justiça Aqui é colocado em relevância pelos serviços extrajudiciais. 

A Justiça Itinerante Estadual teve sua origem pelo art. 94, da Lei nº. 

9099/1995 e hoje se encontra autorizada constitucionalmente pela EC n.º 45/2004, 

mas não consta como programa autônomo de política pública judiciária de acesso à 

justiça pelo CNJ. 

Com fundamento na competência constitucional que lhe foi atribuída de 

órgão propulsor de políticas institucionais para o Poder Judiciário, o Conselho 

Nacional de Justiça instituiu o programa Mutirões de Cidadania com o objetivo de 

concretamente viabilizar a garantia de direitos fundamentais ao cidadão que se 

encontre em situação de vulnerabilidade.  

O referido programa abrange o seguinte quadro de vulneráveis: proteção à 

criança e ao adolescente, ao idoso, aos portadores de necessidades especiais e à 

mulher vítima da violência doméstica e familiar. Justifica a abordagem pela 

“concepção de que o Judiciário lida com direitos especialíssimos e de grande 

sensibilidade, daí por que o elenco desenvolvido de políticas prioritárias.”152 

Outro programa, o mutirão do Sistema Financeiro de Habitação, consiste na 

realização de audiências de conciliação relacionadas ao Sistema Financeiro, sendo 

executado pelos Tribunais Regionais Federais (TRFs), desde março de 2011. 153 

A reforma do Poder Judiciário, pela EC nº 45/2004, e pela qual foi criado o 

Conselho Nacional de Justiça não pode ficar isenta de uma abordagem critica. 

Abordagem que sinaliza mudanças que vem ocorrendo tanto na estrutura do Poder 

Judiciário, no aspecto administrativo, como também, em sua função jurisdicional. 

 Sobre o tema Santos154 explana que o protagonismo dos Tribunais se alia à 

questões politicas e econômicas diante da emergência de um modelo  

                                                           
152Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica/mutiroes-da-cidadania>. 
Acesso em: 12 dez. 2012. 
153Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica/mutiroes-de-conciliacao-
sfh>. Acesso em: 12 dez. 2012. 

http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica/mutiroes-da-cidadania
http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica/mutiroes-de-conciliacao-sfh
http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica/mutiroes-de-conciliacao-sfh
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desenvolvimentista que se assenta nas regras de mercado e contratos privados, de 

forma que a administração judiciária no Brasil também caminha para um contexto 

mercadológico em que se faz necessário um sistema judicial eficaz, rápido, 

independente; e por outro lado, o Judiciário passa a protagonizar a precariedade dos 

direitos econômicos e sociais, decorrentes do desmantelamento do Estado Social 

(direito laboral, previdência social, educação, saúde, etc.). Tais circunstâncias 

apontam para a realidade de que o índice de litigância em determinada realidade, 

não está relacionada apenas à cultura jurídica e política, mas também, ao grau de 

efetividade da aplicação dos direitos e a existência de estruturas administrativas que 

sustentam essa aplicação.  

As políticas públicas judiciárias não se constituem em uma solução única, 

diante da complexidade que envolve os problemas relacionados ao acesso à justiça, 

mas podem vir a se tornarem mecanismos eficazes para o seu devido acesso e no 

desenvolvimento de uma consciência para a cidadania, possibilitando a estabilidade 

não apenas nas relações individuais e sociais deste país, mas a viabilizar condições 

para o desenvolvimento econômico.  

Diante do alcance das políticas públicas judiciárias desenvolvidas, deve-se 

estar atento às reformas jurídicas constitucionais, pois, como alerta Santos155, as 

agências de ajuda internacional passaram a dar prioridade aos programas de 

reforma judicial e de construção do Estado de direito, em muitos países em 

desenvolvimento, este fato se relaciona não apenas ao protagonismo do tipo 

político, mas, como já mencionado anteriormente, deve-se sobretudo ao 

protagonismo advindo da ideia de que as  sociedades  se assentam no primado do 

Direito, e de que não funcionam eficazmente sem um sistema judicial eficiente, 

eficaz, justo, e independente.  

Diante deste quadro, é preciso fazer grandes investimentos para que haja 

melhor prestação jurisdicional, com consequente melhora no acesso à justiça.  

O Poder Judiciário até a criação e formação do Conselho Nacional de 

Justiça era um desconhecido para a sociedade brasileira. Não havia a devida 

                                                                                                                                                                                     
154SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da Justiça. São Paulo: Ed. 
Cortez, 2007. p. 16. 
155 Ibidem., p. 12, p.15. 
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transparência acerca da atuação de seus membros em dados auferíveis, de forma 

que a informatização dos Tribunais e a obrigatoriedade de lançar dados da produção 

jurídica no sistema para conhecimento da população e para a catalogação dos 

dados pelo órgão administrativo foram medidas importantes para melhorar o 

desempenho do Poder Judiciário. 

Ocorre que para a implementação de uma política judiciária apenas a 

aferição de dados estatísticos não é suficiente. Neste sentido, compreende-se que o 

Conselho Nacional de Justiça satisfaz um discurso de eficiência e produtividade em 

relação ao acesso à justiça, em um perfil que vem sendo utilizado no plano global de 

desenvolvimento, em prol de uma economia de contexto mercadológico, como 

acima referenciado, que interessa primordialmente aos interesses de capital 

internacional. 

A questão, portanto, é discernir conjuntamente em um amplo debate com os 

atores envolvidos na sistemática jurídica, inclusive a comunidade acadêmica, quais 

os melhores mecanismos para a solução de determinados obstáculos para o acesso 

à justiça e para a formatação da sistemática do Poder Judiciário no país, objetivando 

uma maior eficácia da função jurisdicional, e ao devido acesso à ordem jurídica 

justa. Este é o caminho para o surgimento e implementação de políticas públicas 

judiciárias, seja para viabilizar ações concretas em programas institucionais, seja 

para a normatização de medidas voltadas para a solução do problema. Segmento 

que deve ser transparente para a sociedade brasileira, que também é chamada a 

participar.156 

Algumas políticas públicas judiciárias, enquanto programas de acesso à 

justiça, veiculado pelo site do Conselho Nacional de Justiça, não possuem o perfil 

determinante de políticas públicas, à exceção do que estabelece a resolução de nº. 

                                                           
156Nesse contexto, um dado interessante é a realização de audiências públicas pelo Supremo 
Tribunal Federal. Esse foi um dos fundamentos para a Recomendação/CNJ de nº. 31/2010, 
especificamente a Audiência Pública nº 4 realizada pelo STF para discutir questões relativas as 
demandas judiciais que objetivam o fornecimento de prestações de saúde, a carência de informações 
clínicas prestadas aos magistrados a respeito dos problemas de saúde enfrentados pelos autores 
dessas demandas. O CNJ resolve recomendar aos Tribunais a adoção de medidas visando subsidiar 
os magistrado e operadores do direito, e assegurar maior eficiência na solução das demandas 
judiciais envolvendo a assistência a saúde. Estabelece na Resolução/CNJ nº. 107/2010, em seu  art. 
1º - Fica instituído, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Nacional para o 
monitoramento e resolução de demandas de assistência à saúde, com atribuição de elaborar estudos 
e propor medidas concretas e normativas para o aperfeiçoamento de procedimentos, o reforço à 
efetividade dos processos judiciais e à prevenção de novos conflitos. 
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125, CNJ, de 29 de dezembro de 2010 que institui como política judiciária nacional o 

programa de Conciliação a ser executado pelo Poder Judiciário nos Estados pelos 

Núcleos de Conciliação existentes nos tribunais. Os demais programas de acesso à 

justiça se constituem em recomendações aos tribunais estaduais. 

É importante repensar quais políticas públicas judiciárias estão sendo 

implementadas para o acesso à justiça, principalmente nessa perspectiva de uma 

análise quantitativa acerca do desempenho do Poder Judiciário quanto ao acesso à 

justiça. Como afirma Cunha apud North: 

Sin embargo, cabe ressaltar que esos datos, aun que representan un 
avance em relación com lo que sabemos sobre los tribunles, refieren 
basicamente al volumen de casos processados pero no permitene valuar la 
calidad del trabajo de la institución. Esto quiere decir que, em términos de 
análisis de las atividades de los tribunales, la utilidade de esos datos 
responde principalmente a critérios de eficiência y productividad; esto 
requiere prestar atención y tener cuidado para que su uso no conlleve uma 
simplificatión del papel que representan los tribunales y el sistema de 
justiciaenrelacióncollosderechos humanos. 

Así, si bien los datos producidos em los últimos años sobre los tribunales 
satisfacen el discurso neoinstitucionalista (North, 2006) sobre el papel de los 
tribunales em el crescimento econômico, no obstante no contribuyen a 
elaborar políticas públicas de adminstración de la justicia em el sentido de 
su democratización, ya que no dicen nada sobre el perfil del ciudadano que 
lleva sus conflitos ante um tribunal para que este los solucione, ni sobre 
lanatualeza de los casos encaminhados, ni tampoco sobre el tiempo que 

lleva resolver esos casos o el resultado obtenido.157 

O enfoque de análise no programa da Justiça Itinerante estadual decorre do 

fato de, antes de sua formalização constitucional, já existir como projeto. De forma 

que o perfil de atuação para o acesso à justiça veiculado pelo programa, discutido 

neste trabalho, antecede a criação do CNJ e as reformas no sistema jurídico, 

decorridas dos Pactos Republicanos. 

No projeto inicial da Justiça Itinerante158, na órbita estadual, observou-se que 

este demonstrava uma preocupação com a realidade social sob a perspectiva de 

                                                           
157CUNHA, Luciana Gross.  Medir la justicia: el caso del índice de confianza em la justicia (ICJ) em 
Brasil. In El derecho em América Latina: um mapa para el pensamento jurídico del siglo XXI. César 
Rodríguez Garavito (coordenador). Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2011.p.416. O 
neoinstitucionalismo busca explicar as políticas implementadas pelas instituições. 
158 Esse contexto é especifico na experiência da Justiça Itinerante do TJ/PI, como visto ao final do 
estudo, e também na ação itinerante do TJ/AP que vem sendo executada desde 1996.  
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promoção de cidadania. Este é um dado relevante e questionável em relação à 

Justiça Itinerante quando é considerada uma forma de acesso à cidadania por seus 

executores e vem sendo caracteriza pela praticidade e atendimento de grande 

quantidade de pessoas, permitindo-lhes o acesso à justiça. 

A Justiça Itinerante atinge principalmente as camadas populacionais de 

baixa renda, excluídos, e hipossuficientes que buscam serviços tidos por mínimos ou 

irrisórios, dentre do contexto valorativo do direito substancial. Mas, pela dimensão 

que alcançam, devem ser notabilizados em uma investigação acerca da sua 

potencialidade enquanto política pública judicial de acesso à justiça e cidadania. 
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS E ACESSO À JUSTIÇA 

Neste capítulo, tem-se por objetivo conceituar políticas públicas, analisar 

como ocorre o processo de política pública, a sua interdisciplinaridade com o Direito, 

a Judicialização da política e o controle judicial de políticas públicas, bem como 

questões relativas à política jurídica e a perspectiva de executoriedade/emergência 

de ações de política pública judiciária. Tais temas almejam uma melhor 

compreensão sobre a inserção das políticas públicas na seara jurídica, objetivando o 

necessário aprofundamento teórico para análise acerca das práticas judiciais de 

determinadas ações/programas, especificamente neste estudo a Justiça Itinerante. 

2.1. POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITO: UM OLHAR INTERDISCIPLINAR 

O conceito de política pública relaciona-se à criação de parâmetros 

emergenciais de determinadas ações políticas pelos governantes para atender às 

necessidades da coletividade. 

 O surgimento, constituição e consolidação dos estudos sobre políticas 

públicas têm por pressuposto analítico que “em democracias estáveis, aquilo que o 

governo faz ou deixa de fazer é passível de ser (a) formulado cientificamente e (b) 

analisado por pesquisadores independentes.”159  

Estas questões abrem o caminho para a disciplina de políticas públicas que 

nasce como ramo da ciência política visando a melhor compreensão de ‘como’ e ‘por 

que’ os governos optam por determinadas ações.160 

 

                                                           
159 SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. In: Sociologias, Porto Alegre, ano 08, 
nº. 16, p. 22. Conforme essa autora, a origem da disciplina acadêmica de política pública nasce nos 
EUA, esta abre um terceiro caminho de estudo voltado para ‘a produção dos governos’, trabalho 
diferenciado da tradição europeia, cujos estudos se concentravam na análise sobre o Estado e suas 
instituições. 
160 SOUZA, op. cit., p. 22.  
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2.1.1 Conceito de Política Pública 

No processo de construção conceitual de políticas públicas, tem-se por 

pressupostos teóricos basilares os quatro pais fundadores da disciplina, que são:  

a) H. Lawell – (1936) : torna conhecida a expressão policy analysis (análise 

de política pública) “como forma de conciliar o conhecimento científico e acadêmico 

com a produção empírica dos governos e uma forma de estabelecer o diálogo entre 

cientistas sociais e grupos de interesse de governo”161;  

b) H. Simon (1957): com o conceito de racionalidade limitada dos decisores 

públicos (policy makers). Informa que tal racionalidade é limitada em “decorrência de 

problemas como informação incompleta e imperfeita, o tempo para a tomada de 

decisões, auto-interesse dos decisores, etc.”162 

 Entretanto, esta limitação não se constitui em óbice para a executoriedade 

de políticas públicas, uma vez que a racionalidade pode ser maximizada até um 

ponto satisfatório com a criação de estruturas, isto é, de criação de conjunto de 

regras e incentivos “que enquadrem o comportamento dos atores e modelem esse 

comportamento na direção de resultados desejados, impedindo, inclusive, a busca 

de maximização de interesses próprios.”163 

c) C. Lindblom (1959, 1979): lança críticas acerca da racionalidade proposta 

em Lawell e Simon, e enriquece o debate incorporando outras variáveis ao conceito 

de políticas públicas como “as relações de poder e a integração entre as diferentes 

fases do processo decisório, o qual não teria necessariamente um fim ou um 

princípio”.164 

d) D. Easton (1965): implementa a noção de sistema ao conceito de políticas 

públicas, ou seja, políticas públicas se constitui em “uma relação entre formulação, 

                                                           
161 SOUZA, op. cit., p. 23. 
162 Ibidem.p.23. 
163 SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. In: Sociologias, Porto Alegre, ano 08, 
nº. 16, p. 23-24. 
164SOUZA, op. cit., p. 24. A autora aponta outras formulações, diante da abrangência do significado 
de políticas públicas, tais como o papel das eleições, das burocracias, dos partidos e dos grupos de 
interesse. 
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resultados e o ambiente”165. Portanto, nas políticas públicas há imputs dos partidos 

políticos, da mídia e dos grupos de interesse. Imputs que influenciam nos resultados 

e efeitos das políticas públicas.166 

Segundo Celina Souza167 as políticas públicas vem se constituindo em um 

campo que vem tendo notoriedade nas últimas décadas, e aponta alguns fatores 

que favorecem essa realidade. Um desses fatores se constitui na adoção, por parte 

de alguns países, de políticas restritivas de gasto notoriamente em países em 

desenvolvimento, fato que leva a visibilidade de execuções de políticas públicas 

tanto econômicas como sociais. Outro fator foi o surgimento “de novas visões sobre 

o papel dos governos que substituíram as políticas keynesianas do pós-guerra por 

políticas restritivas de gastos”168.  

Um terceiro fator de visibilidade da emergência de políticas públicas 

relaciona-se à realidade dos países em desenvolvimento e de democracia recente 

ou recém-democratizados. Isto porque, na maior parte desses países: 

[...] especialmente nos da América Latina, (que) ainda não se conseguiu 
formar coalizões políticas capazes de equacionar minimamente a questão 
de como desenhar políticas públicas capazes de impulsionar o 
desenvolvimento econômico e de promover a inclusão social de grande 
parte da população.169 

Este último fator, vem se constituindo em relevante desafio para a área das 

políticas públicas, sendo necessárias sérias investigações visando a identificação 

dos fatores internos e externos que obstaculizam a implementação destas políticas. 

A definição de políticas públicas encerra várias características, e, como 

afirma Celina Souza170 não existe uma única, ou melhor, definição sobre o que seja 

política pública.  A autora aponta alguns conceitos: 

                                                           
165 SOUZA, op. cit., p. 24. 
166Ibidem, p. 20. 
167Ibidem, p. 20. 
168SOUZA, loc. cit. Segundo a autora, tais ações foram bastante empregadas na década de 80, em 
países com índices inflacionários, notadamente na América Latina. Medidas que visaram a adoção de 
um orçamento equilibrado e restrições à intervenção do Estado na economia e políticas sociais. 
169 SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. In: Sociologias, Porto Alegre, ano 08, 
nº. 16,  p. 21. 
170SOUZA, op. cit., p. 24. 
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Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que 
analisa o governo à luz de grandes questões públicas e Lynn ( 1980) como 
um conjunto de ações do governo irão produzir efeitos específicos. Peters   
(1986) segue o mesmo veio: política pública é a soma das atividades dos 
governos que agem diretamente ou por delegação, e que influenciam a vida 
dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a definição de política pública como o 
que o governo escolhe fazer ou não fazer. 

A definição mais conhecida continua sendo a de Laswell, em que propõe 

para análise de políticas públicas as seguintes questões: quem ganha o quê, por 

que e que diferença faz.171 Outra definição clássica, de Lowi, informa que a política 

pública seria uma regra formulada por alguma autoridade governamental que 

expressa uma intenção de influenciar, alterar, regular, o comportamento individual 

ou coletivo através do uso de sanções positivas ou negativas.172 

Como especificado anteriormente, nos países em desenvolvimento, de 

democracia recente ou recém-democratizados, como no caso do Brasil, tem-se um 

constante desafio para a implementação e execução de políticas públicas. Realidade 

que vai estar associada ao modelo de Estado adotado no país. 

Cada modelo de Estado agregou direitos e garantias que nem sempre são 

devidamente observados, e esta temática torna-se acirrada tendo em vista que para 

alguns o modelo liberal e social de Estado não foi devidamente implementado, 

havendo dificuldades metodológicas na compreensão da normatividade, como 

afirma Hermes Zaneti Jr.173: 

O Brasil nunca chegou a, razoavelmente, implantar o modelo liberal ou o 
modelo social. Nossa conformação histórica decorre da mistura de tradições 
do ponto de vista normativo, senão vejamos: a Constituição Republicana de 
1891 filiou-se ao sistema jurídico-político norte-americano; por outro lado, a 
doutrina e jurisprudência, bem como a legislação infraconstitucional, 
seguiram, como um todo, o modelo francês e europeu continental, gerando 
um verdadeiro “paradoxo metodológico”. Acrescido a essas ponderações, 
padecemos de uma grave deficiência crônica no aspecto administrativo, 
resultando que, do ponto de vista de um observador externo, nosso 
legislador é idealista, nosso administrador é ineficaz. 

                                                           
171 SOUZA, op. cit.,p. 24. 
172 SOUZA, Celina. Estado da arte da pesquisa em políticas públicas. HOCHMAN, Gilberto (org.). In 
Políticas Públicas no Brasil. Rio de Janeiro: Ed.  FIOCRUZ, 2007. p. 68. 
173ZANETI JÚNIOR, Hermes. A teoria da separação dos poderes e o estado democrático 
constitucional: funções e governo e funções de garantia. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, 
Kazuo. O controle jurisdicional de políticas públicas. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 41. 
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 No contexto da atual Constituição brasileira tem-se que o modelo de Estado 

é o Democrático de Direito, ou Estado Democrático Constitucional, o que implica na 

teórica superação dos modelos de Estado liberal e social.  

O Estado Democrático de Direito agrega o discurso participativo dos 

cidadãos nos procedimentos decisórios, nas tomadas de decisão deste Estado, seja 

em procedimentos diretos ou indiretos. 

O desenvolvimento do conceito de política pública no país é recente. De 

forma que a ausência de instituições democráticas, a falta de engajamento da 

sociedade nesse processo dimensiona os problemas na formação de políticas 

públicas. Como afirma Mendes:174 

Os dois governos de Getúlio Vargas marcaram, no Brasil, o inicio da 
preocupação com desenvolvimento de politicas publicas voltadas para o 
desenvolvimento da economia. Durante o período, o Governo Federal 
estabeleceu sua posição central de criador de agendas de desenvolvimento 
econômico, circunscrevendo a participação popular. Assim, a disseminação 
de instituições e de práticas democráticas que garantissem a ampla 
participação popular no processo de desenvolvimento de políticas públicas 
não ocorreu. 

O conceito de política pública judiciária, portanto, encontra-se em formação.  

O Conselho Nacional de Justiça empreende ações, concretiza medidas para 

o melhor provimento jurisdicional no país e em perspectiva de propiciar cidadania 

pelo acesso à justiça. Entende-se que tais ações não podem estar dissociadas de 

uma prática de uma política desenvolvimentista para a realidade local em que atua, 

sob pena de esvaziar, paradoxalmente, o sentido de acesso à justiça e de cidadania. 

 A reflexão que se vincula a essa assertiva é: que programa de políticas 

públicas jurídicas se quer implementar no país e qual Poder Judiciário brasileiro 

pretende-se formatar com a inserção de políticas publícas judiciárias na sistemática 

jurisdicional. 

Neste estudo a Justiça Itinerante segue dois caminhos de análise: um 

primeiro relaciona-se à discussão sobre políticas públicas na normatividade jurídica, 

                                                           
174MENDES, Ana Maria et al. Políticas públicas, desenvolvimento e as transformações do Estado 
brasileiro. In: SILVA, Christian Luiz da; SOUZA-LIMA, José Edimilson (Org.).Políticas públicas e 
indicadores para o desenvolvimento sustentável. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 27.    
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e o segundo, a sua identificação enquanto programa de acesso à justiça como 

política pública ou com características de políticas públicas, cuja análise compõe o 

capítulo 3. 

Maria Paula D. Bucci compreende que a “Política Pública tem um 

componente de ação estratégica, isto é, incorpora elementos sobre a ação 

necessária e possível naquele momento determinado, naquele conjunto institucional 

e projeta-os para o futuro mais próximo.”175 

Neste sentido, a Justiça Itinerante é uma realidade no país que vem sendo 

executada, como já afirmado, antes da EC n.º 45/2004,176 e para compreendê-la 

enquanto política pública judicial parte-se do pressuposto de que há uma ação 

estratégica dirigida para um determinado fim com projeções de resultados onde 

opera, tendo em vista que o acesso à justiça faz parte da agenda do governo, que 

vem constantemente promulgando normas para melhor prover esse direito à 

população; e para dirimir os problemas relacionados à morosidade do Poder 

Judiciário. 

Essas reflexões conduzem esse estudo à análise da normatização e 

executoridade do programa Justiça Itinerante, no país. E, Conforme assinala 

Guimarães Simão177:  

as políticas públicas envolvem todos os agentes de um sistema nacional: 
sociedade, poder público e privado, sociedade civil organizada e inclusive 
organismos e dinâmica internacional. Elas são elaboradas e pensadas a 
partir da identificação de sua necessidade, que se dá pela observação de 

fatos e indicadores. 

Na perspectiva analítica desse estudo para vincular a experiência da Justiça 

Itinerante enquanto política pública judicial é importante enfatizar que a mesma se 

constitui em um processo dinâmico e pode ser vista como um processo identificável, 

em uma estrutura clássica, como ciclo de política pública. 

                                                           
175BUCCI, Maria Paula, O conceito de políticas públicas  em direito. In Políticas Públicas: reflexões 
sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 19. 
176 No levantamento feito sobre o programa contatou-se que formalmente o Tribunal de Justiça do 
Amapá foi o primeiro a empreender os serviços judiciais na modalidade da Justiça Itinerante. 
177SIMÃO, Angelo Guimarães et al. Indicadores para o desenvolvimento sustentável. In: SILVA, 
Christian Luiz da; SOUZA-LIMA, José Edimilson de (Org.). Políticas públicas e indicadores para o 
desenvolvimento sustentável. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 45.   
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Com o policy cycle dá-se ênfase à separação do processo de elaboração de 
políticas públicas em fases interdependentes, desde o nascimento até a 
extinção da política pública.[...]. O policy cycle é geralmente separado nas 
seguintes fases: identificação do problema, formação da agenda, 
formulação de alternativas, tomada de decisão, implementação, avaliação e 
extinção da política pública.178 

2.1.2 Identificação de uma Política Pública 

Para realizar a referida análise, deve-se aclarar o método de identificação a 

ser utilizado no campo teórico da política pública. 

A racionalidade da política pública encontra-se vinculada a forma de atuação 

do Estado, é uma racionalidade política, e que envolve, em posteriores reflexões, a 

compreensão acerca da construção histórica sobre a cidadania.179 É relevante 

considerar que o êxito de uma política pública comporta uma junção de fatores, 

dentre eles o de cidadania e de Estado. 

A Teoria da Elite180  descreve como um poder é construído em determinada 

sociedade e como ocorre a relação deste com essa sociedade. Trata-se da teoria 

que melhor explica o contexto das políticas públicas no país e que deve servir de 

reflexão para análise de políticas públicas judiciais. De forma que:  

[...] essa teoria descreve a estrutura social como uma pirâmide, cujo topo 
representa um pequeno número de pessoas que exerce determinada 
formas de poder parecem mínimas ou quase nulas. Essa elite dominante é 
capaz de propor e instituir políticas públicas sem, necessariamente, 
enfrentar oposição significativa de grupos sociais menos influentes no 
sistema politico. 

                                                           
178SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 2. ed. São 
Paulo: CENGAGE Learning, 2010.  
179A construção da historicidade da cidadania traz a compreensão da dinâmica das relações de poder 
e de Estado no Brasil e o constante cerceamento dos direitos postos constitucionalmente, fato que 
promove a debilidade da formação e identificação da população como participantes responsáveis nas 
decisões políticas do país, e de seu desenvolvimento. Fato que historicamente vem a influir na 
apropriação desses direitos, motivo pelo qual atribui-se o grande êxito do programa da Justiça 
Itinerante a serviços jurisdicionais sem grande complexidade, e em continuidade do programa, a 
participação ativa de outros setores da sociedade e órgãos públicos e privados. 
180 Em Ciência Política há três teorias do poder: teoria da elite, como já descrita; teoria do pluralismo, 
que tem como exemplo a sociedade norte-americana, em que o poder é fragmentado e 
descentralizado, de forma que as desigualdades estão dispersas na sociedade, porque o pressuposto 
é que os grupos tem capacidade de articular essas demandas, mesmo que não sejam atendidas; já a 
teoria do regime explica a estrutura do poder pela produção social, enfatiza a interdependência entre 
forças governamentais e não governamentais que enfrentam desafios econômicos e sociais e 
centralizam sua atenção nos problemas de cooperação e de coordenação entre esses diferentes  
atores. Cf. MENDES, op. cit., p.12-13. 
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[...] 

A teoria da Elite parece ser a mais adequada a explicar as possíveis 
articulações entre as política públicas e a estrutura de poder que prevalece 
no Estado e sociedade brasileira.  Por meio dessa formulação, é possível 
compreender alguns dos vieses elitistas e excludentes dessas políticas, 
apreendidas como reflexos de um Estado centralizador e de uma sociedade 
civil fragilizada e, ainda, com pouca influência sobre os processos de 
instituição e de implementação de políticas públicas orientadas para o 
desenvolvimento com pretensões sustentáveis. 181 

Outro dado importante em relação à análise de política pública, enquanto 

processo, diz respeito ao modelo de implementação. Existem basicamente dois 

modelos: o modelo top-down (de cima para baixo) e o modelo bottom-up (de baixo 

para cima). 

O modelo top-down182 (de cima para baixo) caracteriza-se pela separação 

clara entre a tomada de decisão e o de implemento, em fases consecutivas.  

O modelo top-down de implementação parte de uma visão funcionalista e 
tecnicista de que as políticas públicas devem ser elaboradas e decididas 
pela esfera política e que a implementação é mero esforço administrativo de 
achar meios para os fins estabelecidos. Esse modelo também é visualizado 
como estratégia da classe política para ‘lavar as mãos’ em relação aos 
problemas de implementação: se as políticas, os programas e as ações 
estão bem planejados, com objetivos claros e coerentes, então uma má 
implementação é resultado de falhas dos agentes (por exemplo, policiais, 
professores, médicos). Esse processo é conhecido na literatura política 
como blameshifting, ou deslocamento de culpas. 

No modelo bottom-up (de baixo para cima) há uma maior discricionariedade 

na prática diária da política pública por parte dos gestores, pois “o formato que a 

política pública adquiriu após a tomada de decisão não é definitivo, e a política 

pública é modificável por aqueles que a implementam no dia a dia.”183 Isso não 

significa desvirtuamento do que foi decidido, mas uma retomada de ações diante 

dos problemas práticos de implementação. 

É caracterizado pela maior liberdade de burocratas e redes de atores em 
auto-organizar e modelar a implementação de políticas públicas. Nesse 
modelo é reconhecida a limitação da decisão tecnológica. Os 
implementadores tem maior participação no escrutínio do problema e na 

                                                           
181SECCHI, op. cit., p.14-15. 
182 Ibidem, p. 46-47. 
183SECCHI, op. cit., p. 48. 
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prospecção de soluções durante a implementação e, posteriormente, os 
tomadores de decisão legitimam as práticas já experimentadas. A 
implementação é predominantemente avaliada pelos resultados alcançados 
a posteriori, em vez de avaliação baseada na obediência cega a 
prescrições. 

A identificação de um programa como uma política pública (policy cicle) 

requer observação de cinco fases: identificação do problema, formação de agenda, 

formulação de alternativas, tomada de decisão, implementação, avaliação, extinção.  

Deve-se observar que a sequência raramente reflete a dinâmica ou vida de 

uma política pública, pois as fases podem se apresentar misturadas e as sequências 

se alternam. Secchi apud Wildavsky informa os problemas práticos em relação ao 

ciclo de políticas públicas: “Wildavsky (1979), por exemplo, sustenta que em alguns 

contextos a identificação do problema está mais relacionada ao fim do processo do 

que ao início, e as fases de avaliação geralmente acontecem antes do escrutínio do 

problema.”184 

A relação entre Estado, política pública e norma jurídica é próxima, e a 

operacionalidade do conceito de política não é tarefa simples, principalmente em 

Estados em desenvolvimento como o Brasil. 

 Esta realidade repercute na análise e formação de políticas públicas 

judiciais de acesso à justiça, que ainda se constitui, também, em um campo novo 

para o Direito.  

Acerca da incipiente formação de políticas públicas tem-se a seguinte 

assertiva: 

Muitos cidadãos de democracias novas sentem-se, no processo 
democrático, desprovidos de voz, visto que não dispõem de mecanismos 
que lhe possibilitem influir o processo de decisão. Isso se dá em virtude da 
falta de instituições democráticas fortes, capazes de fazer prevalecer as 
prioridades determinadas pelos vários segmentos sociais. O resultado 
prático desse processo é a implementação de políticas públicas alicerçadas 
em interesses estreitos, porém bem representados, em detrimento das 
necessidades da maioria da população, indo de encontro à democracia 
plena. 

                                                           
184SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 2. ed. São 
Paulo: CENGAGE Learning, 2010. p. 34. 
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Pode-se afirmar com alguma margem de segurança que o Brasil não 
apresenta ainda uma tradição democrática no estabelecimento de 
políticas públicas de governo. Constata-se, então, após uma análise 
das políticas públicas brasileiras atuais e anteriores, que essas 
apresentam características precárias no que se refere à 
sustentabilidade, a médio e longo prazo, em função da ausência de 
participação da maioria da sociedade civil na elaboração das políticas 
de desenvolvimento econômico, social, ambiental, etc. A ausência de 
processos consistentes em termos democráticos, nos contextos de 
elaboração dessas políticas, faz prevalecer as incapacidades de satisfação 
da maioria da população, gerando tensões sociais que revelam profundas 
necessidades de mudanças.185(sem grifo no original). 

O contexto marca, na realidade, a incipiente construção de cidadania 

participativa no país, pois existem atualmente os mecanismos constitucionais para 

esse engajamento da sociedade na formação de políticas públicas, no entanto, a 

democracia no país foi construída em processo cíclico entre ditadura civil, militar. De 

forma que é mais fácil para esta sociedade influenciar nas decisões políticas pela 

ação do Poder Judiciário. Esse é um ponto relevante em relação à dinâmica 

estabelecida no art. 2º, da Constituição de 1988, e ao princípio da harmonia dos 

Poderes, em um Estado Democrático de Direito. 

As políticas públicas também vão se constituir em uma realidade de difícil 

apropriação na sistemática da teoria do direito. 

Konder Comparato enfatiza que a realidade das políticas públicas se 

constitui em campo normativo estranho para a Teoria do Direito. Afirma o autor: 

O conceito de política, no sentido de programa de ação, só recentemente 
passou a fazer parte das cogitações da teoria jurídica. E a razão é simples: 
ele corresponde a uma realidade inexistente ou desimportante antes da 
Revolução Industrial, durante todo o longo período histórico em que se 
forjou o conjunto dos conceitos jurídicos dos quais nos servimos 
habitualmente.186 

O debate sobre políticas públicas passa então para o campo da 

normatividade, sendo necessário configurar o seu significado jurídico. E, para 

compreender essa complexidade conceitual, importa analisar a temática da 

judicialização da política e controle jurisdicional de política pública, que se 

                                                           
185MENDES, op. cit., p. 6. 
186COMPARATO, Fabio Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade das políticas públicas.  
Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 35,  n. 138, p. 44, abr./jun. 1998.  
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constituem em temas que, necessariamente, levam à reflexão sobre o papel do 

direito e do Estado na implementação e executoriedade de políticas públicas. Esta 

discussão, em si, não é objeto da presente tese, mas importa compreendê-las, e 

como podem estar relacionados ao acesso à justiça.  

2.2 PODER JUDICIÁRIO NO BRASIL E POLÍTICAS PÚBLICAS  

A discussão sobre a implementação de políticas públicas em decorrência de 

decisões do Poder Judiciário é acirrada, pois evolve as que estão estabelecidas no 

âmbito da normatividade constitucional, e em regra, se relacionam aos direitos 

sociais. 

2.2.1 Judicialização da Política 

O aumento da participação da sociedade na leitura das normas 

constitucionais determina, significativamente, uma maior proximidade entre Poder 

Judiciário e os cidadãos, pois estes passaram a utilizar os instrumentos 

constitucionais que lhe propiciam uma democracia participativa: é a Judicialização 

da política. 

 Maciel e Koerner apud Tate e Valliinderz187 judicialização da política e 

politização da política são expressões correlatas que traduzem “os efeitos da 

expansão do Poder Judiciário no processo decisório das democracias 

contemporâneas.” Ou seja, esses autores informam que judicializar a política é 

valer-se dos métodos típicos da decisão judicial na resolução de disputas e nas 

arenas políticas, em dois contextos: a) na ampliação das áreas de atuação dos 

tribunais pela via do poder revisional judicial de, ações legislativas e executivas  

tendo por base a constitucionalização de direitos e mecanismos de checks and 

balance; b) O outro método de judicializar a política se dá pela introdução ou 

expansão de staff judicial ou de procedimentos judiciais no Executivo, como no caso 

                                                           
187MACIEL, Débora Alves, KOERNER, Andrei. Sentidos da judicialização da política: duas análises. 

p.114. Disponível em:  <http://www.scielo.br/pdf/In/n.57/a06n57.pq.pdf>. Acesso em 23 mar. 2012. 

http://www.scielo.br/pdf/In/n.57/a06n57.pq.pdf
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de tribunais e/ou juízes administrativos, e no âmbito do Legislativo, pelas Comissões 

Parlamentares de Inquérito. 

A Judicialização da política é um termo utilizado para designar as relações 

interpretativas-normativas que se estabelecem na esfera decisória do Poder 

Judiciário em relação ao Poder Político. Esta ação, segundo Maciel e Koerner188, 

traduz uma escolha por parte dos “operadores da lei em participar da policy-making”, 

não a deixando apenas a critério de políticos e administradores e, por consequência, 

tal atitude implicaria em um papel político mais positivo da decisão judicial do que 

aquele envolvido em uma não omissão. Assim, para estes autores, a “judicialização 

envolve tanto a dimensão procedimental quanto substantiva do exercício das 

funções judiciais.” 

O termo judicialização da politica possui outras dimensões, sendo que para 

os juristas189 há a seguinte aproximação que se refere à obrigação legal de que um 

determinado tema seja apreciado judicialmente, e em caráter normativo é o ingresso 

em juízo de determinada causa; refere-se às decisões particulares de tribunais, cujo 

conteúdo seja considerado político, ou relativo a decisões privadas dos cidadãos 

(ex. questões de família). Pode, ainda, receber o sentido de processo social e 

político se usada como sinônimo de expansão do âmbito qualitativo de atuação do 

sistema judicial, do caráter dos procedimentos de que dispõem, e, ainda, aumento 

do número de processos nos tribunais.  

Tem-se a aproximação do fenômeno da judicialização, neste último aspecto, 

com o tema acesso à justiça, pois dentre os inúmeros fatores que desencadeiam as 

dificuldades para o alcance deste, como visto no capítulo 1, encontra-se a abertura 

normativa, especificamente pós- Constituição de 1988, de vários direitos, garantias, 

e mecanismos estruturais facilitadores de novas demandas ao Judiciário.  

Desta forma, dentre as causas para o processo de judicialização encontram-

se: 

A ação do legislador, constituinte ou ordinário, o governo federal, agentes 
políticos, grupos oposicionistas ou de associações (por exemplo, Faria, 

                                                           
188MACIEL E KOERNER, op. cit., p.114. 
189Ibidem, op. cit.,p.115/116. 
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1999). Há referências a macroprocessos de mudança social que teriam 
embaralhado as relações entre direito, políticas e sociedade. Outros 
concentram sua atenção no próprio Poder Judiciário (suas atribuições, as 
práticas e cultura de seus agentes) ou na legislação defasada (Reale, 
2000). O termo aplica-se não só à ação dos juízes mas também os 
profissionais de outras carreiras judiciais (especialmente os membros do 
Ministério Público), que seriam os responsáveis pela judicialização da 
política, por utilizar “excessivamente” suas atribuições para levar os conflitos 
à justiça, ou para resolvê-los extra-judicialmente, tendo a lei e seu savoir-
faire como referência. A expressão faz parte do repertório das ações de 
grupos políticos que defendem o recurso das arenas judiciais para ampliar a 
proteção estatal à efetividade de direitos de grupos discriminados ou 
excluídos.190 

Outros fatores podem ser elencados para a judicialização da políticas, como 

afirma Luis Roberto Barroso, as causas são pertinentes: 1. A redemocratização do 

país, tendo a Constituição de 1988191 como ponto culminante deste processo; de 

forma que havendo o elenco de direito e garantias expressos constitucionalmente, 

acontece o reavivamento do sentido de cidadania; 2. Constitucionalização 

abrangente, isto é, as inúmeras matérias que foram constitucionalizadas. Por este 

aspecto, se estabelece a judicialização, pois se tais direitos são garantidos 

constitucionalmente eles podem vir a ser objeto de questionamentos por ações 

concretas ou políticas públicas; 3. O sistema brasileiro de controle de 

constitucinalidade, que no país consiste em um  híbrido ou eclético.192 

Uma expectativa em relação a judicialização da politica é que sua ocorrência  

seja “um processo objetivo, utilizado para defender propostas de mudanças na 

organização do Judiciário ou na cultura jurídica, considerada defasada face as novas 

necessidades sociais.”193  

                                                           
190MACIEL E KOERNER, op. cit., p.116. 
191Para o autor, este é um fator primordial que conferiu a roupagem do Poder Judiciário com as 
garantias da magistratura, em que o Judiciário deixou de ser um "departamento técnico-especializado 
e se transformou em verdadeiro poder político, capaz de valer a Constituição e as leis, inclusive em 
confronto com os outros Poderes“. Cf. BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e 
legitimidade democrática. p. 03 Disponível em: 
<http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1235066670174218181901.pdf>. Acesso em: 14 
nov. 2012.  
192O sistema híbrido combina aspectos do sistema americano de controle incidental e difuso, em que 
qualquer juiz ou tribunal pode deixar  de aplicar uma lei, no caso in concreto, se for inconstitucional. 
E, o  modelo europeu do controle por ação direta, que consiste na reserva de determinadas matérias 
junto ao Supremo Tribunal Federal. Ademais, resta ainda o dispositivo do art. 103, CF/88, que 
permite à vários órgãos públicos, à entidades públicas e privadas o direito de ajuizar ações diretas.   
BARROSO, op. cit., p.03. 
193 MACIEL E KOERNER, op. cit., p.116. 

http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1235066670174218181901.pdf
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A judicialização da política, para Luis Roberto Barroso, significa que matérias 

políticas estão sendo decididas pelo Judiciário: 

Judicialização significa que algumas questões de larga repercusão política 
ou social que estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não 
apenas pelas instâncias políticas tradicionais: Congresso Nacional e o 
Poder Executivo – em cujo âmbito se encontram o Presidente da República, 
seus ministérios e a administração pública em geral.194 

O fenômeno da Judicialização, é,  para esse autor, uma decorrência natural 

da sistemática procedimental da Constituição,  pelo âmbito das matérias elencadas 

constitucionalmente por versarem sobre tema de natureza individual e coletiva, e 

pela configuração das garantias dadas à  órgãos como o Ministério Público e criação 

da Defensoria Pública, e principalmente, à reestruturação realizada no âmbito do 

Poder Judiciário. Como afirma o autor195: 

Esta sistemática e a abertura democrática à sociedade, tem-se o que Peter 

Härble196 denominou de 'sociedade aberta dos interpretes', viabilizando então um 

espaço de debate no âmbito do Poder Judiciário, e um 'espaço de Judicialização da 

Política.' 

No entanto, há autores197 que entendem que se as soluções judiciais forem 

falíveis como a dos demais poderes, ou seja, se não houver clareza tanto do ponto 

de vista fático quanto do jurídico-normativo a intervenção jurídica não estaria 

autorizada, sob pena de remeter a atuação judicial ao subjetivismo e ao 

                                                           
194BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática. p. 03 
Disponível em: <http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1235066670174218181901.pdf>. 
Acesso em: 14 nov. 2012. Op. cit.p.03. 
195 Ibidem, p.04/05. 
196HÄRBELE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da constituição- 
uma intepretação pluralista e procedimental da constituição. Tradução: Gilmar Ferreira Mendes. Porto 
Alegre: SAFE, 2002. 
197ZANETI JÚNIOR, Hermes. A teoria da separação dos poderes e o estado democrático 
constitucional: funções e governo e funções de garantia. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, 
Kazuo. O controle jurisdicional de políticas públicas. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 47. Seria a 
‘judicialização da política’ um falso problema? Esse é o entendimento de Zaneti Jr: , para quem “o 
problema da politização do Judiciário (governo dos Juízes, judiciarismo, judicialização da política, 
judiciocracia, ativismo judicial, judicialização do fato político) seria em linha conclusão, um falso 
problema, plantado pelo dogma positivista da legalidade ( a lei como fonte  absoluta e irrefutável do 
direito, já denominado pelo positivismo).” Cf. p.50. Discorda-se desse entendimento na seara das 
políticas públicas, tendo em  vista que é pela normatividade que ela se estabelece, sendo incindível 
essa relação entre política e direito, o que é cindível do jurídico são as funções dos entes 
responsáveis pela sua elaboração e executoriedade. E, é justamente no caráter incindível entre 
política e direito (incluso o âmbito da normatividade) que reside a inquietação acerca da inserção da 
ação do Judiciário, na temática de politicas publicas. 

http://www.oab.org.br/editora/revista/users/revista/1235066670174218181901.pdf
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decisionismo, o que significaria a supressão do Estado Democrático de Direito e 

configuração de um Estado autoritário.  

Em outras palavras, não caberia em um Estado Democrático de Direito um 

modelo de implementação judicial de soluções e problemas como se toda a tarefa 

do Estado Social dependesse do Poder Judiciário. 

2.1.2 Controle Jurisdicional de Políticas Públicas 

Considerando a sistemática constitucional, especificamente pelo art. 5º, 

XXXV, da Constituição, o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, este 

possui a legitimidade para o controle jurisdicional de políticas públicas.  

O permissivo para o controle judicial de políticas públicas, sob um 

determinado aspecto, advém da disfunção política da administração ou do 

Legislativo, em que há um desvio do curso natural do interesse público, isto é, uma 

fuga do poder-dever que lhes são cabíveis constitucionalmente. Assim, ao Poder 

Legislativo cabe definir as políticas públicas e ao Executivo cumprí-las, executá-las, 

não sendo cumprido esse cronograma, incidiria em quebra da legalidade, o que 

ensejaria consequentemente, o controle jurisdicional.198 

Extraindo-se possíveis patologias indicativas de indevida intromissão do 

Judiciário em questões políticas, o processo se traduz em um mecanismo de 

abertura para a democracia199, mas deve-se observar que na configuração de um 

Estado democrático Constitucional não se pode permitir “um modelo de 

implementação judicial de soluções de problemas, como se a tarefa no Estado 

Social dependesse do Poder Judiciário –postura inadmissível e deveras irreal.”200 

                                                           
198ZANETI JÚNIOR, op. cit., p. 47. Para o autor, a “disfunção política significa a ultrapassagem da 
esfera do decidível, ingressando no campo do ‘não decidível que’ ou do ‘não decidível que não’, que 
autorize o Judiciário exercer seu papel de moderador no sistema de freios e contra-pesos da nossa 
Constituição.” Cf. p.46. 
199 Ibidem, p. 49. 
200 ZANETI JÚNIOR, loc. cit.p.47. 
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Assim, importa aclarar que o controle jurídico de políticas públicas envolve 

vários aspectos: do direito processual e material, sob o aspecto ‘normativo-

interpretativo’201.  

Aborda-se, pontualmente neste estudo, estes itens com a finalidade de 

perquirir o conceito de políticas públicas, no âmbito jurídico, e se há correlação 

conceitual com o direito fundamental do acesso à justiça na formação de política 

pública judicial. 

Desta realidade, como afirma Dallari Bucci,202 surge a necessidade de 

trabalhar metodologicamente a normatividade das políticas públicas: “A necessidade 

de compreensão das políticas públicas como categoria jurídica se apresenta à 

medida que se buscam formas de concretização dos direitos humanos, em particular 

os direitos sociais.” 

O âmbito processual envolve questões de mérito e admissibilidade.  

 A admissibilidade, em relação às políticas públicas, constitui uma discussão 

sobre os instrumentos processuais que podem ser utilizados para cobrar, alterar, ou 

determiná-las. Há aqueles que entendem que não existe previsão de um instrumento 

processual para o controle de políticas públicas; e os que reconhecem a existência 

de uma sistemática processualista que possibilita a intervenção judicial nelas, uma 

vez que tais instrumentos não se restringem ao âmbito da admissibilidade, mas na 

condução probatória e adequação dos instrumentos às finalidades propostas. 203 O 

modelo de intervenção judicial em políticas públicas, em regra, implica: 

Nos casos de tutelas específicas ou tutelas pelo resultado equivalente 
(quando possível preventivas), sendo defesas, em princípio tutelas 
meramente repressivas e ressarcitórias in pecúnia, nas quais a obrigação é 
simplesmente convertida em pagar quantia, usadas residualmente, apenas 
na impossibilidade de atingir as primeiras. Esse avanço, aliado às novas 
técnicas de intervenção judicial, afasta por completo os argumentos em 
sentido contrário à determinação judicial de políticas públicas para executar 
obrigações de fazer e também de não fazer, portanto, comissivas e 
omissivas em face do Estado. (...). Ações civis públicas, ações individuais, 

                                                           
201ZANETI JÚNIOR, op. cit. p.48. 
202BUCCI, Maria Paula, O conceito de políticas públicas  em direito. In Políticas Públicas: reflexões 
sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 02. 
203ZANETI JÚNIOR, Hermes. A teoria da separação dos poderes e o estado democrático 
constitucional: funções e governo e funções de garantia. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, 
Kazuo. O controle jurisdicional de políticas públicas. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 55. 
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ações para o controle de constitucionalidade, todas são admissíveis, 
observados seus procedimentos e peculiaridades, para efetivar a tutela dos 
direitos através da intervenção judicial. Em linha de conclusão, a ação é 
apenas o veículo que transporta a pretensão dos autores à adequada tutela 
material do direito fundamental requerido.204 

Como já afirmado anteriormente, a compreensão da relação entre Direito e 

Políticas Públicas deve-se em grande parte à compreensão do modelo de Estado 

Social no âmbito do Estado Democrático de Direito. Isto porque na transição do 

Estado liberal para o Estado social houve significativa alteração na concepção do 

Estado e suas finalidades, de forma que ele passa a ter por função atender ao bem 

comum e, em consequência, satisfazer os direitos fundamentais e garantir a 

igualdade material entre os componentes do corpo social. Constitui-se assim, a 

segunda geração de direitos fundamentais – os direitos econômicos-sociais. Âmbito 

em que o Estado passa do dever de abstenção a um dever-fazer, sendo-lhe exigido 

uma prestação positiva, para a fruição dos direitos de liberdade e dos novos direitos. 

A função de controle do Poder Judiciário é ampliada.205 Como afirma Ada 

Pellegrini206: 

Para atingir esses objetivos fundamentais (aos quais se acresce o princípio 
da prevalência dos direitos humanos: art. 4, II, da CF), o Estado tem que se 
organizar no facere e praestare, incidindo sobre a realidade social. É aí que 
o Estado Social de Direito transforma-se em Estado Democrático de Direito. 

Ocorre que, justamente nesse dever-fazer do Estado, reside um dos 

aspectos mais controvertidos acerca do controle jurisdicional das políticas públicas, 

                                                           
204ZANETI JUNIOR, op.cit, p..55-56. O posicionamento do autor encontra respaldo no trabalho: 
GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle de políticas públicas pelo poder judiciário. Revista de 
Processo, São Paulo, ano 33, n.164, p. 27, out. 2008; pois, para essa autora qualquer tipo de ação, 
seja coletiva ou individual com efeitos coletivos, ou ainda, meramente individual, pode ser utilizada 
para, junto ao Judiciário, exercer o controle e a possível intervenção em políticas públicas. 
205GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle jurisdicional de políticas públicas. Rio de Janeiro: Forense, 
2011. p.126. 
206 Ibidem, p.127-128. 
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no que se refere à omissão de implementação destas207. Isto é, nos casos em que 

há omissão arbitrária da Administração Pública, nas situações em que o agente 

estatal deixa de cumprir o dever prescrito na norma, em regra aquelas de caráter 

programático.  208 

É necessária, portanto, a análise do contexto normativo-interpretativo, no 

âmbito do controle jurisdicional de políticas públicas. 

Eros Roberto Grau209 informa que é marcante a transformação do Direito, 

que deixa a finalidade exclusiva de harmonização de conflitos e legitimação do 

poder, e passa a funcionar como instrumento de implementação de políticas 

públicas. Como expressa o autor210, acerca do significado de Direito, tanto a norma 

                                                           
207ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE 
JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS.DECISÃO POLÍTICA. RESERVA 
DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL.1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é 
valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, 
tanto na ordem econômica, como na política e social.2. O direito à saúde, expressamente previsto na 
Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de 
imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, 
impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A 
falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à 
saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser 
protegido.4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de 
programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas 
se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é 
exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou 
cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.5. A reserva do possível não configura carta de 
alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da 
pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de 
matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de 
recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do 
administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas 
leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a 
aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do 
bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não 
compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento 
do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do 
governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que 
depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade 
humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do 
administrador" (STJ - REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 
29.4.2010).7. Recurso Especial provido.(REsp 1068731/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 08/03/2012).Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp#DOC2>. Acesso em: 12 dez. 2012. 

 
208 DANIEL MAIA, Juliana. Discricionariedade administrativa em matéria de políticas publicas. In: 
GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Org.). O controle jurisdicional de políticas públicas. 
Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 109. 
209GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 2. ed. 
São Paulo: Revista dos Triunais,1990. p. 13. 
210GRAU, op. cit., p. 14. 

http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp#DOC2
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como o ordenamento jurídico se constituem em instrumentos da referida 

implementação: 

Direito, pois, neste ensaio, é vocábulo que refere tanto norma quanto 
ordenamento, nele também não se desprezando o significado de decisão, 
visto que esta, quando importe aplicação de um daquelas ou de um 
daqueles grupos de normas jurídicas, há de estar necessariamente 
condicionada pelos fins da política implementada. Desejo insistir nesse 
ponto: a afirmação de que o Direito cumpre função de implementar políticas 
públicas reclama que ele seja visualizado de modo abrangente. Ainda que 
tal implementação se dê mediante a profusa edição de normas jurídicas, é 
certo deva ele ser concebido como norma, como ordenamento e como 
decisão. 

Esta transformação do direito está relacionada ao declínio do capitalismo 

concorrencial liberal, de forma que se impôs na economia uma renovação em que o 

Estado foi chamado a intervir, e a conduzir o desenrolar do processo econômico, em 

que assume a direção da condução e dos planos econômicos e políticos. Ou seja, 

“deixa o Estado, desde então de intervir na ordem social exclusivamente como 

produtor do Direito e realizador de segurança, passando a desenvolver novas 

formas de atuação, para o que faz uso do Direito positivo como instrumento de 

implementação de políticas públicas;”211 é a primazia do government by policies 

sobre o government  by law. 

Eros Grau tem uma visão funcionalista do Direito, e tal fato, implica em 

considerá-lo em uma dupla instrumentalidade, segundo a tese proposta de Reich: 

O Direito por um lado organiza os processos que fluem segundo as regras 
da economia de mercado, colocando a sua disposição normas e instituições 
(em especial o contrato, a propriedade privada, o direito de propriedade 
industrial, etc.) e, por outro, converte-se em instrumento de que lança mão o 
Estado para influir em tais processos e, a um tempo só, obter a consecução 
de determinados objetivos de política social – instrumento destinado ao 
desenvolvimento de políticas públicas, como se vê. Daí porque, prossegue 
Reich, o Direito resulta duplamente instrumentalizado: por parte do Estado 
(social) e por parte dos agentes que atuam no mercado.212 

 

                                                           
211GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 2. ed. 
São Paulo: Revista dos Triunais,1990 p. 19. 
212 GRAU, op. cit., p. 38. 
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Tal assertiva, é necessário especificar, faz correspondência com a 

implementação de politicas públicas e sua interpretação, pois resta claro que “a 

definição dos fins, das políticas públicas implementadas, é enunciada em normas 

jurídicas –normas objetivo – que passam a determinar os processos de interpretação 

do Direito.”213 Isto porque, o Direito enquanto “instrumento de implementação de 

políticas públicas, deixa ele, por um lado, de regular exclusivamente situações 

estruturais, passando a ordenar situações conjunturais.”214 

Observa-se que há uma preocupação em conceituar o termo políticas 

públicas, e contextualizar o tema na seara jurídica, diante da emergência 

procedimental da política com o Direito. Em regra, o perfil teórico das políticas 

públicas encontra-se vinculado principalmente na esfera do direito administrativo, 

quando se trata de direcionar a formação do programa, estruturação e viabilidade de 

executoriedade das políticas públicas, bem como há a preocupação em deixar claro 

que nem sempre se pode delimitá-las, por exemplo na esfera do legislativo.  Esta 

questão é complexa, pois enseja uma análise acerca da estrutura normativa de 

políticas públicas. 

Nesta perspectiva insere-se o tema do controle jurisdicional de políticas 

públicas e a perspectiva jurídico-conceitual de políticas públicas. O direito busca 

produzir um conceito jurídico de políticas públicas com a finalidade de melhor 

aplicabilidade e concretude das normas constitucionais. 

A preocupação se correlaciona, de certa forma, em como o direito, mais 

especificamente o espaço jurídico do dizer o direito acerca das políticas públicas, 

pode atuar sem que isso implique em uma Judicialização das políticas publicas. Isso 

porque após o levantamento de várias questões teóricas e terminológicas acerca do 

significado de políticas públicas, e acerca do papel do Estado nesse contexto, 

questiona-se se não seria interessante uma estrutura normativa diferenciada para as 

políticas públicas, tendo em vista que as discussões que surgem, em regra, são 

                                                           
213GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. 2. ed. 
São Paulo: Revista dos Triunais,1990. p. 34. 
214Ibidem, p. 33. 
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sobre a sua não executoriedade. Ocorre inadequadamente um governo dos juízes. 

Como afirma Bucci215: 

Entretanto, o debate judicial sobre a aplicação de políticas públicas é o que 
se revela mais intrinsecamente jurídico, porque é onde se leva ao limite a 
questão da vincularidade, isto é, do poder de coerção da norma jurídica, em 
relação do direito, em especial aos direitos sociais. E nesse debate se 
revela, como em nenhum outro, a característica ontologicamente particular 
dos direitos sociais, cuja implementação justifica que se considere que o 
seu surgimento define um novo paradigma no cenário jurídico. 

Nas dificuldades de implementação dos direitos sociais é construída uma 

argumentação jurídica que leva a proximidade da norma jurídica e política pública 

sob o ponto de vista de interpretação e aplicação das normas nas decisões judiciais. 

Entretanto, em relação aos direitos sociais, a implementação destes direitos só tem 

sentido do ponto de vista normativo, se vieram associados a um conjunto de 

garantias equivalente, em uma sistemática análoga ao que permitiu que os direitos 

individuais se transformassem em pilar e referencial político e jurídico dos Estados 

democráticos de direitos.216.  

Maria Paula Bucci ressalta, entretanto, que nos Estados em que as 

condições de funcionamento do Estado liberal foram tardias, as demandas pela 

realização do Estado social vieram associadas às demandas por liberdade. E, este 

fato, traz por consequência dificuldades e maior onerosidade para a implementação 

dos direitos sociais “do que nos Estados onde as tarefas básicas da civilização 

foram cumpridas há mais tempo, num período em que as relações sociais não 

haviam sido permeadas tão profundamente pelo direito, como ocorre hoje.”217 

Neste sentido, é que se revela a fragilidade dos direitos sociais, em seu 

status constitucional, pois não são direitos subjetivos, “mas direitos cuja realização 

depende de tarefas de Estado, programa objetivos sujeitos a amplas margens 

legislativas e políticas de configuração.”218 Isto não significa que as normas de 

direitos sociais não tenham eficácia, mas significa que a exequibilidade destes 

                                                           
215BUCCI, Maria Paula, O conceito de políticas públicas  em direito. In Políticas Públicas: reflexões 
sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 22. 
216Ibidem, p. 07. 
217 BUCCI, loc. cit., p.07.  
218Ibidem, p. 08. 
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direitos encontra-se, por vezes, difusa na normatividade do ordenamento jurídico, 

fato que leva a um grande desafio sistemático das políticas públicas no direito 

Existe, na realidade brasileira, uma grande diversidade de edição de normas 

que objetivam a instituição de políticas setoriais, entretanto, nem sempre os 

elementos caracterizadores de politicas públicas estão presentes nessas normas, de 

forma que em algumas leis não haverá elementos estruturais como a identificação 

dos meios financeiros, resultados e metas a serem alcançados, no entanto, tal 

circunstância não irá retirar da norma a sua natureza de política pública219.  

Outras vezes, as leis não manifestam expressamente a política setorial ou 

geral, mas realizam concretamente, o fim de uma política pública.220 Assim, a política 

pública é definida como um programa ou quadro de ação governamental, porque 

consiste num conjunto de medidas articuladas (coordenadas), cujo escopo é dar 

impulso, movimentar a máquina do governo, tendo por fim a realização de um 

objetivo de ordem pública ou, em um ponto de vista jurídico, concretizar o direito.221 

Entende-se, portanto, que a estrutura de uma política pública nem sempre 

estará completa no preceito normativo, mas tal fato não é impeditivo para que elas 

se encontrem inseridas na normatividade. Este é o raciocínio que leva a 

contextualizar Justiça Itinerante como indicativo de política pública judicial. 

                                                           
219 Cf. BUCCI, op. cit., p. 12-13. A autora faz uma análise de vários preceitos normativos e no caso 
específico, análisa a arquitetura jurídica da Política Nacional do Meio Ambiente na Lei n.° 6.938, e 
conclui que mesmo não estando presentes todos os elementos necessários para caracterizar uma 
política pública, a referida norma pode ser identificada como tal, na medida em que organiza os meios 
estruturais para a concretização das disposições contidas nos arts. 23, VI, e VII, e 235, da 
Constituição. 
220 Cf. BUCCI, op. cit., 2006. p. 13. Especificamente, a autora faz referencia à Lei nº.11.096/2005, que 
instituiu o Programa Universidade para Todos (ProUni), pois em sua estrutura legislativa trata do 
aspecto regulamentar da imunidade constitucional do art. 195,§ 7º, para entidades educacionais 
beneficentes, e disciplina hipótese de isenção tributária para as demais instituições participantes.  A 
lei não traz marcos temporais ou resultados esperados com o programa. Mas pode ser considerada 
como política pública pela finalidade concreta, uma vez que o programa gera inclusão de alunos 
pobres em universidades privadas, na medida que estabelece condições estruturais para o ingresso 
de alunos que preencham os requisitos do art.2º, da Lei nº. 11.096/05, no ensino superior. É o que 
denomina de impressão digital governamental”, pois trata-se de um programa de governo, com  vetor 
qualitativo  ou ideológico que é a inclusão digital, com o aumento das oportunidades de acesso ao 
ensino superior aos estudantes oriundos do ensino médio público, deficientes,  professores da rede 
pública carentes, conforme o limite de renda do art.1º da lei. Do ponto de vista jurídico, é mais uma 
lei. 
221 Ibidem, p.14. 
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Pelo exposto, ao tempo em que se busca por um patamar jurídico-normativo 

das políticas públicas, tem-se que, há uma dificuldade em sistematizá-lo tendo em 

vista a fluidez de um padrão jurídico relativo às políticas públicas:  

A exteriorização da política pública está muito distante de um padrão 
jurídico uniforme e claramente apreensível pelo sistema jurídico. Essa 
característica dificulta muito o trabalho sistemático do cientista do direito 
nesse campo, uma vez que o seu objeto é multiforme e com grandes áreas 
de interseção com outros domínios científicos. 

No plano prático, coloca-se o problema da vincularidade dos instrumentos 
de expressões das políticas – o seu caráter cogente em face de governos e 
condições políticas que mudam – além da difícil solução do controle judicial 
das políticas públicas, isto é, os modos de exigir o seu cumprimento em 
juízo.222 

Outra dificuldade para análise de políticas públicas no direito encontra-se na 

normatividade constitucional, onde existe uma diversidade na utilização do termo 

política, e às vezes não existe na norma qualquer indicativo de política públicas. 

 Dentre essas normas, aponta-se as estruturas dos Títulos VII ( Da Ordem 

Econômica e Financeira), e VIII, (Da Ordem Social da Constituição Federal), em que 

este último, define-se em razão da matéria, por direitos à educação, meio ambiente, 

seguridade social, cultura e desporto, etc; e no primeiro, encontra-se uma 

diferenciação estrutural: Capítulo I – princípios gerais da atividade econômica, 

Capítulo II – política urbana; Capítulo III- política agrícola e fundiária e da reforma 

agrária; e Capítulo IV – sistema financeiro nacional223. Nestas, identifica-se políticas 

públicas, seja em razão da matéria (Título VII), seja pela estrutura com a qual foram 

identificadas no plano normativo constitucional (Título VIII). Já o art. 175, parágrafo 

único, inciso II, da CF/88 faz referência à política tarifária nos contratos de 

concessão de serviço público, que poderia ter sido especificado por regime tarifário, 

                                                           
222 BUCCI, Maria Paula, O conceito de políticas públicas  em direito. In Políticas Públicas: reflexões 
sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006.p. 22. 
223 Ibidem, p. 16. Na exemplificação a autora especifica a política urbana, do art. 182, da Constituição, 
que remete à Lei nº. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) o detalhamento das diretrizes gerais para 
política pública urbana, como acontece com as leis de Política Nacional do Meio Ambiente e da 
Política Nacional de Recursos Hídricos. E, no art. 187, acerca da política agrícola que limita-se a 
indicar que: “será planejada e executada na forma da lei.” 
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pois na lei nº. 8.987/1995, não há nada que estabeleça vinculo com o sentido de 

política, seja nos elementos econômicos ou extrajurídicos.224 

Pelo exposto, uma questão estabelecida por Maria Dallari Bucci é que se em 

tais situações em que as normas são identificadas com o caráter de políticas 

públicas (mesmo sem todos os elementos), se não haveria um desvirtuamento do 

seu significado, uma vez, que em essência as políticas públicas se distinguem por 

atingir objetivos sociais em tempo e quantidade previamente determinados. 

Há várias questões a serem analisadas e dentre elas o reconhecimento da 

diversidade de dispositivos legais que tendem a ser caracterizados como políticas 

públicas, mas que se tornam discutíveis, tendo em vista que, por vezes, não dispõe 

de todos os requisitos que configuram uma política pública. Assim, Maria Paula 

Dallari Bucci encaminha a discussão sobre Políticas Públicas no âmbito de uma 

estrutura normativa, pois entende que o desafio do direito passa a ser a identificação 

dessa estrutura normativa para um melhor controle jurisdicional destas políticas. 

Em um trabalho sistemático para um padrão de política pública passível de 

análise jurídica, deve-se considerar que o direito é permeado pela política, e que o 

termo remete a distinção entre politics, que se relaciona à atividade política, em 

termo amplo, e policy, que se refere aos programas governamentais, sendo estes o 

enfoque do estudo sistemático para a compreensão da relação entre direito e 

políticas públicas. 

Eros Roberto Grau225 informa que: o direito passa a ser operacionalizado 

tendo em vista a implementação de políticas públicas e referidas a fins múltiplos e 

específicos.  Pois a definição dos fins destas políticas é enunciada precisamente em 

textos normativos que consubstanciam normas-objetivo e que, mercê disso, passam 

a determinar os processos de interpretação do Direito, reduzindo a amplitude da 

moldurado texto e dos fatos, de modo que nela não cambem soluções que não 

sejam adequadas, absolutamente, e para isso trabalha a perspectiva da norma-

objetiva para a identificação de normas relativas às políticas públicas, fato que 

orientará a interpretação e aplicação da norma jurídica. Para este autor a 

                                                           
224 BUCCI, op. cit. p. 07.  
225GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito.  2. ed. São 
Paulo: Malheiros,2004. p. 123. 
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contemplação no sistema jurídico, de normas-objetivo, importa a introdução, na sua-

positividade-, de fins aos quais ele, o sistema, está voltado. A pesquisa dos fins da 

norma, desenrolada no contexto funcional, torna-se mais objetiva, a metodologia 

teleológica repousa em terreno firme.  

2.2 POLÍTICA JURÍDICA  

A teorização de uma Política Jurídica demonstra a realidade de uma 

continua transformação no direito dos paradigmas que foram assentes no período da 

modernidade e que se encontram em crise na pós-modernidade, como afirma o 

professor Osvaldo Ferreira de Melo: 

A modernidade, convenciona-se, é o período que nasceu do Iluminismo 
setecentista e que, após uma história muito rica e tumultuada, passou a 
desenhar-se num caleidoscópio formado por modelos específicos cada qual 
formalizando seus dogmas, suas certezas, suas uniformizações, todos 
dependentes de epistemologias e metodologias construídas para exaltar a 
lógica de cada um, mesmo que isto estivesse, muitas vezes, em 
descompasso com as reais prioridades humanas. A transição a que nos 
referimos não é apenas mais uma das mudanças setoriais. É a transição 
global de um sistema cultural complexo, de padrões civilizatórios que se 
foram caracterizando ao longo do tempo, eles mesmos formados por 
transições contínuas e particulares, como o político, o social, o econômico, 
o tecnológico, o jurídico e outros, para uma fase em que novos paradigmas 
começam a formar-se com o desprestígio de alguns valores e o privilégio de 
outros.  

Pensar Política Judiciária implica em revelar uma aproximação conceitual 

com a Política Jurídica, para algumas reflexões acerca do seu significado. Como 

afirma Maria Paula Bucci:  “o desafio atual é enfrentar o problema da ‘esterilização’ 

do direito público em sua função de organização das relações entre Estado, 

Administração Pública e sociedade, processo que resultou do seu distanciamento 

em relação a uma realidade cambiante e dinâmica”226 

A política jurídica, para Luís Alberto Warat227, se constitui em uma 

complexidade de práticas do Direito vinculadas ao projeto de autonomia social e 

                                                           
226 BUCCI, Maria Paula, O conceito de políticas públicas  em direito. In Políticas Públicas: reflexões 
sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 2. 
227 WARAT, Luis Alberto. Prefácio do livro. In:  MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política 
jurídica. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1994. p. 12. 
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individual. Seria o saber voltado para a criação de novos vínculos e valores, não 

apenas um exercício exclusivamente racional. Tal significado de política jurídica 

implica em uma reelaboração de significados em um âmbito de produção de 

intersubjetiva de coletividade, o que implica um repensar acerca da cidadania, da 

ética, e da justiça, que se constituem em processos produtivos da subjetividade 

coletiva.  

O referido autor228 compreende que a Política Jurídica se constitui em “um 

processo produtor de uma subjetividade coletiva em permanente estado de 

mutação, vendo-a como um lugar de mutação subjetiva coletiva, ou seja, a busca de 

alteração dos estados de subjetividade (enquanto cidadania, ética e justiça).” 

A política jurídica, portanto, vincula-se não apenas a uma legalidade, ‘deve 

ser’ legislativo voltada para o futuro, mas uma Política Jurídica que “pretenda 

considerar o Direito desde o lugar dos acontecimentos, da cidadania, e do ponto de 

fuga, dos quais emergem virtuais novos destinos sociais. A cidadania, o 

acontecimento como Política do Direito.”229 

Nesta perspectiva, ter-se-á Política Jurídica como uma prática e um saber 

diretamente “orientados à reconstituição dos espaços que estão ameaçados de 

desestima: a Politica Jurídica subsidiando um grande movimento de ‘eco-

cidadania’.”230 Acentua Warat231 o papel da política jurídica: 

[...] como instrumento de mediação entre as práticas de administração de 
justiça e a realização da cidadania. Uma forma de trabalhar sobre os sinais 
do novo (o desejo do novo) que sempre se encontram presentes nos 
agenciamentos coletivos recalcados: o coletivo censurado pela instituição 
imaginária da sociedade. Explico melhor: a cidadania nunca consegue 
expressar completamente seus valores e sentimentos. Ela contém uma 
dimensão imaginária que é sempre, em parte, recalcada: o que a cidadania 
nos permite ser. A outra cidadania que funciona como instância 
inconsciente é a instância da inconsistência coletiva (o que a sociedade se 
nega a saber que sabe sobre si mesma). O que a cidadania é compelida 
(pelas práticas de poder) a ignorar dela mesma. Falo dos indizíveis da 
cidadania; o que o poder impõe como indizível. Tratar-se-ía de 
potencialidades ainda não manifestas da cidadania como atividade criadora 
da “consciência antecipadora”: A utopia concreta da transformação à espera 
de um futuro melhor e possível.  

                                                           
228 WARAT, op.cit. p.12. 
229Ibidem, p. 13. 
230WARAT, Luis Alberto. Prefácio do livro. In:  MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política 
jurídica. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1994. p.13. 
231Ibidem, p.14. 
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Ao referenciar cidadania esta deve ser considerada também, na sua 

perspectiva conceitual, pelo processo de construção histórica, na sua dimensão 

imaginária, que se confronta com a realidade, naquilo que o poder (legislação) nos 

permite ser. O que traz como consequência um risco de uma cidadania imposta, e, 

portanto alienante. 

A compreensão acerca da construção dessa relação cidadania-política 

jurídica passa pelas perspectivas conceituais e identificadoras da Política Judiciária. 

E, a construção da política jurídica pelo desenvolvimento do histórico do Direito. De 

forma que se encontra a conceituação do jusnaturalismo formulada por Perez232: “A 

política do Direito seria o conjunto de regras que determinam a vinculação do 

homem de governo ao Direito Natural, através da técnica jurídica e com rigorosa 

lealdade aos princípios ideológicos do Estado, na mais ampla acepção do vocábulo.”  

Já Kelsen define na Teoria Pura do Direito o objeto da Política Jurídica 

enquanto “direito que deve ser e como deva ser feito”. Fato que traduz o aspecto da 

Política (buscar o direito que deve ser) e outro de tecnologia jurídica (como deve ser 

feito o Direito). Esta caracterização da Política Jurídica de “como deva ser” leva à 

reflexão acerca da deontologia e da teleologia; e o “como deva ser feito” relaciona-

se ao problema da técnica legislativa.233 

A Política Jurídica, no campo do Empirismo, em Alf Ross234, encontra-se 

presente num viés sociológico, que pode ser traduzido da seguinte forma: 

Um política, seja educacional, econômica, jurídica, ou outra qualquer, é 
sempre um conjunto de estratégias visando alcançar determinados fins. Em 
se tratando de Política do Direito, esses fins estarão implicados com o 
alcance de normas que, além de eficazes, sejam socialmente desejadas e 
por isso justas e úteis para responderem adequadamente às demandas 
sociais. 

Melo235 entende que a visão dos normativistas, jusnaturalistas e empiristas 

acerca da Política Jurídica é reducionista, uma vez que negam a sua autonomia no 

campo do saber político, e no campo jurídico. Entretanto, a visão culturalista de 

                                                           
232 MELO apud Perez. In MELO, Osvaldo Ferreira. Fundamentos da política jurídica. Porto Alegre: 
Sérgio Antonio Fabris, 1994. p. 29. 
233 Ibidem, p. 38.  
234 MELO apud Alf Ross  , op. cit., p. 40.  
235MELO, op. cit., 1994. p. 48. 
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Miguel Reale236 traz importante contribuição para análise das políticas jurídicas, pois 

ao tratar sobre o tridimensionalismo revela a importância de realidades afins à 

política jurídica como: o valor (como objeto unicamente da análise dos axiologistas);  

o fato (como domínio exclusivo dos sociólogos, historiadores e psicólogos; e a 

norma  (como objeto exclusivo da preocupação dos lógicos do  Direitos). Tendo em 

vista estas realidades, Melo237 considera que a política  jurídica se traduz em um 

espaço aberto, de criação democrática, como pontua: 

[...] a política jurídica é aberta, polissêmica, participativa, e comprometida 
com as utopias sociais. Tornar-se, assim, o mais adequado espaço de 
criação democrática no universo jurídico, pois nem se compadece com o 
autoritarismo do pensamento jurídico tradicional, que fala em nome da lei, 
nem com o pensamento de contemporâneas correntes pseudo- 
emancipatórias que falam em nome de uma verdade social imobilizada por 
signos configurados em velhos preconceitos, vestidos de novas roupagens. 
Resgata semiologicamente o sentido de justo e do útil não através de 
discurso enganosos dirigidos pelo poder à sociedade nem com os suspiros 
nostálgicos do jusnaturalismo, mas vendo-os como valores culturais 
resultantes das experiências, das lágrimas e dos sorrisos que afloram no 
painel da vida. 

Este posicionamento acerca das políticas jurídicas, em um viés prático, 

acentua a necessidade de se preocupar com o fundamento da norma que deve ser 

justificada sempre. Isto significa ainda, que é muito importante para a caracterização 

da validade material da norma o conhecimento das fontes não convencionais do 

Direito, tais como movimentos sociais e suas consequentes representações jurídicas 

que devem ser captadas pela sensibilidade do legislador e do juiz.238 

Verifica-se com Osvaldo Melo239 que os pressupostos valorativos da política 

jurídica vão influir no âmbito da interpretação das normas, e neste estudo, lança 

direcionamentos de como ‘olhar’, interpretativamente, normas de conteúdo de 

políticas, como afirma o autor: 

Operar a criação, derrogação ou extinção da norma, em obediência aos 
balizamentos dos valores justiça, ética e utilidade social, é tarefa de extrema 
dificuldade, mas que se impõe para que se possa alcançar o nexo 
consequente entre teoria e práxis (Gramsci), ou seja, entre conhecimento e 
interesse (Haberman). Essa, numa primeira fase, a significativa tarefa da 

                                                           
236MELO, loc. cit.  
237Ibidem, 48-49. 
238Ibidem, p. 49. 
239MELO, op. cit., 1994. p. 49. 
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Política Jurídica, não mais compreendida como mera técnica de legislação 
(Benthan), ou simplesmente sociologia jurídica aplicada (Ross), menos 
ainda conjunto de regras que vinculam o poder ao direito natural (Paschoal 
Marin Perez), mas com estudo e proposição do direito que deve ser e de 
como deva ser (Kelsen), e, sobretudo, realização empírica das condições 
transcendentais da validade jurídica (Reale) e condição de autonomia para 
a criatividade (Warat). 

Segundo Osvaldo Melo: 240  “a Política Jurídica, conforme a entendermos, é 

o mais adequado instrumental de que dispõe o jurista para participar do esforço de 

todos os cientistas sociais no direcionamento das mudanças sócio-econômicas , 

levando em conta as utopias da transmodernidade.” 

Um dado importante para análise do tema Política Jurídica é que ela tem por 

pressuposto a realidade fática, comportamental da sociedade e pela qual deve se 

pautar a normatividade do Direito. Neste sentido é que a Sociologia do Direito vem 

trazer a sua contribuição para a construção do objeto da Política Jurídica, pois 

estuda a correlação entre o comportamento humano e a norma.  

A teorização da política jurídica, portanto, implica em uma visão ética e 

humanista na formação e valoração da norma jurídica, de forma que a validade e 

eficácia da norma passa pelos critérios de legitimidade e utilidade. Sendo que, no 

âmbito da política jurídica, o conceito de legitimidade não é visto como na dogmática 

jurídica, pois, em sendo, a legitimidade241, um conceito jurídico-político exige uma 

fonte de autorização, tanto para a autoridade, como para as instituições e normas, 

fundamentação que advém de uma norma superior ou de circunstâncias fáticas tidas 

como imprescindíveis, no entanto, importa para a política jurídica a legitimação 

extra-sistema. Como assinala Osvaldo Melo242: 

A Dogmática Jurídica pretendeu resolver o problema através de um 
discurso legitimatório que validaria todo o direito vigente, fosse através de 
ficções (caso da norma fundamental), fosse através de deduções 
(hierarquia das normas) ou de pressupostos formais. Ocorre que à política 
jurídica, a proposta dogmática não satisfaz, pois a legitimação que se busca 
é no sentido de assegurar valores, estejam estes contidos ou não no 
ordenamento jurídico. Trata-se da legitimação extra-sistema, arbitrada pela 
consciência Jurídica, entendida essa categoria num sentido amplo, ou seja, 

                                                           
240MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 
1994. p. 40. 
241MELO, Osvaldo Ferreira de. Ética e direito. In: ______.; DIAS, Maria das Graças dos Santos; 
SILVA, Moacyr Motta (Org.). Política jurídica e pós-modernidade. Florianópolis: Conceito Editorial, 
2009. p. 02. 
242MELO, op. cit., p. 84. 
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abrangendo não só o senso teórico do jurista, mas também o senso jurídico 
popular. 

A finalidade da política jurídica, e a qual se correlaciona aos fenômenos de 

judicialização e controle jurídico de políticas públicas, pode ser vislumbrada na 

visão-construtiva de um novo ‘devir’; entendimento que se extrai da assertiva de 

Osvaldo Ferreira de Melo243: 

Devemos finalmente reconhecer que esse comprometimento do Direito com 
os princípios éticos pressupõe uma visão utópica, se considerarmos a 
utopia como inconformidade com o que é a busca do que deve ser, mais 
precisamente daquela política jurídica utópica de que nos fala Dworkin: 
“Dessa forma,  a política jurídica utópica continua sendo direito, seus 
filósofos oferecem extensos programas que podem, caso seduzam a 
imaginação dos juristas, tornar seu progresso mais deliberado e reflexivo” 
(...). Nesse sentido, cada um de seus sonhos já é latente no direito 
contemporâneo; cada sonho pode ser o direito do futuro. (grifo no original). 

Pelo exposto, os fenômenos da Judicialização e Controle normativo das 

políticas públicas guardam correlação com os fundamentos da Política Jurídica244 na 

medida em que tais fenômenos buscam também promover uma interpretação 

normativa e eticamente justa. Entretanto, enquanto a Política Jurídica volta-se para 

estabelecer “critérios objetivos de justiça e de utilidade social”245, pelos quais “poder-

se-ão encontrar algumas indicações para a solução dos dilemas da experiência 

jurídica, que põem em correlação a ética, a política e o direito”246, a judicialização e o 

controle de jurídico de políticas públicas debatem os limites e possibilidades do  

ético e socialmente justo, na perspectiva do caso analisado, mas que pode vir a 

construir concretamente a norma jurídica, e operar a criação judicial do direito, pela 

interpretação e aplicação da lei.247 

                                                           
243 MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 
1994. p. 77. 
244Segundo o autor, no campo psicossocial onde se verifica não só a existência de representações  
jurídicas e de outras manifestações da consciência jurídica  da sociedade; e no campo operacional, 
onde se monta as estratégias para modificar ou afastar o ‘direito que não deva ser’ e criar o direito 
‘que deva ser’. 
245MELO, op. cit., 2009. p. 77. 
246MELO, op. cit., 2009. p. 77. 
247Ibidem, p. 74. O autor relaciona três possibilidades para a produção do Direito/ da norma: a) função 
legislativa: é a mais comum, e mais pertinente pelos Estados Modernos; b) função judiciária- e pela 
qual, nesse estudo é contextualizada a judicialização e o controle jurídico das políticas públicas; c) 
pluralismo jurídico – uma analise do produção da norma, fora do quadro institucional,  que se constitui 
em uma abordagem interdisciplinar em que se busca a explicação da produção normativa  pela 
pesquisa no interior das teorias sócio-culturais. Cf.  p. 71-81. 
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Observa-se então, como afirmado no capítulo 1 que mesmo sendo utópico a 

concreção do justo em um âmbito normativo e nas realidades vivenciadas pelo 

jurisdicionado, essa se constitui em uma ação continua, pois “o sentimento de justiça 

e a luta para a sua realização constituem elemento em torno do qual se produz 

agregação social. O social aparece como elemento fundacional do fenômeno 

jurídico, ao mesmo tempo em que o Direito vai influenciar na formação da 

consciência da sociedade sobre o justo”. 248: 

A proposição da política jurídica objetiva então a construção de normas 

desejáveis pela sociedade, pois pensa o Direito, como objeto da política jurídica 

‘pelo que deve ser e como deva ser’, em oposição funcional à Dogmática Jurídica.249 

A política do Direito (ou política jurídica) como afirma Moacyr Motta da Silva250: 

[...] tem por objeto o direito desejável (o melhor direito). A ciência do Direito 
procura afastar-se de qualquer valoração do fenômeno normativo, das 
regras de conduta de caráter coativo. A Política do Direito, em posição 
adversa, entende que o direito como fenômeno sócio-cultural, nasce na 
complexidade das práticas sociais. 

Na realidade, observa-se que a busca da política jurídica é a racionalização 

da norma justa, de forma que nos conflitos normativos, e em âmbito decisório, seja 

legítimo recorrer a uma valoração extra-sistema, solução questionada no âmbito da 

dogmática jurídica.  

Na condução desse raciocínio Ferreira de Melo251 aponta algumas questões, 

como objeto de reflexões da Política Jurídica:  

[...] como deve ser o Direito? Fruto retórico da dominação ou instrumento 
estratégico das mudanças? Deverá ser ele descompromissado com a 
degradação do meio ambiente, mantendo-se ineficaz remédio para os 
delitos contra a natureza ou como poderoso mecanismo da preservação 
desses males? O Direito deve ter compromisso apenas com o presente ou 
deverá estar empenhado na construção ética do devir? 

                                                           
248 DIAS, Maria da Graças dos Santos. Direito e pós-modernidade. In: ______; MELO, Osvaldo 
Ferreira de SILVA, Moacyr Motta da (Org.). Política jurídica e pós-modernidade. Florianópolis: 
Conceito Editorial, 2009. p. 28. 
249SILVA, Moacyr Motta da. Rumo ao pensamento jurídico da pós-modernidade. In: ______; DIAS, 
Maria das Graças dos Santos; MELO, Osvaldo Ferreira de (Org). Política jurídica e pós-modernidade. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2009. p. 133. 
250Ibidem, p. 133. 
251MELO, op. cit., 1994. p. 38. 
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A política jurídica se constitui então em um campo de reflexão crítica acerca 

do fazer o Direito, entretanto, traz um parâmetro de legitimidade, validade e eficácia, 

que se tornam fluídos, diante da complexidade normativa de políticas públicas, bem 

como, dificuldades para o controle jurisdicional dessas normas. Entretanto, 

considerando um dos eixos centrais desse estudo – o acesso à justiça- tem-se que 

as reflexões trazem um conteúdo sócio-jurídico-filosófico, para a compreensão do 

esboço da Justiça Itinerante, como reflexo dessa “legitimação extra-sistema, 

arbitrada pela consciência Jurídica, entendida essa categoria num sentido amplo, ou 

seja, abrangendo não só o senso teórico do jurista, mas também o senso jurídico 

popular.”252Essa sistemática de valores extra-sistema deve ser considerada pelo 

legislador  para um efetivo acesso à justiça, como afirma Cappelletti253: 

De outa maneira, a ideia de igualdade de acesso, de acesso efetivo, não 
pode deixar de representar o núcleo mais válido e profundo da filosofia 
jurídica e da política do direito de cada partido que ponha como seu objetivo 
a superação das injustiças socais e da discriminação e opressão de classe, 
não mediante a ditadura de uma nova classe emergente, mas mediante o 
acesso à todos, à paridade de direitos e de oportunidades, à nova ordem 
política, social, econômica. (...). 

A Judicialização e Controle Jurisdicional de políticas públicas juntamente 

com a Política Jurídica constituem-se, neste estudo, o embasamento teórico 

reflexivo para outra realidade emergente no Poder Judiciário, agora no âmbito 

administrativo, que é a política pública judicial de acesso à justiça e cidadania. 

  

                                                           
252SILVA, Moacyr Motta da. Rumo ao pensamento jurídico da pós-modernidade. In: ______; DIAS, 
Maria das Graças dos Santos; MELO, Osvaldo Ferreira de (Org). Política jurídica e pós-modernidade. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2009.  p. 84. 
253CAPPELLETTI, Mauro. Processo, ideologias e sociedade. Trad. Prof. Dr. Hermes Zaneti Júnior. 
Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2010. p.162. V.2. 
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3. JUSTIÇA ITINERANTE: POLÍTICA PÚBLICA JUDICIAL254 DE ACESSO À 

JUSTIÇA E CIDADANIA 

O acesso à Justiça enquanto conjunto de princípios–normas-objetivas, como 

visto no capítulo 2, encontra-se relacionado ao exercício da cidadania e por este 

aspecto foi desenvolvida a temática da inserção de políticas públicas no âmbito 

jurídico pela análise da judicialização da política e controle jurisdicional de politicas 

públicas. Debate que se estabelece na arena do Poder Judiciário e que tem 

ingerência no exercício da cidadania pela via jurisdicional. 

Encaminha-se a discussão, na verticalização desta temática, para a análise 

da Justiça Itinerante, como possibilidade de política pública judiciária de acesso à 

justiça e abertura de caminhos para a conquista de cidadania.  

A Justiça Itinerante possibilita a construção de espaços de lutas para a 

concreção dos direitos constituídos na ordem jurídica na medida em que há um 

processo pedagógico destas ações na realidade atendida.  O desenvolvimeto do 

significado de cidadania é parte integrante para a compreensão do que foi 

caracterizado como problema de tese, junto à linha de pesquisa Cidadania 

modelando o Estado. 

 

                                                           
254A qualificação judicial para a justiça itinerante enquanto política pública segue o sentido vocabular, 
isto é, judicial porque diz respeito ao juízo, ao foro, forense. E embora seja sinônimo da palavra 
judiciário, aqui comporta um diferencial, pois considera-se que em sendo política pública judiciária 
esta referência estabelece um sentido organizacional, em uma centralidade de ações legitimadas em 
relação a um conjunto, isto é, de determinações de um órgão administrativo que é  legitimado para 
agir nacionalmente em toda órbita administrativa dos tribunais brasileiros. Portanto, designa-se no 
presente trabalho como política pública judicial os programas da justiça itinerante de iniciativa 
administrativa dos tribunais de justiça estaduais, pois consistem em experiências pontuais de 
responsabilidade administrativa estadual. Utilizou-se para a pesquisa o dicionário on line. Disponível 
em <http://www.dicio.com.br/pesquisa.php?q=>. Acesso em 15 jan. 2013. Judicial: sinônimo de 
Judiciário. adj. Que diz respeito a juízo, ao foro; forense; judiciário. Judiciário: adj. Relativo à 
organização da Justiça: poder judiciário. 
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3.1 CIDADANIA NO BRASIL 

A cidadania está diretamente relacionada com o conceito de Estado, pois 

através dele se estabelece a legalidade e a isonomia, e é aberto o ativismo político 

do cidadão. Ela se constitui em um dos instrumentais modificadores das estruturas 

normativas e axiológicas deste Estado. 

Esta não é uma relação linear, mas uma dialética de avanços e retrocessos, 

em que sempre estão em fogo cruzado os direitos postos constitucionalmente, 

notadamente os direitos fundamentais e os direitos sociais, inclusos nestes, os de 

natureza econômica, segundo a ótica de José Eduardo Faria255. 

A cidadania estabelece o elo das forças relacionais entre o poder de luta dos 

cidadãos e o poder do Estado, de forma que se for mais forte a coesão em torno dos 

movimentos sociais, maior probabilidade de fomentar mudanças neste Estado. Ela 

se constitui em um fenômeno complexo e historicamente definido256. 

 Não se deve olvidar que a cidadania guarda estreita relação com o Estado 

Democrático de Direito, por isso não pode ser tida como uma palavra retórica, 

desprendida de sentido, e sem força de ação política. É uma relação que se 

estabelece para a sobrevivência de ambos e cuja dinâmica revela a qualidade desta 

relação, como assevera Pedro Demo257: 

Desde nuestro punto de vista, adoptamos la posición de que el Estado es la 
instancia delegada de servicio público, cuya principal razón de ser es la 
igualdad de oportunidades y la promoción del desarrollo humano. Al ser una 
criatura de la sociedad no es una entidad anterior ni superior a ella, aunque 
siempre necesaria, y debe subordinarse al interes colectivo. Lo lógico es 
que primero vengala sociedad organizada, después el Estado. De ahíel 
reconocimiento de que la calidad del Estado es proporcional a la calidad de 
la sociedad. El Estado no tiene autoridade ni recursos propios. Lo que tiene 
lo extrae de la sociedad y por eso la debe servir. Incluso aquellas funciones 
llamada sin delegables del Estado  como la defensa, la diplomacia y la 
seguridad, son atribuciones, no prerrogativas previas. 

                                                           
255FARIA, José Eduardo de. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2004.  
256CARVALHO, José Murilo de Carvalho. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 11. ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. p. 08. 
257DEMO, Pedro; OLIVEIRA, Liliane Lúcia Nunes de. A ciudadanía y derechos humanos desde la  
perspectiva de las políticas públicas. Santiago de Chile: Comisión Economica para América Latina y 
el Caribe. Publicáción de las Naciones Unidas, 1997. p. 25. (Cuadernos de la CEPAL). 
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Pensar a Política Pública Judicial requer uma apropriação do significado de 

cidadania construída pela historicidade do país, em como foi desenvolvida a relação 

entre cidadania e normatização dos direitos e garantias constitucionais, na realidade 

brasileira. 

3.1.1 História da cidadania no país 

No Brasil, no período histórico de 1822-1930, a cidadania era inexistente, 

uma vez que a estrutura social era escravocrata, a população analfabeta, imperando 

uma economia monocultora e latifundiária, em um Estado absolutista258 que se 

constituiu na herança do país após a independência de Portugal. 

Realidade que tem origem em uma colonização com fins comerciais, feita 

pelos portugueses, voltada para a exploração das riquezas naturais do país em que 

programaram uma estrutura latifundiária com atividades direcionadas para a 

produção de açúcar, atividade extrativa mineral, pecuária. Situação sustentada pelo 

sistema escravocrata, que inicialmente se voltou para os índios e posteriormente se 

manteve com a importação de escravos, no período da segunda metade do século 

XVI. Condição que perdurou até 1850, 28 anos após a independência do país259. 

Aos Senhores escravocratas não se podia atribuir o significado de cidadania, pois 

não possuíam a noção de igualdade de todos perante a lei, e segundo Carvalho260:  

Eram simples potentados que absorviam parte das funções do Estado, 
sobretudo as funções judiciárias. Em suas mãos, a justiça que, como vimos, 
é principal garantia dos direitos civis, tornava-se simples instrumento do 
poder pessoal. O poder do governo terminava na porteira das grandes 
fazendas.  

A realidade era que a justiça do rei tinha alcance limitado, e, por vezes, seu 

efetivo exercício exigia o dispêndio de recursos que estava fora do alcance da 

maioria da população, levando-a a se submeter à proteção dos grandes 

proprietários, ou ao arbítrio dos mais fortes261, fator que agravava a dominação 

                                                           
258CARVALHO, op. cit., p. 20. 
259Ibidem, p. 19. 
260Ibidem, p. 28. 
261CARVALHO, op. cit., p. 21. 
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sócio-econômica dos grandes proprietários sobre ela e que se pode qualificar como 

um Estado independente, mas fraco. 

Esta realidade histórica reforça a necessidade de um Poder Judiciário 

independente, propiciador de inclusão social, tendo em vista que o sistema vigente à 

época se traduzia em uma legitimação da exclusão da população de uma proteção 

jurídica pelo Estado, fator que revela a quase inexistência ao acesso à justiça. 

Vários fatores dificultavam a consciência de direitos por parte da população 

e sedimentavam um padrão distorcido do princípio da igualdade, pois em análise, a 

este período de colonização tem-se a afirmação de Carvalho262 que não havia 

cidadania a essa época, uma vez que não prevalecia a igualdade ao exercício dos 

direitos, sendo os escravos tidos como propriedade, sem direitos, existindo para eles 

apenas o exercício de deveres para com o proprietário; e o homem livre dependia 

dos Senhores para trabalhar e sobreviver. Conforme assinala o autor: 

Não havia república no Brasil, isto é, não havia sociedade política; não 
havia republicos, não havia cidadãos. Os direitos civis beneficiavam a 
poucos, os direitos políticos a pouquíssimos, dos direitos sociais ainda não 
se falava, pois a assistência social estava a cargo da Igreja e de 
particulares. 

Discorda-se desta análise, pois embora não houvesse cidadania para a 

população, pelo critério do princípio da igualdade, não se pode descartar que o 

Estado agia em um pequeno setor da sociedade, no caso os Senhores 

escravocratas. Ali se produzia um sentido mínimo de cidadania, pois gerava direitos 

e parcial correspondência de contraprestação por parte do Estado. Relação 

inexistente com os demais segmentos da sociedade aos quais só lhe eram 

atribuídas obrigações, como exemplo, a população escrava. 

O descaso para com a educação se constitui em um fator agravante para o 

desenvolvimento e consciência de cidadania. No Brasil, inicialmente, a 

responsabilidade da educação primária era dos jesuítas, que foram expulsos em 

1759, ficando o encargo sob a responsabilidade do Estado que produziu pouco 

                                                           
262CARVALHO, José Murilo de Carvalho. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 11. ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2008 p. 24. 
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neste setor uma vez “que em 1872 (meio século depois da independência) apenas 

16% da população era alfabetizada.”263 

A educação é um instrumento essencial para a construção dos significados 

de cidadania, pois quanto mais ausente ela está da realidade de um país, mais 

presente se encontra a desigualdade e a exclusão social. Este aspecto educacional 

é correlato ao exercício da cidadania e à demanda judicial. Em relação ao acesso à 

justiça, como afirma Sadek,264 pode-se estabelecer uma correlação entre o número 

de casos novos e a alfabetização, pois, conforme análise da estatística do IBGE, 

quanto menor o percentual de analfabetos, maior o número de casos novos. 

A Justiça Itinerante possui alcance às realidades geográficas cuja ação do 

Estado é frágil quanto ao acesso à justiça. 

A Independência do país de Portugal não gera mudanças significativas para 

a construção da cidadania, uma vez que não houve uma participação efetiva da 

população nesse processo que, na realidade pode ser traduzido como uma 

negociação entre a elite nacional realizada pela coroa portuguesa e a Inglaterra, 

onde agiram como mediadores o príncipe D. Pedro, e, do lado brasileiro, o principal 

negociador foi José Bonifácio. 265 

Apesar de ausente a cidadania em um conceito formal, de igualdade jurídica 

a toda população, percebe-se que há nascentes da ciência de direitos a serem 

prestados pelo Estado, pois houve manifestações cívicas: Palmares, Inconfidência 

Mineira (1789) que se traduz em uma revolta elitista, Revolta dos Alfaiates (1798) 

mais popular, pois envolvia militares de baixa patente, artesãos e escravos.266 

                                                           
263CARVALHO,op.cit. p. 23. Segundo o autor a educação superior só foi implementada em 1808 com 
a vinda da Corte portuguesa ao país. 
264SADEK, Maria Tereza. Justiça em números: novos ângulos. Disponível em: <http: 
www.amb.com.br/docs/noticias/2009/AMB_Sadeck_em_numeros_novos_angulos.pdf>. p. 01-30. 
Acesso em 14 nov. 2009.  
265CARVALHO, op. cit., p. 26. 
266CARVALHO, José Murilo de Carvalho. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 11. ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, p. 24-25. Esse autor observa que Couty e Amado informam que 
não se pode falar em cidadania onde não há um  povo politicamente organizado, opinião pública 
ativa, eleitorado amplo e esclarecido. E, esses fatores estavam presentes no Brasil em 1881 e 1925, 
mas que essa é uma visão estreita do significado de cidadania, pois no Brasil houve pontos isolados 
de movimentos políticos, movimentos reativos e não propositivos, e por isso pode-se afirmar que em 
haveria a configuração de uma cidadania negativa.  
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A distorção do sentido da cidadania advém ainda da falta de atuação, de 

ausência do Estado no período colonial junto à população, pois algumas funções 

públicas eram exercidas por setores privados.  

Carvalho267 exemplifica que os impostos eram arrecadados por meio de 

contratos particulares, bem como, os registros de nascimentos, casamentos e óbitos, 

eram exercidos pelo clero. Tal situação revela um poder público fraco, sem força 

garantista, de forma que ao decorrer do tempo vão ser formando pólos regionais de 

autoridade como as oligarquias estaduais e o coronelismo que surgem e se 

estabelecem na Primeira República, no período de 1889-1930. A consequência é a 

manipulação do direito ao voto, com continua fraude eleitoral, de forma que no país 

se estabelece o direito político ao voto, uma cidadania formal268. 

A cidadania foi construída às avessas no Brasil. Práticas de compra de voto, 

fraude eleitoral foram se estabelecendo em conjunto com a guerra pelo poder local 

com a presença do Coronelismo que não consistia em mero obstáculo ao livre 

exercício dos direitos políticos, mas inibia o exercício dos direitos civis como afirma 

Carvalho269:  

a justiça privada ou controlada por agentes privados é a negação da justiça. 
O direito de ir e vir, o direito de propriedade e inviolabilidade do lar, a 
proteção da honra e da integridade física, o direito de manifestação, ficavam 
todos dependentes do poder do coronel. 

Os direitos civis, na prática, foram constantemente alijados na história do 

país, em consequência, o efetivo direito político não teve desenvolvimento 

significativo. O histórico da cidadania no país alerta para o perigo do ritualismo 

formal dos direitos políticos. Como afirma Luca270: 

                                                           
267Práticas de compra de voto, fraude eleitoral foram se estabelecendo em conjunto com a guerra 
pelo poder local com a presença do Coronelismo. O coronelismo não consistia em mero obstáculo ao 
livre exercício dos direitos políticos. 
268A cidadania é considerada formal porque constitucionalmente, desde 1822, ficou estabelecido o 
direito político do voto, entretanto o real significado desse ato cívico era desconhecido da população 
que saiu de uma dominação colonial portuguesa e que não se envolveu no processo de 
independência do seu país, em sua maioria, analfabeta. 
269 CARVALHO, op. cit., p. 57. 
270LUCA, Tânia Regina de. Direitos sociais no Brasil. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi 

(Org.). História da cidadania. 4. ed. São Paulo: Contexto, 2008, p. 470. 
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 A distância entre a letra da lei e sua efetivação prática esteve longe de ser 
pequena. A esmagadora maioria da população vivia nas áreas rurais e 
estava submetida aos desígnios dos grandes proprietários. Em 1920, 
apenas 16,6% dos brasileiros residiam em cidades com vinte mil habitantes 
ou mais, enquanto a taxa de analfabetismo girava em torno dos 70%.  
Nesse contexto, não surpreende que os direitos civis e políticos fossem uma 
ficção jurídica. 

Observa-se que os direitos civis, no histórico da cidadania brasileira, foram 

os mais difíceis de serem implementados e exercidos pelo cidadão. É marcante que 

mesmo após a independência do país, o sistema escravocrata ainda tenha operado 

livremente dentro da sociedade brasileira, em clara afronta ao direito civil da 

liberdade que só foi estabelecido posteriormente. Direito que se constitui dentro da 

operacionalidade do constitucionalismo, como direito fundamental básico para o 

desenvolvimento de uma nação e de incorporação do sentido de cidadania, de 

pertencer a uma nação. 

A efetiva reivindicação por direitos civis pode ser atribuída aos movimentos 

promovidos pela classe operária que era formada pela massa de imigrantes 

europeus que passaram a lutar por direitos básicos como: organizar-se, manifestar-

se, escolher o trabalho, fazer greve e por uma legislação trabalhista. Igualmente, há 

uma movimentação para o estabelecimento dos direitos sociais. 

O movimento organizado tornou-se objeto da normatização e fiscalização 

por parte do Judiciário, e as reações e debates de enfrentamento entre classe 

operária e empresariado culminaram com a Consolidação das Leis do Trabalho.271O 

regime constitucional, inaugurado em 1934, introduziu pela primeira vez um capítulo 

sobre a ordem econômica e social. Esse foi um ponto positivo para a cidadania, 

entretanto muito ainda deveria ser conquistado.  

As movimentações políticas de lutas pelo poder político vão revelar a 

fragilidade dos direitos constituídos no país, sofrendo constrangimentos com o 

fechamento do Congresso, na era Vargas em 1937, de forma que: “de 1937 a 1945 

o país viveu sob um regime ditatorial civil, garantido pelas forças armadas, em que 

as manifestações políticas eram proibidas, o governo legislava por decreto, a 

censura controlava a imprensa, os cárceres se enchiam dos inimigos do 

                                                           
271LUCA, op. cit., p. 478.                                 
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regime.”272273Reabertura democrática com a Constituição de 1946 que manteve as 

conquistas dos direitos sociais e as garantias dos direitos civis e políticos.274 Até 

1964 houve liberdade de imprensa e de organização política.275 

A tomada de poder pelos militares, em 1964, marca o fim da democracia e o 

regime ditatorial militar vigora de 1964-1985. Este se constitui em um período em 

que os direitos civis e políticos foram restringidos com violência, no entanto houve 

forte atuação do Estado na promoção do desenvolvimento econômico e ênfase nos 

direitos sociais, sendo estes estendidos aos trabalhadores rurais. Típico 

paternalismo social em detrimento dos direitos de liberdade política.276 

Os instrumentos legais da repressão utilizados pelos militares foram os Atos 

Institucionais. Em 1964, o A.I. nº. 01 cassou os direitos políticos pelo período de 10 

anos de líderes políticos, sindicatos (alguns foram fechados), intelectuais, militares. 

O fracasso nas eleições estaduais em 1966 teve por medida repressiva o A. I. nº. 02 

que aumentou os poderes do Presidente concedendo-lhe autoridade para dissolver 

o Parlamento e intervir nos Estados. Para alcançar seus objetivos decretou estado 

de sítio, demitiu funcionários civis e militares.277 

Tantas restrições de direitos causaram uma reação nos grupos de esquerda, 

pelas guerrilhas, envolvimento dos movimentos estudantis que lutavam pela 

liberdade de expressão e pelo restabelecimento dos direitos civis. 

Visando o controle do Poder Judiciário houve aumento no número de juízes 

dos Tribunais Superiores para nomear partidários do governo. O direito de opinião 

                                                           
272CARVALHO, José Murilo de Carvalho. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 11. ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, p.109. 
273 Como afirma Carvalho a experiência constitucional inaugurada em 1934 foi curta, pois adveio o 
golpe de Estado em 1937 em que Getúlio Vargas anunciava o fechamento do Congresso. 
Paralelamente o governo pregava o desenvolvimento econômico, o crescimento industrial, construção 
de estradas de ferro, e fortalecimento das forças armadas e defesa nacional. Época do populismo. 
Ibidem, p.107, 110. 
274O direito ao voto foi expandido a todos os cidadãos maiores de 18 anos de idade, obrigatório e 
secreto, entretanto permanecia a proibição do voto para o analfabeto considerando que à época 57% 
da população era analfabeta. CARVALHO, op. cit., p.145. 
275 Conforme Luca: “Os partidos políticos foram reorganizados com destaque para o Partido Social 
Democrático (PSD), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), União Democrática Nacional (UDN) e 
Partido Comunista Brasileiro (PCB), cujo registro foi cassado em 1967”. LUCA, op. cit., p. 482. 
276CARVALHO, op. cit., p.190. 
277Ibidem.  
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foi restringido e os juízes passam a julgar civis em causas relativas à segurança 

nacional.  

O AI n. 05, em 1968, teve por finalidade frear as greves e manifestações 

estudantis. As medidas foram mais radicais no âmbito dos direitos políticos com o 

fechamento do Congresso passando o Presidente, à época o Gen. Costa e Silva, a 

governar ditatorialmente. Houve suspensão de direitos políticos de deputados e 

vereadores278. 

O maior retrocesso foi no âmbito dos direitos civis com a retirada da garantia 

do habeas corpus para os crimes políticos, constante violação à privacidade em 

família podendo ser invadidas por agentes do governo e militares a qualquer hora. 

Violação ao sigilo da correspondência. Prisões eram feitas a qualquer hora sem o 

mandado judicial. Os presos ficavam isolados, incomunicáveis, submetidos à 

torturas, sem direito à defesa. Não havia punição para as lesões às liberdades 

individuais. Período negro para o Poder Judiciário que em tese era o garantidor dos 

direitos civis, mas teve seus Ministros do Supremo Tribunal aposentados e direitos 

políticos cassados quando não colaboravam com as reiteradas violações aos 

direitos, promovidas pelo regime militar. Com o AI n. 05 os atos do governo não 

poderiam mais ser revistos pelo Poder Judiciário.279 

Os atos institucionais, portanto, influenciaram a sistemática do acesso à 

justiça pela retirada dos direitos constitucionalmente estabelecidos, notadamente os 

direitos civis como demonstrado acima. Neste período foi retirado do povo brasileiro 

o direito de questionar a legalidade do conteúdo dos atos institucionais. Na medida 

em que os direitos civis foram restringidos e violados, igualmente foi retirado o 

acesso à justiça.  

 Em 1969, com a morte do Gen. Costa e Silva os militares não aceitam 

eleições para a presidência da República e por junta militar nomeiam o Gen. 

Garrastazu Médici. Reabrem o Congresso Nacional para referendar, politicamente 

essa escolha, e no mesmo ato da posse em outubro de 1969 promulgam a 

                                                           
278CARVALHO, José Murilo de Carvalho. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 11. ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, p.162-163. 
279Ibidem, p.193-194. 
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Constituição incorporando no texto normativo os atos institucionais.280 Tais medidas 

representam um grande retrocesso no constitucionalismo brasileiro. Segundo José 

Murilo Carvalho281: 

A avaliação dos governos militares, sob o ponto de vista da cidadania, tem, 
assim, que levar em conta a manutenção do direito do voto combinado com 
o esvaziamento de seu sentido e a expansão dos direitos sociais em 
momentos de restrição de direitos civis e políticos. 

Neste sentido defende-se que a ausência, ou o pouco movimento da 

população em direção à reivindicação desses direitos vai influir na perspectiva das 

soluções para um melhor acesso à justiça. Entendida esta como capacidade do 

individuo de compreender sua identidade, enquanto cidadão brasileiro, revelada na 

Carta Constitucional pelos direitos e garantais ali formatados. 

 A abertura democrática282 foi um processo inaugurado no período de 1974-

1985. O governo militar diminui as restrições à propaganda eleitoral e em 1978 

revoga o AI nº. 5, permitindo, novamente, o exercício dos direitos civis. Dentre as 

medidas do governo encontram-se: fim da censura prévia e volta dos primeiros 

exilados políticos. Tais medidas deram forças aos oposicionistas e nas eleições de 

1978 os militares não fazem maioria no Congresso. Circunstância que promove um 

retrocesso nas medidas tomadas pelo governo e o fechamento do Congresso por 15 

dias e fica estabelecida: a confirmação da eleição indireta para os governadores em 

1978, a eleição indireta de um terço dos senadores, limitação da propaganda 

eleitoral e eliminação da exigência de dois terços dos votos para a aprovação das 

reformas constitucionais. 

O Congresso aprovou a revogação da AI-5 fato que promove o fim da 

censura prévia no rádio de televisão e restabelecimento do habeas corpus para 

                                                           
280CARVALHO, op. cit. p.172. 
281CARVALHO, José Murilo de Carvalho. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 11. ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. p.172-173. 
282 Os motivos para a retirada das restrições de direitos e abertura para a redemocratização do país 
podem ser auferidos por alguns dados. Dentre eles encontra-se o fato de que o grupo militar que 
tomou o poder nesse período, desde o início não tinha como objetivo prolongar indefinitivamente o 
controle militar do governo. Não gostavam do populismo varguista, mas não eram partidários de uma 
ditadura. Outro motivo seria a crise do petróleo de 1973 em que era previsto um grande impacto na 
economia brasileira, dependente do produto. Outro motivo seria a busca pela retomada da 
identificação das funções profissionais das forças armadas, que acabou por ser desvirtuada pelo 
período da ditadura. CARVALHO, op. cit., p.173-175.  
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crimes políticos. Em 1979 foi abolido o bipartidarismo forçado e surgem vários 

partidos. Tais medidas vão promover um renascer pela reivindicação de ações 

governamentais para melhoria de vida da população. Este aspecto fica claro, a partir 

da segunda metade dos anos 70, em que houve grande expansão dos movimentos 

sociais urbanos que passaram a exigir melhorias concretas para vida cotidiana. 

Medidas recorrentes e elementares como asfaltamento de ruas, redes de água e 

esgoto, energia elétrica, transporte público, segurança e serviços de saúde. 

Movimentos que representaram o despertar da consciência de direitos e serviram 

para o treinamento de lideranças políticas, pois muitos presidentes de associações 

ingressaram na política partidária. 

3.1.2 Igualdade jurídica da cidadania 

A cidadania implica movimento, um agir em prol do bem estar coletivo, ela é 

fruto dos conflitos vivenciados, gerados em regra, em espaços públicos, como afirma 

Guarinello283:  

[...] a cidadania implica sentimento comunitário, processos de inclusão de 
uma população, um conjunto de direitos civis, políticos e econômicos e 
significa também, inevitavelmente a exclusão do outro. Todo cidadão é 
membro de uma comunidade, coo que que esta se organize, e esse 
pertencimento, que é fonte  de obrigações, permite-lhe também reivindicar 
direitos, buscar alterar as relações no interior da comunidade, tentar 
redefinir seus princípios, sua identidade simbólica, redistribuir os bens 
comunitários. [...].Há, certamente na História, comunidades sem cidadania, 
mas só há cidadania efetiva no seio de uma comunidade concreta, que 
pode ser definida de diferentes maneiras, mas que é sempre ume espaço 
privilegiado para a ação coletiva e para a construção de projetos para o 
futuro. 

A cidadania plena em que haja liberdade, participação e igualdade para 

todos, é um ideal desenvolvido no Ocidente e, possivelmente, inatingível, muito 

embora sejam dados indicativos da qualidade da cidadania. 284 Não há um único 

caminho para a cidadania.  

                                                           
283GUARINELLO. Noberto Luiz. Cidades-estado na antiguidade clássica. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, 
Carla Bassanezi (Org.). História da cidadania. 4. ed. São Paulo: Contexto, 2008.   p.  47.     
284 CARVALHO, op. cit., p. 9. 
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O estudo de T. A. Marshall285 demonstra que o caminho para a cidadania 

plena se dá pela perspectiva da igualdade humana básica da participação em 

direção a uma efetiva igualdade de direitos286. Se não compatíveis acaba por ser 

arcabouço da desigualdade social legitimada. 

A aquisição dos direitos constitucionais287, em um patamar de igualdade para 

todos, é uma conquista laboriosa que tem seus alicerces nos elementos que 

compõem a cidadania. Elementos de natureza civil formado por direitos necessários 

à liberdade individual, de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, de 

propriedade, concluir contratos válidos e o direito à justiça. O elemento político da 

cidadania consiste no direito de participar no exercício do poder político, como um 

membro de um organismo investido da autoridade política que são parlamento ou 

conselhos do Governo local. O elemento social refere-se a tudo o que vai desde o 

direito a um mínimo bem-estar econômico e segurança ao direito de participar, por 

completo, na herança social, conforme os padrões prevalentes na sociedade.288 

O direito essencial para a integralidade do conceito de cidadania é o da 

justiça, do acesso à justiça, porque “é o direito de defender e afirmar todos os 

direitos em termos de igualdade com os outros e pelo devido encaminhamento 

processual. Isto mostra que as instituições mais intimamente associadas com os 

direitos civis são os tribunais de justiça.”289 

Como definido no capítulo 1, o acesso à justiça possui vários obstáculos, 

sendo dos mais complexos aos relativos, os causadores da demora na prestação 

jurisdicional e as custas processuais. Estas últimas se constituem em um dos 

                                                           
285 MARSHALL, Thomas Humphrey. Cidadania e classe social. In:_____. Cidadania, classe social e 
status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. p. 61-62. 
286 A cidadania enquanto participação integral na comunidade não se traduz apenas ao valor do 
trabalho pessoal, não se restringe a busca do próprio ganho de lucro, sustento, o quantum. Isto 
porque a vivencia em coletividade lhe acena outras conquistas pessoais, de forma que a cidadania se 
revela com o ganho pessoal junto com o ganho coletivo. 
287 Os elementos de cidadania tiveram lento alcance jurídico constitucional  de forma que Marshall 
atribui um período de formação de vida de cada um, a um século diferente – os direitos civis ao 
século  XVIII, os políticos ao XIX e os sociais ao XX.” MARSHALL, op. cit., .1967. p. 66. 
288MARSHALL, p. cit., 1967. p. 63-4. 
289 Ibidem,  p. 63. 
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obstáculos que mais oneram e dificultam o exercício da cidadania no campo dos 

direitos civis. Como observa Nalini290:  

[...] vastas camadas populacionais vem sendo singelamente excluídas da 
justiça convencional. É raro o comparecimento da favelado para pleitos 
típicos de uma cada vez mais reduzida classe média: são as ações 
edilícias, as concernentes as relações de família, de responsabilidade civil, 
dos vínculos de consumo. Em Estados desenvolvidos a comunidade dos 
consumidores é integrada por todos os habitantes. Diversamente, num país 
como o Brasil, até a condição de consumidor é subtraída ao marginal – 
assim entendido o ser humano despossuído e em condição de 
miserabilidade total - , pois alheio ao processo de mercado em que se 
envolvem apenas os fornecedores e a população economicamente ativa. 

No estudo de Marshall, a cidadania se desenvolve de forma linear e a base 

da aquisição dos demais elos de cidadania, é o direito civil. Conforme afirma 

Carvalho291: 

A cronologia e lógica da sequência descrita por Marshall foram invertidas no 
Brasil. Aqui, primeiro vieram os direitos sociais, implantados em período de 
supressão dos direitos políticos e de redução os direitos civis por um ditador 
que se tornou popular. Depois vieram os direitos políticos, e de maneira 
também bizarra. A maior expansão do direito do voto deu-se em outro 
período ditatorial, em que os órgãos de representação politica foram 
transformados em peça decorativa do regime. Finalmente, ainda hoje, 
muitos direitos civis, a base da sequencias de Marshall, continuam 
inacessíveis à maioria da população.  A pirâmide dos direitos foi colocada 
de cabeça para baixo. 

Como visto no perfil histórico da cidadania no Brasil, tal formação não foi 

possível uma vez que tais direitos foram declarados constitucionalmente, mas 

retirados os mecanismos necessários para o seu exercício pela população, em 

determinados períodos da ditadura civil e militar.  E, posteriormente, a ênfase foi 

dada aos direitos sociais que serviu de elemento de ganho no jogo político da época, 

e que hoje, ainda permanece292. 

                                                           
290NALINI, José Renato. O poder judiciário na Constituição de 1988.  In: MARTINS, Ives Granda da 
Silva; MENDES, Gilmar Ferreira; NASCIMENTO, Carlos Valder do (Coord.). Tratado de direito 
constitucional. Vol. 1.  São Paulo: Saraiva, 2010.  p. 953.  
291CARVALHO, José Murilo de Carvalho. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 11. ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, p. 219-220. 
292NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2008. p. 183. A inversão dos elos de cidadania no país gera consequências. Uma delas é a ênfase no 
Poder Executivo para a solução de todos os problemas da sociedade. O que enfraquece a 
representação Legislativa e o jogo democrático do poder político. Isso fica claro como fechamento do 



114 

 

A Constituição de 1988 propicia então a abertura de mecanismos jurídicos 

que vieram a corroborar com o restabelecimento da Democracia no país. 

Proporciona a igualdade formal para todos e garante o acesso à ordem jurídica e 

constitucional por meio do acesso gratuito à prestação jurisdicional. Viabiliza órgãos 

como a Defensoria Pública, Ministério Público e reestrutura o Poder Judiciário. 

Os instrumentais para o acesso à justiça se constituem em mecanismos de 

concretização do Estado Democrático de Direito e a paridade de armas, no âmbito 

da igualdade jurídica, se torna central para um acesso justo e para a cidadania. 

Marcelo Neves293 afirma que o princípio da igualdade é o núcleo da 

cidadania, no entanto, a noção da mesma como integração jurídico-política 

igualitária não importa na inexistência de estratificação social, sendo importante para 

ela a existência de um acesso generalizado aos procedimentos, constitucionalmente 

estabelecidos e aos benefícios sistêmicos deles decorrentes nos diversos setores da 

sociedade. 

A Justiça Itinerante neste sentido torna-se mecanismo pelo qual setores da 

sociedade excluídos de outros setores sócio-economicos podem inserir-se no ciclo 

sistêmico, para usufruir do exercício de direitos. Acerca da igualdade jurídica e do 

acesso à justiça para exercício da cidadania, invocamos a preciosa lição de José 

Afonso da Silva294: 

[...] formalmente, a igualdade perante a Justiça está assegurada pela 
Constituição, desde a garantia de acessibilidade a ela (art. 5º, XXXV). Mas 
realmente essa igualdade não existe, pois está bem claro hoje, que tratar 
como igual a sujeitos que econômica e socialmente estão em desvantagem, 
não é outra coisa senão uma ulterior forma de desigualdade e de injustiça. 
Os pobres têm acesso muito precário à Justiça. Carecem de recursos para 
contratar bons advogados. O patrocínio gratuito se revelou de alarmante 
deficiência. A Constituição tomou, a esse propósito, providência que pode 
concorrer para a eficácia do dispositivo, segundo o qual o Estado prestará 

                                                                                                                                                                                     
Congresso na ditadura civil e militar. Sendo que as manifestações populares vieram apenas 
posteriormente, quando os direitos civis foram restringidos com mais força pelo governo. 
293 NEVES, op. cit., p. 175. O princípio da igualdade não é entendido pelo autor como igualdade 
fática, ou igualdade quanto ao conteúdo ou à extensão dos direitos de cada cidadão, mas a igualdade 
como expressão de isonomia quanto aos direitos fundamentais suscetíveis de garantia por 
procedimentos  jurídico-políticos. O princípio da igualdade não é entendido pelo autor como 
‘igualdade fática’, ou igualdade quanto ao conteúdo ou à extensão dos direitos de cada cidadão, mas 
a igualdade como expressão de isonomia quanto aos direitos fundamentais suscetíveis de garantia 
por praocedimentos jurídico-políticos. 
294SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2004. 
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assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 
recursos,(art.5º,LXXIV). 

 

É certo que não existe cidadania sem a observância do princípio da 

igualdade, e que no sentido ao princípio do acesso à justiça pelo qual setores da 

sociedade excluídos de outros setores sócio-economicos podem inserir-se no ciclo 

sistêmico e passam a usufruir do exercício de direitos.  

A cidadania é um mecanismo jurídico-político de inclusão social que se 

apresenta em uma pluralidade de direitos, reciprocamente partilhados e exercitáveis 

contra o Estado295 e neste sentido, propicia o fortalecimento do Estado Democrático 

de Direito. 

3.1.3 Justiça Rápida e justiça de consumidores 

As reformas para o melhor provimento jurisidicional vem sendo 

implementada aos poucos no País, sendo a EC 45/2004  o conteúdo simbólico  

desse histórico de reformas. 

 Especificamente no contexto processual, destacam-se algumas reformas 

como: redução do número de recursos; adoção abundante do princípio da oralidade; 

finalização do processo nas instâncias inferiores; adoção de súmulas vinculantes; 

transformação dos tribunais de cúpula em cortes constitucionais; atos de 

comunicação processual por meios modernizados; redução da coercibilidade do 

direito positivo, pelos processos de desregulamentação, deslegalização e 

desconstitucionalização; incentivo as negociações, os entendimentos e as soluções 

específicas para cada situação, com grande flexibilidade, pautados em um nova 

racionalidade, com renúncia de supremacia e universalidade, dando ênfase e 

preponderância para as decisões articuladas e previnidoras de conflitos.296 

                                                           
295 NEVES, op. cit., p. 175. 
296 Calmon apud José Eduardo Faria e Campilongo. Cf. CALMON, Eliana. As gerações dos direitos e 
as novas tendências. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). As vertentes do direito 
constitucional contemporâneo: estudos em homenagem a Manole Gonçalves Ferreira Filho. Rio de 
Janeiro: América Jurídica, 2002. p. 155. 
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Reformas que, no entendimento de Pietro Alarcón297, ainda não alcançaram 

o objetivo, em relação à morosidade da justiça:  

Depois, há que se dizer que a morosidade do Judiciário brasileiro não se 
deve apenas à existência de uma estrutura tradicional. Constam tentativas 
concretas de introduzir formas desburocartizadas de atuação do Estado-juiz 
na história brasileira sem que, por si sós, tais mecanismos tenham 
ocasionado o descongestionamento da máquina jurisdicional. 

Empreende-se, em um universo de dificuldades para o acesso à justiça, um 

olhar  mais especifico sobre este acesso e as causas cujo bem jurídico são de 

pequena monta, pois estes sofrem maiores dificuldades para serem apropariados 

pelos cidadãos. 

 Neste sentido, afirmam Cappelletti e Garth que que a primeira barreira trata-

se dos custos que podem ser elevados, de forma a exceder o valor relativo à 

controvérsia, ou ainda, podem “consumir o conteúdo do pedido a ponto de tornar a 

demanda uma futilidade”298. Segundo os autores:  

Um exame dessas barreiras ao acesso, como se vê, revelou um padrão: os 
obstáculos criados por nossos sistemas jurídicos são mais pronunciados 
para as pequenas causas e para os autores individuais, especialmente os 
pobres; ao mesmo tempo, as vantagens pertencem de modo especial aos 
litigantes organizacionais, adeptos do uso do sistema judicial para obterem 
seus próprios interesses.  

 A ênfase, acerca de procedimentos especiais para pequenas causas, se 

relaciona aos novos direitos emergentes como direito do consumidor e demandas 

contra empresas, no que denominam de pequenas injustiças de grande importância 

social’299.Em busca dessa efetividade cria-se uma sistemática com limitações à 

apelação, maior grau de oralidade (pelo menos no papel), julgamento por Juízes 

singulares (em vez de juntas de três julgadores), “e criação de tribunais e 

procedimentos rápidos e acessíveis às pessoas comuns”300.  

                                                           
297 ALARCÓN, Pietro de Jesús Lora. Reforma do judiciário e efetividade da prestação jurisidicional. 
In:______; TAVARES, André Ramos (Coord.).  Reforma do Judiciário. São Paulo: Método, 2005. p. 
27-47.  
298CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant.  Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto 

Alegre: Fabris, 1988. p. 19. 
299 Ibidem, p. 95. 
300 CAPPELLETTI, op.cit., p. 96 
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Ao tempo em que apontam a sistemática das pequenas causas como uma 

possibilidade para o devido acesso à justiça, os autores criticam esta sistemática, 

pois mesmo que tais reformas tenham por objetivo promover o acesso aos cidadãos, 

mas não a simplesmente cortar despesas, o resultado será que tais tribunais 

tornam-se complexos, dispendiosos e lentos quanto aos juízes regulares301. É um 

juízo valorativo, em uma pré-concepção de que as soluções empreendidas junto ao 

órgão jurisdicional tornam-se morosas, e voltam a se constituir em obstáculo ao 

acesso a justiça.  

Em uma apropriação de ideias surge no país os Juizados de Pequenas 

Causas, Lei nº. 7.244/1984302, e posteriormente, em patamar constitucional pelo art. 

98, I, CF/88, os Juizados Especiais, que foi regulamentado pela Lei nº. 

9099/95303pela qual foi instituído um critério valorativo material de ‘menor 

complexidade’ para as causas cíveis, para definir a competência304. Na referida lei, o 

acesso à justiça pode ser traduzido pelos princípios elencados no art. 2, da lei: 

                                                           
301Cf.Ibidem, p. 97: “Situação que é favorecida pela presença de advogados e postura dos Juízes que 
insistem em manter um comportamento tradicional, formal e reservado. E, nos casos em que os 
tribunais de pequenas causas demonstram eficiência eles têm servido mais frequentemente para os 
credores cobrarem dividas do que para os indivíduos comuns reivindicarem direitos.” 
302 Essa lei dispunha sobre a criação e o funcionamento dos juizados especiais de pequenas causas 
em que foram definidas como de reduzido valor econômico, em um critério valorativo para as lides 
relacionadas a direitos patrimoniais, com pedido não excedente a 20 salários mínimos, tenho por 
objeto a condenação em dinheiro e entrega de coisa certa móvel ou o cumprimento de obrigação de 
fazer, a cargo do fabricante ou fornecedor de bens e serviços para consumo, ou ainda, 
desconstituição e a declaração de nulidade de contrato relativo a coisas móveis e semoventes. Cf. 
ABREU, Pedro Manoel. Acesso à justiça e juizados especiais: o desafio histórico da consolidação de 
uma justiça cidadã no Brasil. Florianópolis: Conceito editorial. 2008. Há para Cappelletti e Garth uma 
valoração a ser atribuída às pequenas causas, pois nem sempre o fato de serem de pequeno valor 
econômico significa que necessariamente são menos complexas: Pequenas causas, afinal, não são 
necessariamente simples ou desimportantes; elas podem envolver leis complexas em casos de vital 
importância para litigantes de nível econômico baixo ou médio. A questão, portanto é saber por que 
elas devem ser apreciadas através de procedimentos supostamente de segunda classe. Cf. 
CAPPELLETTI, op. cit., p. 97. 
303 BRASIL. Lei nº 9.099, de 16 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm>. Acesso em: 12 nov. 2011. 
304 Art. 3 – Lei nº. 9099/95 - O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 
julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor 
não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;  II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código 
de Processo Civil;  III - a ação de despejo para uso próprio;  IV - as ações possessórias sobre bens 
imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo. § 1º Compete ao Juizado Especial 
promover a execução: I - dos seus julgados;  II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até 
quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei. § 2º Ficam 
excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e 
de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao 
estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.        § 3º A opção pelo 
procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido 
neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm
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“processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou 

a transação. 

Como observado anteriormente, a problemática do acesso a justiça no país 

é recorrente e as reformas vão acontecendo, de forma que a EC n.º 45/2004 é 

compreendida como reforma do Judiciário para melhor aperfeiçoamento da 

prestação jurisdicional. Em uma construção do acesso à justiça e cidadania pela 

perspectiva valorativa de ‘pequenas causas’, surge  a Justiça Itinerante no âmbito 

dos Tribunais Regionais Federais, art. 107, § 2º; na  Justiça dos Estados , art. 125, § 

7º, e nos Tribunais Regionais do Trabalho, art. 115, § 1º, todos da Constituição 

Federal. 

Como vem sendo desenvolvido nos capítulos antecedentes há a 

necessidade de um melhor acesso à justiça. Sobre o tema, Humberto Theodoro 

Junior305 defende que: 

 É por isso que estou certo, acima de tudo, da extrema necessidade de 
empenhar-se a Nação na reforma dos serviços judiciários e no 
aperfeiçoamento de seus operadores em todos os níveis, quer para 
solucionar contenciosamente os conflitos, quer para estimular a busca de 
soluções consensuais alternativas. Sem aprimorar os homens que irão 
manejar os instrumentos jurídicos, toda reforma, toda reforma da lei 
processual será impotente para superar os verdadeiros problemas da 
insatisfação social com o deficiente acesso à Justiça que, entre nós, o 
Poder Judiciário hoje proporciona.  

As Justiças Itinerantes estão se notabilizando em determinadas realidades 

regionais do país justamente pela prestação jurisdicional simplista e pelos serviços 

extrajudiciais que empreendem com os parceiros da ação itinerante. Para Nalini : 

A implementação de experiências concretas que garantam o maior acesso 
do homem e das massas à Justiça tem inicio na reformulação do 
pensamento do juiz. E se isso realmente ocorrer ninguém conseguirá deter 
tal reação à crise do direito e da Justiça em nossa época, ou retardar os 
fecundos resultados que dela advirão.306 

                                                           
305THEODORO JUNIOR, Humberto. Celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Insuficiência 
da reforma de leis processuais. p.13. Disponível em: <http:--www.abdpc.org.br---artigos----
artigo51.htm>. Acesso em: 30 jan. 2012. p. 22. 
306 NALINI, op. cit., 2000. p. .25. 
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Esta dinâmica de ações em prol de experiências concretas, promotora de 

acesso à justiça às massas tem vínculo normativo com o art. 94, da lei nº. 9009/95, e 

de certa forma, com o contexto teleológico de um acesso à justiça ‘expresso’, como 

designado na Lei dos Juizados Especiais. 

Apesar deste contexto originário da Justiça Itinerante, entende-se que pelo 

empreendedorismo de alguns Tribunais de Justiça na dinâmica da executoriedade 

do programa, o contexto axiológico de acesso à justiça foi sendo revisto, 

implicitamente, pelos serviços que foram sendo agregados ao longo desta jornada. 

Aos poucos houve um redimensionamento do significado de acesso à justiça e de 

cidadania307. Estes serviços traduzem o desafio de prestação jurisdicional para o 

devido acesso à justiça. Como informam Cappelletti e Garth: 308 

[...] o desafio é criar foros que sejam atraentes para os indivíduos, não 
apenas do ponto de vista econômico, mas também físico e psicológico , de  
modo que eles se sintam à vontade e confiantes para utiliza-los, apesar dos 
recursos de que disponham aqueles a quem  eles se  opõem. 

A relevância dos aspectos processuais constitucionais é indiscutível, 

entretanto, é necessário que surjam novas possibilidades e dimensões nessa 

sistemática, bem como, se faz necessário, redimensionar os valores impactantes 

que são gerados em uma sistemática de efetivo acesso ao judiciário, para que sejam 

reconhecidas e implementadas políticas públicas judiciárias que valorem o acesso 

justo, em sua integralidade. 

A Justiça Itinerante não se constitui em foco de análise pelo Conselho 

Nacional de Justiça, conforme foi observado anteriormente no capitulo 1, acerca das 

políticas publicas judiciárias empreendidas pelo CNJ. 

 Desta forma, importa analisar o significado deste programa que em uma 

perspectiva redimensionada de acesso à justiça já era veiculado por alguns 

Tribunais Estaduais, antes da EC 45/2004, e que pelos serviços que executam, 

demonstram uma correlação coma dinâmica das políticas públicas judiciais de 

                                                           
307Ressalva-se que esta, entretanto, não se constitui na realidade de todos os programas da 
Itinerante. 
308CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant.  Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Fabris, 1988. p. 97.  
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acesso à justiça e cidadania. Cidadania de difícil apreensão na sociedade brasileira 

como abordado no inicio deste capítulo 

3.2 JUSTIÇA ITINERANTE: POLÍTICA PÚBLICA JURÍDICA, POLÍTICA PÚBLICA 

JUDICIÁRIA, POLÍTICA PÚBLICA JUDICIAL 

3.2.1 Instrumento de Política Jurídica 

A Constituição de 1988 estabeleceu uma relação diferenciada entre Estado 

(Poder Judiciário) e sociedade, de forma que se observa que o fomento pela 

cidadania tornou-se um seguimento autônomo em que se prolifera a ação 

participativa desses cidadãos. Neste seguimento, destaca-se a garantia do acesso à 

justiça, disposto no art.5, XLXXV, da Carta Magna.  

A garantia do devido acesso à justiça se constitui em um conjunto de normas 

constitucionais (devido processo legal, ampla defesa e contraditório, etc). É o devido 

acesso aos tribunais, aos fóruns, ao espaço veiculado pelo poder estatal pelos quais 

os direitos declarados constitucionalmente e na ordem jurídica são reivindicados, 

questionados.  

Vários são os obstáculos à concretização ao devido acesso à justiça e, no 

capítulo 1, foram apresentados alguns mecanismos utilizados para combater as 

dificuldades inerentes a este acesso e verificou-se que as soluções que estão sendo 

encontradas para a sua melhoria e as políticas públicas judiciais implementadas, na 

realidade brasileira, encaminham-se para o emprego dos princípios da celeridade e 

economicidade nos instrumentais processuais e procedimentais. 

Diante da complexidade do tema é que se extrai pela doutrina da política 

jurídica a perspectiva de implementar, na prática jurídica instrumental,  um  acesso à 

justiça que deva ser valorado em sua perspectiva conceitual, pelo processo de 

construção histórica. Isso significa valorar as soluções que estão sendo, 

historicamente definidas, na executoriedade de instrumentos normativos para um 

melhor acesso à justiça. 
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Leva-se a compreensão de que as soluções, por vezes, surgem da  

dinâmica entre a realidade comportamental da sociedade, das suas necessidades 

emergentes no seu cotidiano para o exercício da cidadania. Realidades que 

estabelecem uma intersubejtividade com o instrumental normativo empregado pelo 

Estado, de forma que a natureza jurídica da norma pode ser transformada.É o caso 

da Justiça Itinerante. 

A Justiça Itinerante vem sendo desenvolvida em vários Estados 

brasileiros309, tendo sempre esta perspectiva inicial de ampliar o acesso à Justiça, 

aos cidadãos para que possam exercer o direito e garantias estabelecidos 

constitucionalmente. Os números de atendimento, alcançados pela ação itinerante, 

passam então a ser a vanguarda de divulgação do programa, sendo o índice 

abalizador de excelência e qualidade de atendimento as atividades promovidas 

judiciais e extrajudicias . Fica demonstrado que o acesso à justiça foi alcançado e o 

objetivo de propiciar cidadania aos excluídos socialmente e nominalmente. 

A cidadania vem sendo estabelecida pelo programa em continua associação 

com o acesso à justiça, entretanto não se deve perder de vista o significado objetivo 

de cidadania. Segundo Gianpaolo Smanio310 a cidadania encontra os seguintes 

pressupostos: deve ser desenvolvida em sua dimensão horizontal, em uma condição 

de acesso a direitos, bem como pelo comprometimento com os interesses da 

comunidade, como a distribuição de rendas e a inclusão social; deve ser concebida 

como um direito fundamental, que implique em uma intersubjetividade entre os 

cidadãos; implique em participação, em ação para a concreção dos pressupostos 

                                                           
309Em um levantamento feito por meio dos sites eletrônicos dos Tribunais de Justiça do país 
constatou-se que a Justiça Itinerante consiste em um projeto experiencial de inciativa dos Tribunais 
de Justiça, sendo que das 27 unidades da Federação, até o ano de 2012,  a itinerante funcionou em 
todos os Estados exceto no Rio Grande do Sul. A Justiça Itinerante do Amapá é a mais antiga, onde 
o acesso  veio em 1996, pela  Lei n. 9099/95, mas já funcionava no sistema itinerante desde 1992. 
Observa-se ainda que há Tribunais de Justiça em que o programa existiu, mas que hoje encontra-se 
desativado, é o caso do Tribunal de Justiça do Ceará e da Paraíba, sendo a experiência itinerante 
deste Estado apresentada durante o 3º Congresso Brasileiro de Administração e que  motivou o Des. 
Edvaldo Moura à implementar a Justiça Itinerante no Estado do Piaui. Cf. in Portugal Junior, Projeto 
‘Justiça Itinerante’. Maio/2004. p.16/17. Disponível em 
<http://www.tjpi.jus.br/site/modules/htmlcontent/Page.mtw?id=370>. Acesso em: 14 set. 2012. Outro 
dado relevante é que a implementação da ação itinerante foi gradativa, conforme os Tribunais iam 
partilhando experiências outros Tribunais estaduais iam adotando a sistemática. 
310SMANIO, Gianpaolo. A conceituação da cidadania brasileira e a Constituição Federal de 1988. In: 
MORAES, Alexandre de (Coord.). Os 20 anos da Constituição da República Federativa do Brasil. São 
Paulo: Atlas, 2008. p. 337. 
 

http://www.tjpi.jus.br/site/modules/htmlcontent/Page.mtw?id=370
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para a construção de uma sociedade mais livre e igualitária, através da 

solidariedade. 

Esta é a cidadania almejada constitucionalmente, entretanto a realidade 

brasileira dentro de uma dimensão regional sócio-politico-econômica contém 

diversidades gritantes onde parte da população se encontra em uma cidadania 

estratificada. 

Como detalhado no histórico da cidadania no País, a base para uma maior 

consciência de cidadania reside na apropriação dos direitos civis, e estes, como 

visto anteriormente, foram reiteradamente violados. Alia-se a esta realidade o fator 

educação que, seguramente, não se revelou em alicerce para a construção da 

identidade da população, enquanto nação. 

Aspectos que influem no acesso à justiça nos dias atuais, de forma que 

iniciativas de interiorização para este acesso, na modalidade itinerante, juntamente 

com serviços extrajudiciais de expedição de documentos, serviços sociais e de 

atendimento dão o formato de uma apropriação de ‘ser cidadão’ a essa população. 

O acesso à justiça é compreendido como um direito civil, e do ponto de vista 

desses direitos compreende-se que no país há uma clara distinção em relação à 

cidadania. Isto porque, existem aqueles que conseguem defender seus interesses 

pelo poder do dinheiro e prestígio social e os que podem ser considerados enquanto 

‘cidadãos simples’, sujeitos aos rigores e benefícios da lei. E, existe ainda, uma 

terceira acepção de cidadãos, que seria: 

[...] a grande população marginal das grandes cidades, trabalhadores 
urbanos e rurais sem carteira assinada, posseiros, empregadas domésticas, 
biscateiros, camelôs, menores abandonados, mendigos. São quase 
invariavelmente pardos ou negros, analfabetos, ou com educação 
fundamental incompleta. Esses ‘elementos’ são parte da comunidade 
política nacional apenas nominalmente. Na prática ignoram seus direitos 
civis ou os têm sistematicamente desrespeitados por outros cidadãos, pelo 
governo, pela polícia.311 

Originariamente, o acesso ao Judiciário foi o maior objetivo a ser alcançado 

pela Justiça itinerante em uma dimensão prática legalista pela descentralização dos 

                                                           
311CARVALHO, José Murilo de Carvalho. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 11. ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2008 p. 216-217. 
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serviços do Judiciário, posto que sua executoriedade ocorra em caráter itinerante.  

Esta é a leitura do art. 94, da Lei nº. 9099/95 que informa um acesso ao judiciário de 

caráter itinerante pela prestação do serviço da tutela jurisdicional do Estado, que se 

efetiva juridicamente com a sentença ou acórdão, ato pelo qual o juiz põe termo ao 

processo, decidindo ou não o mérito da causa em outros espaços que não os fóruns, 

em unidades móveis, em colégios, estádios de futebol, locais comunitários e em 

repartições públicas em geral, devidamente equipadas, preferencialmente, com 

sistema informatizado e de telecomunicações.312 

O conceito, acima referenciado, prioriza o aspecto formal da Justiça 

Itinerante que se traduz em ato exclusivo do magistrado de prolatar a sentença, por 

ser ela culminante da vida jurídica; nela, o Juiz deverá dar a cada um o bem que lhe 

é devido tibuere cuique suun e por ter esta essência, a sentença ou acórdão deverá 

ser prolatada pelo magistrado em outro espaço que não os fóruns313. 

A inclusão da Justiça Itinerante no status constitucional representa o 

reconhecimento da legitimidade extra-sistema que é a legitimidade advinda do senso 

jurídico popular.  Fato que explica o crescimento dos programas da itinerante, no 

país, no período quando se estabeleciam experimentalmente nos Estados, pela 

ação dos Tribunais de Justiça. Cada Estado tem o funcionamento da Justiça 

Itinerante conforme a diretriz básica constitucional, no entanto, as leis estaduais 

além dos fins formais estabelecidos na Constituição ficam livres para implementarem 

ou realizarem outras práticas experienciais de cidadania conforme as parcerias que 

estabelecerem.  

A EC n.º 45/2004, portanto, acolheu uma experiência de acesso à justiça 

como descrito no contexto do capítulo 1, no caso, não apenas em um contexto 

formal, mas em uma dimensão que perpassa os movimentos populares, de pessoas 

excluídas da sociedade seja no aspecto legal (muitos não existiam para o Estado, 

pois não possuíam registro de nascimento), seja no aspecto social, de pessoas 

excluídas do acesso à justiça pela ausência de recursos financeiros ou de 

conhecimento acerca dos seus direitos. 

                                                           
312 AZAKOUL, Marco Antonio. Justiça itinerante. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006. p. 90. 
313 Ibidem, p. 69. 
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A forma como o acesso à justiça é viabilizado ao cidadão traz a necessidade 

de uma ação fundamentada em pressupostos que se assentem em uma visão 

orgânica da interação entre o social, o político e o jurídico.314Esse aspecto explica os 

motivos pelos quais os serviços da itinerante tem grande adesão na região Nordeste 

onde se encontra a maioria dos Estados com o menor índice de desenvolvimento 

humano no período de 2007/2008.315 

A Justiça Itinerante pode, no entanto, ser analisada pela perspectiva de um 

acesso à justiça integral. É neste sentido que se forma o raciocínio da atividade 

itinerante enquanto atividade da política pública judiciária. De forma que, 

correlacionando a temática à política do direito, entende-se que no âmbito do 

pluralismo normativo algumas normas podem se originar da pressão de grupos 

sociais organizados ou “movimentos sociais que resultam, por sua vez, de tensões e 

conflitos não resolvidos ou mal resolvidos pelo Estado.”316 

 Nos movimentos sociais tem-se a emergência de uma produção pré-jurídica 

que busca a sua legitimidade material a partir da fonte primária dos interesses, que 

são as necessidades sociais, entretanto, os direitos produzidos por estes grupos, 

que podem vigorar em determinado contexto social, não produz outros efeitos em 

outros universos sociais. Dessa forma, como expressa Osvaldo Ferreira de Melo: 

O que se chama direito produzido pelos respectivos movimentos sociais 
parece ser, na verdade, uma fase de elaboração pré-jurídica, fonte que 
pode inspirar a reorientação do direito vigente em tudo que disser respeito à 
sua adequação com as necessidades manifestadas pelos grupos e 
movimentos sociais. Tais proposições devem ser empiricamente 
investigadas e cotejadas com os valores ‘justiça’ e ‘utilidade social’. 

A Justiça Itinerante não se origina especificamente das ações de 

movimentos sociais, tendo em vista que não há comprovadamente quais ações ou 

movimentações de grupos organizados contribuíram para o contexto normativo 

                                                           
314DINAMARCO, Candido Rangel. A instrumentalidade do processo. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 
1996. p.154. 
315Maranhão (MA)- IDH: 0,636; Alagoas (AL)- IDH: 0,649, Piauí (PI)- IDH: 0,656 ; Paraíba (PB)-IDH: 
0,661; Sergipe (SE)- IDH: 0,682, Bahia (BA)- , IDH: 0,688; Acre (AC)- IDH: 0,697. Cf. SADEK, Maria 
Tereza. Justiça em números: novos ângulos. p.01. Disponível em: <http: 
www.amb.com.br/docs/noticias/2009/AMB_Sadeck_em_numeros_novos_angulos.pdf>. Acesso em: 
14 nov. 2009. 
316MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 
1994. p. 79. 
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constitucional do programa, entretanto, se ponderarmos movimentos sociais 

enquanto adesão popular a uma sistemática de provimento integral de acesso à 

justiça, pela adesão aos serviços judiciais e extrajudiciais ali disponibilizados, a 

conclusão é que a justiça itinerante, no formato constitucional, tem a modelagem dos 

movimentos sociais para a sua normatização.317 

O perfil normativo da Justiça Itinerante, como detalhado mais adiante no 

contexto da normatividade de política pública é diversificado, porque ao tempo em 

que surge com uma autorização normativa a ação itinerante foi se constituindo, cada 

vez mais, em um segmento autônomo na dinâmica da prestação dos serviços 

jurisdicionais de acesso à justiça; isto porque a experiência itinerante veio ganhando 

respaldo pelo ‘consenso social’ do jurisdicionado, tendo em vista que o art. 94, da lei 

9099/95 é sucinto no permissivo da descentralização dos serviços judiciários. E, 

como assinalado por Nalini:  

[...] as reformas dependem de fatores que não se subordinam integralmente 
à vontade- vontade politica no seu sentido mais amplo – nem às efetivas 
atribuições do Poder Judiciário.  Coparticipe qualificado na identificação das 
deficiências do sistema, não tem ele, todavia, o monopólio do processo 
legislativo de sanção.318 

E transformar o mundo tem início na transformação da consciência 
individual. É no mundo minúsculo em que atua cada julgador que pode 
começar a gigantesca revolução do verdadeiro acesso à justiça. Ainda que 
não obtenha o juiz ressonância concreta às suas propostas de reformulação 
legislativa, pode ele deflagrar saudável processo inovador, na busca de 

                                                           
317Como visto no capítulo 1, a formação da normatividade constitucional de 1988 foi explicada pelo 
pluralismo filosófico, e também pela ação dos movimentos sociais que começaram a ser mobilizados 
na transição do governo militar para o regime democrático, em que aflora um movimento pró-
cidadania, de revitalização dos direitos que foram mitigados, ciclicamente, pelo Estado. A contribuição 
dos movimentos sociais para normatividade, especificamente, é explicada em Olavo Melo pela leitura 
de um direito pré-natural, que no ‘jogo democrático’ não pode ser desprezado. Sobre o tema 
encontra-se ainda o contexto dos movimentos sociais em Gohn, que relaciona o histórico dos 
movimentos sociais no país aos movimentos e lutas sociais no Brasil do sec. XX.  Essa autora 
assinala a existência de seis fases históricas, dentre as quais se destaca a sexta fase, que se refere a 
época da negociação e a era dos direitos (1982/1995). A autora informa que houve muita mobilização 
nessa época: “esta fase corresponde a um período de intensa movimentação social, dados pelas 
características da conjuntura política e bastante ampliado pela dimensão dos problemas sociais, pelo 
aumento do contingente populacional do país e pela facilidade de divulgação e reprodução das ações 
coletivas pelos meios de comunicação de massas.” Nesse período de intensidade da atuação dos 
movimentos sociais, observa-se que houve mudanças importantes no ordenamento jurídico, 
simbolizando as conquistas desses movimentos sociais, e por sua vez, traçando movimentos para a 
construção da cidadania. Cf. GOHN, op. cit., p. 125. 
318 NALINI, José Renato. O juiz e o acesso à justiça. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000.p.81-82. 
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atender maior número de pessoas que precisam da justiça, a partir de um 
ajuste de rumos na sua atuação individual.319 

A defesa de Nalini está no âmbito da atuação do juiz no processo decisório, 

entretanto, o raciocínio do autor pode ser aplicável à Justiça Itinerante que teve sua 

origem na atividade do acesso à justiça gerenciada pelos Tribunais estaduais, no 

Poder Judiciário, através da executoriedade e interpretação normativa ampliada do 

art. 94, da Lei nº. 9099/85. 

O acesso à justiça deveria ser espontâneo, prático, ao alcance de todos. Na 

prática, o recurso utilizado para ver os direitos respeitados ainda é por meio do 

processo, que se dá via aparelho estatal. No entanto, essa efetividade é lenta, 

subalterna, depende da superação da própria estrutura do Estado que está 

adormecida, cansada, desvirtuada de seu papel social.320 

3. 2. 2 Direito fundamental de acesso à justiça 

O aspecto formal da Justiça Itinerante se constitui apenas em um dos 

retratos desse instrumental do acesso à justiça, pois o caráter informal da justiça 

sem paredes fez com que o instituto desenvolvesse características próprias, de 

forma que o permissivo dos serviços, que empreende, encontram-se discriminados 

inicialmente junto à lei de Juizados Especiais. 

Ocorre que, no plano da efetividade, a justiça itinerante desenvolveu outra 

dimensão funcional que decorre desse caráter de informalidade na execução de 

seus serviços, aos quais foram sendo agregados outros que juntamente com o 

vínculo midiático com a cidadania evidencia, neste instituto, características 

funcionais de política pública judiciária de acesso à justiça. 

A dinâmica própria, em que esses serviços foram sendo estabelecidos e 

passaram a ser empreendidos pela Justiça Itinerante, em algumas realidades 

regionais, traz a compreensão desse instrumento itinerante enquanto acesso à 

justiça e à cidadania no plano da dignidade da pessoa humana, que vem ao 

                                                           
319 NALINI, op.cit.,p. 82. 
320CAOVILLA, Maria Aparecida Lucca. Acesso à justiça e cidadania. 2 ed. rev. e ampl. Chapecó: 
Argos, 2006. p. 43. 
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encontro dos objetivos fundamentais estabelecidos na Constituição, e pelo qual, se 

empreende o fundamento para a caracterizar a Justiça Itinerante enquanto política 

pública judicial de acesso à justiça e cidadania.  

Acerca da dignidade da pessoa humana Azkoul 321 faz uma construção de 

interdependência e indivisibilidade dos direitos humanos em que estabelece a 

inexistência da liberdade divorciada da justiça social, sendo igualmente, infrutífero 

pensar na justiça social divorciada da liberdade. Afirma o autor: 

Na verdade, não há mais como cogitar da liberdade divorciada da justiça 
social, como também infrutífero pensar na justiça social divorciada da 
liberdade. Todos os direitos humanos constituem um complexo integral, 
único e indivisível em que os diferentes direitos estão necessariamente 
inter-relacionadose são interdependentes entre si.”322 

Apresenta esse raciocínio pelo que consta na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, de 1948, que introduziu a indivisibilidade desses direitos e, 

acresceu os direitos civis e políticos ao catálogo dos direitos econômicos, sociais e 

culturais. Para o referido autor323 houve a conjunção do valor liberdade (direitos civis 

e políticos) ao valor da igualdade, (direitos econômicos, sociais e culturais). Contexto 

no qual surgiu a combinação extraordinária do discurso liberal da cidadania (direitos 

civis e políticos do art. 3 ao 21), com o discurso social  como os direitos sociais, 

econômicos e culturais, do art.22 ao 28) da Carta de 1948. Relata ainda o autor que: 

A declaração se impõe como um código de ética e de conduta para os 
Estados integrantes da comunidade internacional. Seu principal significado 
é consagrar o reconhecimento universal dos direitos humanos pelos 
Estados, consolidando um parâmetro internacional para proteção desses 
direitos. A Declaração ainda exerce impacto nas ordens jurídicas nacionais 
na medida em que os direitos nelas previstos têm sido incorporados por 
Constituições nacionais, e por vezes, servem como fonte para decisões 
judiciais nacionais.324 

A compreensão da Justiça Itinerante em um fundamento jurídico de direito 

humano é de suma importância, pois significa que em sendo um instrumento de 

                                                           
321 AZKOUL, Marco Antonio. Justiça itinerante. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006. p. 31. 
322 AZKOUL, op.cit.,p.31. 
323 Ibidem., p. 30. 
324 AZKOUL, op. cit., p. 32. 
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políticas públicas judiciais de acesso à justiça ela se torna um direito fundamental 

para o exercício da cidadania.  

Dentre os direitos fundamentais clássicos estão os direitos civis e políticos, 

os quais vêm a ser instrumentalizados pela Itinerante, que propicia serviços para a 

aquisição de documentos que permitem ao indivíduo a passagem para a cidadania 

civil e cidadania política, em uma acepção simplificada do significado desses 

direitos; bem como, em um só momento, disponibiliza a esse novo cidadão a 

possibilidade de reivindicar direitos postos constitucionalmente, e pleitear a ação do 

Judiciário para a resolução de problemas simples, de seu cotidiano. 

A EC n.º 45/2004 trouxe a obrigatoriedade da instalação da Justiça Itinerante 

em todo o país, pelo comando do art.107, § 2º, art. 115, § 1º, art. 125, § 7º, da CF, 

em que os Tribunais: “instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências 

e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva 

jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.” Não fosse o 

comando constitucional imperativo - instalarão- do referido artigo, tem-se que pelo 

imperativo da natureza jurídico-normativo constitucional da Justiça Itinerante 

enquanto direito fundamental de acesso à justiça e cidadania, a sua implementação 

pelo Estado através do Poder Judiciário não se constitui em mera faculdade, 

discricionariedade do Judiciário, mas é um “dever ser”, obrigação do Estado em agir 

positivamente. 

A validade material normativa da Justiça Itinerante no patamar constitucional 

decorre, portanto, do acesso à justiça enquanto direito humano, enquanto direito 

fundamental. Realidade que emerge do processo de construção de cidadania, pelo 

acesso à justiça que empreende com os pequenos serviços de prestação 

jurisdicional e cartorários. Serviços extra-judiciais, e que na realidade brasileira 

ganham uma proporção de um acesso justo, materialmente, uma vez que se 

constituem em mecanismos que proporcionam uma igualdade material necessária 

para que a população menos favorecida e excluída tenha condições de alcançar o 

patamar da cidadania como veiculada na Carta Constitucional. 

O acesso à justiça tem várias acepções no exercício da atividade itinerante. 

Há o acesso à justiça restrito em que está presente o exercício da cidadania, pois 
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pela garantia constitucional de acesso à justiça pode-se exercer outros direitos, 

buscar outras melhorias individuais e coletivas.  

3.3 JUSTIÇA ITINERANTE: PROGRAMA EXPERENCIAL DE POLÍTICA PÚBLICA 

JUDICIAL DE ACESSO À JUSTIÇA E CIDADANIA 

A construção do Estado Democrático de Direito é viabilizada pelas 

instituições que propiciam políticas públicas que fortaleçam a cidadania, de forma 

que a inclusão de direitos fundamentais na Carta de 1988 se constitui em fator 

primordial para a construção de políticas públicas judiciárias de acesso à justiça; 

entretanto, ter o direito estabelecido constitucionalmente não implica 

necessariamente em sua efetividade, e isto possibilita um esvaziamento do 

significado de cidadania. 

No desenvolvimento teórico desse estudo vem sendo estabelecida a 

temática de política pública judicial como solução para o provimento de um acesso à 

justiça, nele incluso o valor de justiça, como versado no capítulo 1, e, nesse 

contexto, vem sendo especificado o programa da Justiça Itinerante.  

A análise acerca da atuação e do papel da Justiça Itinerante Estadual exige 

um maior aprofundamento, para que seja demonstrada a dimensão de seu 

significado como política pública judicial de acesso à justiça no país, uma vez que a 

sua ação itinerante tem se mostrado como um propulsor de ações voltadas para a 

construção da cidadania.  

Ação que vem se notabilizando pelas dimensões sócio-político-econômicas, 

de forma que se utiliza no presente estudo, para a escolha das ações itinerantes, os 

Estados com menor Índice de Desenvolvimento Humano. No entanto, como já 

afirmado na introdução deste estudo, alguns aspectos relacionados à justiça 

itinerante enquanto política pública judicial ainda se constituem em uma idealização, 

e sabe-se que da elaboração teórica à execução de um projeto ou programa muito 

se perde, ou há aspectos que o planejamento não deixa aparecer e se revelam 

posteriormente. 
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3.3.1 Política Pública Judicial e cidadania 

É importante retomar aqui a relação entre política pública e cidadania, para 

compreensão da dimensão da interdisciplinaridade entre o direito e a ciência política 

que se encontra revelado na executoriedade do programa da Justiça Itinerante. 

Para que as políticas públicas sejam implementadas é necessário que haja 

investimento, financiamento para execução dos programas.  

A ação principal do Estado Executivo é de fato a execução de políticas 

públicas, principalmente na órbita social. Tal assertiva tem por base os objetivos 

fundamentais elencados no art. 3, da CF/88 em que se estabelece o propósito de 

construir uma sociedade livre, justa e solidária, em prol do desenvolvimento nacional 

em que se combata a pobreza, a marginalização, e busca-se a redução das 

desigualdades sociais e regionais para a promoção do bem de todos sem qualquer 

forma de discriminação. Essa é a base de ampliação das garantias e direitos sociais 

elencados principalmente nos arts. 6, CF/88325 e art. 7, da CF/88.326 

 Os direitos e garantias para serem implementados de forma igualitária como 

ordena a Constituição precisam ser instrumentalizados pela sistemática das políticas 

públicas, no caso de natureza social. 

A legitimação para executoriedade de políticas públicas, acima especificada, 

e a coparticipação da sociedade civil nesta operacionalização, parte do pressuposto 

de que há nesta sociedade o estabelecimento do significado de cidadania, junto à 

população, entretanto, pelo que já foi versado anteriormente acerca do processo de 

construção da cidadania, sabe-se que esta é uma realidade de complexa 

apropriação na realidade brasileira.  

Este raciocínio permite afirmar que a construção da cidadania, no país, não 

se restringe apenas à responsabilidade do Estado Executivo, mas envolve também o 

                                                           
325Redação atual: Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Observa-se que esses direitos vem 
sendo constantemente ampliados. Na redação original não havia o direito à moradia que veio com a 
EC nº.26/2000 e ausente o direito à alimentação que foi acrescido pela redação da EC nº. 64/2010. 
326 Outros direitos são dimensionados no corpo da Constituição e especificados no Título da Ordem 
Social e Econômica. 
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Estado no âmbito do Poder Judiciário que não possui a legitimação para a formação 

e executoriedade de políticas públicas, entretanto esse permissivo encontra-se no 

princípio da harmonia dos poderes do art. 2º, CF, e para o alcance das propostas 

objetivadas do art. 3º, CF/88, tais dispositivos geram a corresponsabilidade desse 

poder em gerenciar programas de acesso à justiça justamente visando a promoção 

da cidadania e dos direitos humanos como estabelecido no art. 1º, incisos I e II, da 

Constituição.  

A inclusão de cidadania pelo acesso à justiça se estabelece, pela atuação 

jurisdicional do Poder Judiciário, pelo próprio exercício da garantia constitucional a 

esse acesso veiculado pelo art. 5º, XXV, CF, em que nenhum litígio será excluído da 

apreciação do Judiciário. É, portanto uma garantia de direito fundamental embasada 

nos direitos humanos. 

Ocorre que essa garantia é mais abrangente, pois, para o acesso ser viável 

é necessário transpor as dificuldades a esse acesso conforme aclarado no capítulo I.  

Para alcançar esse objetivo é necessário que seja veiculado e formatado um 

plano de ação que promova junto à população a perspectiva, em primeiro plano, da 

conquista da cidadania formal, isto é, da inclusão do indivíduo no próprio Estado 

como ser existente juridicamente. Só assim este cidadão poderá ser dimensionado 

nos demais direitos e garantias estabelecidas constitucionalmente e buscar, por si, 

os mecanismos que promovam a sua inclusão social na sistemática constitucional. 

Abrem-se, portanto, tais perspectivas, pela prestação de ações que em um primeiro 

plano visa o estabelecimento e promoção de acesso formal à justiça. 

Como afirmado anteriormente, a Carta Constitucional de 1988 erigiu um 

patamar de direitos e garantias, e a percepção que se tem dessa realidade é que 

para a população tais direitos se sustentariam autonomamente. 

 Muito foi veiculado acerca da Constituição intitulada Cidadã que representa 

juridicamente a saída de um regime de restrição máxima das liberdades civis, 

políticas, e do descaso pragmático com o acesso à justiça, por parte do governo, 

para um regime democrático de direitos. 
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No capítulo 1 foi analisada a função administrativa do CNJ em relação às 

políticas públicas judiciárias, momento em que foi contextualizada a dimensão de 

acesso à justiça veiculado pelo órgão administrativo e no qual se constatou que a 

única política pública judiciária para o acesso à justiça implementada pelo órgão 

consta da Resolução CNJ nº.125/2010, acerca das medidas alternativas de 

mediação/conciliação, sendo claramente vinculativa, isto é, obrigatória a Política 

Pública de tratamento adequado dos conflitos de interesses, por parte dos Tribunais 

de Justiça327.   

Dentre os programas elencados no site do CNJ, sob o tema acesso à justiça, 

observou-se que estes se constituem em práticas experienciais dos Tribunais de 

Justiça em sua missão administrativa. Dentre elas encontra-se a Lei nº 9.099/95, e 

pela qual o CNJ vem adotando diretrizes para caracterizá-la como uma política 

pública judiciária. 

A atenção volta-se, portanto, para o cuidado com os caminhos que estão 

sendo percorridos nas reformas para o melhor acesso à justiça. Cautela extensiva 

quanto aos procedimentos de encaminhamento dessas soluções no âmbito de 

políticas públicas judiciárias e jurídicas, para que, ao final, não se produza um 

acesso à justiça descompromissado com a construção de cidadania em um conceito 

objetivo, em um conceito jurídico-constitucional.  

3.3.2 Caráter normativo de uma política pública judiciária 

O presente estudo visa a análise de um plano de ação de um programa que 

é executado pelos Tribunais de Justiça, antes da EC 45/2004, pelo qual vem  sendo 

delineado um perfil de política pública judicial que antecede as diretrizes do CNJ, 

acerca da política pública. 

O objetivo de uma política pública é a realização de um fim público para 

solucionar um determinado problema e promover melhorias na localidade, ou no 

                                                           
327 Art.18- Os Anexos integram esta Resolução e possuem caráter vinculante, à exceção do anexo II, 
que contém mera recomendação. Resolução n. 125, de 29 de novembro de 2010. Os anexos se 
referem as diretrizes de capacitação e aperfeiçoamento para os facilitadores, para adoção de um 
modelo factível em âmbito nacional. 
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segmento para o qual se originou. Nessa conceituação, compreende-se que 

políticas públicas podem vir a se constituir em programas de sustentabilidade, e um 

dos critérios que deve nortear a sua prática é o IDH (índice de desenvolvimento 

Humano).328 

 Para análise da Justiça Itinerante, como política pública judicial de acesso à 

justiça e cidadania, escolhe-se a prática itinerante do Tribunal de Justiça do Estado 

do Piauí que compõe, juntamente com outros Estados nordestinos, o grupo com 

menor índice de IDH, no período de 2007/2008, especificamente, com o terceiro 

menor índice, e menor PIB. 329  

Como fonte encontram-se os dados estatísticos, documentos, leis, 

resoluções, e questionário fornecido pela administração da Justiça itinerante, junto 

ao TJ/PI, e dados coletados na pesquisa bibliográfica. 

Um ponto importante na análise de políticas públicas é quanto a 

legitimidade. Para Alcindo Gonçalves330 é relevante destacar que política pública é 

necessariamente uma ação do Estado: 

[...] Em primeiro lugar, cabe resolver uma questão fundamental: políticas 
públicas são sempre e necessariamente empreendidas pelo Estado. Mesmo 
que algumas definições possam admitir a produção de bens coletivos 
através de ações planejadas e organizadas ao longo do tempo e do espaço 
a partir de organizações não-governamentais, entendemos que o conceito 
de políticas públicas exige a presença e a ação estatais para dar a elas o 
sentido de abrangência e não–exclusividade de seus resultados. Somente o 
Estado possui os atributos de legitimidade social, de permanência e 
organização jurídico-legal indispensáveis a produção consequente e 
duradora das políticas públicas, cuja elaboração por organizações privadas 
(ou pelo mercado, mais generalizadamente) seria inviável ou pelo menos 
incompleta. Grupos de interesses tem papel importante no processo de 
definição das políticas públicas; organizações não–governamentais podem 
ser entidades encarregadas de realizar as políticas públicas. Mas a 
definição delas é atributo exclusivo do Estado. 

                                                           
328 A escolha deste índice está relacionada a um dos seus critérios de avaliação que é a educação. 
Critério que se relaciona com a formação de cidadania para um efetivo acesso à justiça. 
329SADEK, Maria Tereza. Justiça em números: novos ângulos. p.01-30. Disponível 
em:<http:www.amb.com.br/docs/noticias/2009/AMB>. Acesso em 14/11/2009. 
330GONÇALVES, Alcindo. Políticas públicas e a ciência política. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.). 
Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006.  p. 88. Acerca da 
elaboração de políticas públicas a ênfase no ator estatal para a sua elaboração estabelece a opção 
por uma abordagem estadista em que: “atores não estatais até tem influência no processo de 
elaboração de políticas públicas, mas não confere a eles o privilégio de estabelecer e liderar um 
processo de política pública.” Cf. SECCHI, op. cit., p. 3. 
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As políticas públicas, enquanto conjunto de ações e programas de ação 

governamental para solução de problemas se valem do contexto normativo jurídico 

para alcançar os objetivos estabelecidos.331Portanto, possuem enfoques diferentes 

conforme o modelo de Estado. O Estado social vai ser produtor-realizador das 

políticas públicas e o Estado liberal o indutor-provedor delas.332 

Encontra-se na norma jurídica as diretrizes do ‘como, porque, e para que’ se 

estabelece determinada ação governamental, determinada política pública. A norma 

jurídica estabelece os objetivos, diretrizes e os meios da atividade estatal 

dirigida.333Como afirma Massa-Arzabe334: 

A complexidade do tema sob o ponto de vista jurídico não é pequena. A 
pirâmide kelsiana não é adequada a explicar a normatividade da política 
pública em seu conjunto. Enquanto as políticas anteriormente citadas são, 
por assim dizer, encabeçadas por leis, outras políticas são estruturadas a 
partir de atos normativos, portarias ou resoluções e, posteriormente, 
decretos e mesmo leis são editadas como parte da estrutura da política. Em 
outros termos, decretos ou leis podem estar subordinados à racionalidade 
de um portaria ou de uma resolução, e esta peculiaridade da política 
pública, desde que respeitados os objetivos e limites constitucionais, deve 
ser acatada por ocasião de eventual controle jurisdicional da política. 

Esse seguimento orienta a presente análise normativa, sendo que o conceito 

de política pública se decompõe nos seguintes elementos: programa, ação-

coordenação e processo. Conforme assinala Bucci:335. 

Política pública é o conceito de ação governamental que resulta de um 
processo ou conjunto de processos juridicamente regulados- processo 
eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo 
orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, processo 
judicial- visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades 
privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e 
politicamente determinados. Como tipo ideal, a política pública deve visar a 
realização de objetivos definidos, expressando a seleção de prioridades, a 
reserva de meios necessários à sua consecução e o intervalo de tempo em 
que se espera o atingimento dos resultados.  

                                                           
331 MASSA-ARZABE, Patricia Helena.  Dimensão jurídica das políticas publicas. In: BUCCI, Maria 
Paula Dallari (Org.). Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006.   
p. 67. 
332GONÇALVES, op. cit., p. 90. 
333MASSA-ARZABE, op.,cit. p.67. 
334Ibidem, p. 67-68. 
335BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de políticas públicas em direito. In: ______. Políticas 
públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 39-40. 
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O primeiro elemento é o programa e onde se encontra a individualização das 

unidades de ação administrativa, relacionadas aos resultados que se pretende 

alcançar, é o conteúdo propriamente dito de uma política pública336. Nele se 

encontram a finalidade e os objetivos. 

No núcleo do programa administrativo constam os objetivos concretos da 
política, nas suas camadas internas, os elementos operacionais 
(instrumentais) e os elementos de avaliação, e finalmente, nas camadas 
externas, os elementos instrumentais e procedimentais, bem como os 
arranjos político-administrativos, os meios financeiros e outros recursos.337 

Como já versado anteriormente, o primeiro ato normativo que possibilitou a 

experiência itinerante foi o art. 94, da lei nº. 9099/2004. A Justiça Itinerante foi 

construída por resoluções dos Tribunais de Justiça, pois o referido artigo apenas 

autoriza a descentralização dos serviços dos Juizados Especiais na modalidade 

itinerante para a prestação jurisdicional do que consta na referida lei.  

Em um segmento de experiências realizadas para a efetivação do dispositivo 

legal, cada Tribunal de Justiça foi empreendendo recursos e dinamizando a agenda 

administrativa para a concretização do acesso à justiça, implementando a Justiça 

Itinerante pelo instrumento legal administrativo das Resoluções. Dessa forma, 

observa-se que na Justiça Itinerante encontram-se diferentes formas de 

executoriedade para o acesso à justiça, conforme a realidade regional onde está 

inserida. 

Na presente investigação teórica acerca da Justiça Itinerante enquanto 

política pública judiciária de acesso à justiça e cidadania ficou estabelecido, no 

capítulo 2, uma orientação doutrinária acerca da estrutura normativa de uma política 

pública, e pelo qual se depreende a presente análise sobre as normas estabelecidas 

para ação itinerante no Estado do Piauí. 

A regulamentação para a Justiça Itinerante no Piauí se dá pela Resolução 

do Egrégio Tribunal Pleno, de n.º 07/2003, n.º12/11/2003 e Lei n.º 5.711 de 

18/12/2007. O conteúdo da lei é, praticamente, uma versão do que contém na 

resolução. 

                                                           
336 BUCCI, op. cit.,  p. 40. 
337 Ibidem, p. 41.  

http://legislacao.pi.gov.br/legislacao/default/detalhe/13331
http://legislacao.pi.gov.br/legislacao/default/detalhe/13331
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A resolução institui oficialmente o projeto da Justiça Itinerante338. E, o art. 1º, 

da Lei n.º 5711/2007 específica a competência conforme a Lei n.º 9.099/95:  

Art. 1º A Justiça Itinerante compreenderá as atividades jurisdicionais de 1° 
grau, na área territorial do Estado do Piauí, com competência para apreciar 
e julgar todas as ações dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, além das 
de Registros Públicos e as das Varas de Família, que possam ser 
solucionadas consensualmente, em jornadas fora dos fóruns, utilizando-se, 
eventualmente, de suas estruturas físicas.  

É interessante observar a fundamentação da Resolução que antecede a 

exposição dos artigos. Nela consta a aproximação do Poder Judiciário da sociedade, 

para facilitar a solução de conflitos existentes; a clareza do mecanismo da itinerante 

como facilitador do acesso jurisdicional enquanto democratização da Justiça; a 

preocupação em oportunizar os diferentes núcleos da coletividade (periferias 

urbanas e agrupamentos rurais). Chama a atenção o contexto do quarto item da 

fundamentação da resolução:  

Considerando, que a função jurisdicional não se esgota na solução de 
conflitos sociais e na geração da segurança jurídica, senão também no 
estimulo ao efetivo exercício da cidadania e distribuição permanente de 
justiça social, colaborando com a construção sólida do Estado Democrático 
de Direito.339 

Corrobora ainda com o entendimento acima dimensionado a justificativa da 

resolução n.º 07/2003, de número 5:  

Considerando que compete ao magistrado, além das atividades 
jurisdicionais e administrativas, inerentes à função, o pleno exercício da 
liderança comunitária, colaborando ativamente com projetos sociais que 
viabilizem ao cidadão a plenitude de acesso aos direitos e às garantias 
constitucionais, inclusive ao Judiciário. 

 Aqui há uma clara assertiva acerca da corresponsabilidade do Poder 

Judiciário para a construção da cidadania. 

O que foi estabelecido na justificativa da Resolução nº. 07/2003, para a 

criação da Justiça Itinerante nesse Estado encontra harmonia com a justificativa da 

Resolução/CNJ n.º 125/2010: “CONSIDERANDO, que a eficiência operacional, o 

acesso ao sistema de Justiça e a responsabilidade social são objetivos estratégicos 

                                                           
338Art.1. Fica instituída, no Estado do Piauí, a Justiça Itinerante, que cumprira, mediante o período de 
deslocamento dos órgãos judiciais dos respectivos espaços físicos de desempenho permanente, 
oferecer, às coletividades integrantes de núcleos populacionais distantes dos centros urbanos, 
amplas oportunidades de busca da proteção jurisdicional. 
339 Resolução n. 07/2003, de 12/11/2003.  Publicada no Diário da Justiça do Estado do Piaui. N. 5066 
-Ano XXVI- 14 de novembro de 2003. 
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do Poder Judiciário, nos termos da Resolução/CNJ nº. 70, de 18 de março de 

2009.”340 E, pelo art. 1º, IV, alíneas ‘a’, ‘b’, e ‘c’, da resolução/CNJ nº. 70/2009, que 

trata do Planejamento Estratégico do Poder Judiciário, eficiência operacional 

significa garantir a agilidade nos tramites judiciais e administrativos, buscar a 

excelência na gestão de custos operacionais; o acesso ao Sistema de Justiça 

objetiva facilitar o acesso à justiça e promover a efetividade no cumprimento das 

decisões; e a responsabilidade social objetiva promover a cidadania. 

Observa-se que os fundamentos da resolução n.º 07/2003 correspondem 

aos objetivos traçados na resolução do CNJ, enquanto objetivos a ser perseguido na 

implementação de Políticas Públicas Judicias, muito embora, o quadro da Justiça 

Itinerante acima apresentado tenha sido discriminado no final de 2003, portanto 

antes da criação do Conselho Nacional de Justiça, no final de 2004341, e bem antes 

da Resolução/CNJ nº. 125/2010, que estabelece mais especificamente as diretrizes 

de uma política pública judiciária.   

Os preceitos finalísticos que constam da fundamentação da Resolução 

nº.07/2003 encontram-se assim discriminados em seu corpo normativo:342 

[...] art. 2º-  São objetivos da Justiça Itinerante: I-promover a democratização 
do acesso à Justiça; II – implementar ações preventivas contra a 
instauração de litígios judiciais, através da abertura de meios à solução 
supervisionada e pacifica dos conflitos estabelecidos; III- propiciar ágil 
prestação  jurisdicional em face de litígios que resultem inevitáveis, apesar 
das ações preventivas adotadas; IV- conscientizar a coletividade quanto aos 
direitos da cidadania, bem assim quanto à imprescindibilidade do que se 
vejam plenamente exercidos, respeitados os seus verdadeiros limites e os 
direitos dos demais; V- despertar a comunidade para a convivência de 
solução pacifica dos conflitos como meio inarredável à efetiva consolidação 
dos valores democráticos.           

                                                           
340Resolução/CNJ nº. 125, de 29 de novembro de 2010. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/atos-
administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia?start=50>. Acesso em 12 out. 2012. 
341 As atividades de apoio ao Conselho Nacional de Justiça, e outras providências, só foram 
estabelecidas em junho /2005, com a Resolução nº 1, de 29 de Junho de 2005. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/12115-resolu-
no-1-de-29-de-junho-de-2005>. Acesso em: 12 out. 2012. 
342 Resolução nº. 007/2003 - Art. 2º São objetivos da Justiça Itinerante: I-promover a democratização 
do acesso à Justiça; II – implementar ações preventivas contra a instauração de litígios judiciais, 
através da abertura de meios à solução supervisionada e pacífica dos conflitos estabelecidos; III- 
propiciar ágil prestação  jurisdicional em face de litígios que resultem inevitáveis, apesar das ações 
preventivas adotadas; IV- conscientizar a coletividade quanto aos direitos da cidadania, bem assim 
quanto à imprescindibilidade do que se vejam plenamente exercidos, respeitados os seus verdadeiros 
limites e os direitos dos demais; V- despertar a comunidade para a convivência de solução pacífica 
dos conflitos como meio inarredável à efetiva consolidação dos valores democráticos. 

http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia?start=50
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia?start=50
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/12115-resolu-no-1-de-29-de-junho-de-2005
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia/12115-resolu-no-1-de-29-de-junho-de-2005
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Do exposto conclui-se que o conteúdo finalístico do acesso à justiça, pela 

Justiça Itinerante, é para diminuir as desigualdades sociais, tendo em vista que por 

esse mecanismo o Poder Judiciário concretiza uma função pedagógica quando 

proporciona serviços pela perspectiva jurisdicional e pela extrajudicial conforme 

discriminado no permissivo da Lei nº. 5711/2007. 

A Lei nº. 5711/2007 estabelece, portanto, a necessidade de parceiros para 

ação da itinerante, e esse permissivo estabelecido na norma advém da prática, da 

realidade concreta da atividade da Justiça Itinerante quando era desenvolvida como 

projeto, no ano de 2003/2004, ou seja, o sistema de parceria com órgãos 

públicos/privados é uma constante na Justiça Itinerante do Estado. 

No Termo de Parceria que é celebrado entre o Tribunal de Justiça/ PI e as 

Prefeituras consta dado relevante relacionado aos serviços que vão sendo 

agregados à Itinerante, pois encontra-se dentre as cláusulas a seguinte 

responsabilidade para o Poder Executivo local:  

 

oferecer no mínimo, nos dias e local designados para realização do evento, 
os serviços de alistamento militar, expedição de carteira do trabalho e 
previdência social, e via SUS, material para consultas médicas e 
odontológicas, receituário, guias, exames clínicos e medicação que 
viabilizem realizar os serviços de saúde, se oferecidos pelo Projeto. (doc. 
Anexo) 
 

O interessante é que para viabilizar o acesso à justiça na perspectiva do 

acesso ao Judiciário, o Tribunal de Justiça não tem que firmar cláusulas dessa 

natureza, de forma que essa iniciativa conduz à uma ação para  que se estabeleça, 

em um primeiro momento, instrumentais para aquisição da cidadania formal. Esta se 

revela em uma condição para a promoção do acesso à justiça, em determinadas 

localidades da região. E, como afirmado no início deste capítulo a construção do 

significado de cidadania no país e apropriação do termo por parte da população 

ocorreu em um misto de passividade e de relações conflituosas à época da ditadura 

militar. 

A cidadania, como descrito na Resolução nº.07/2003, consiste em objetivo a 

ser alcançado pelo programa, de forma a aclarar os direitos e deveres inerentes à 

prestação jurisdicional a ser viabilizada pelo serviço da Justiça Itinerante. E, como já 
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assinalado anteriormente, este ‘dever’ encontra ressonância nas diretrizes de 

política pública judiciária da Resolução/CNJ n.º 125/2010; entretanto, esse 

instrumento normativo, como versado no capítulo 1, fornece as diretrizes de políticas 

públicas judiciárias no âmbito do Poder Judiciário e, especificamente, estabelece 

política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos 

consensuais de litígios, com a obrigatoriedade dos Tribunais criarem Núcleos 

Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.343  

Neste contexto, a cidadania almejada pela Resolução/CNJ n.º 125/2010 é 

aquela exercida com a plena ciência dos direitos e deveres estabelecidos 

constitucionalmente. Esse fato guarda correlação com a assertiva de que o acesso à 

justiça enquanto caminho de construção para a cidadania encontra-se veiculado 

axiologicamente, de forma diferenciada, em determinados programas de acesso à 

justiça. 

Em relação ao sistema de avaliação, a Resolução nº.07/2003 era mais 

especifica quanto ao exercício do sistema avaliativo pela equipe da Justiça 

Itinerante344, esse item não foi valorado pela Lei nº. 5.711/2007, que em seu art. 2º 

discrimina apenas o corpo administrativo que compõe a Itinerante. 

Segundo a estrutura normativa aqui apresentada, no programa de política 

pública deve-se observar, ainda, a presença de fatores extrajurídicos: 

                                                           
343Art. 7º, da Resolução/CNJ nº. 125, de 29 de novembro de 2010. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia?start=50>. 
Acesso em: 12 out. 2012. 
344A resolução nº.007/2003 apontava a necessidade de avaliação do que está sendo executado pela 
Justiça Itinerante, no Art.4º. A supervisão, em todo território estadual, das atividades da Justiça 
Itinerante incumbirá ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça -§ 1º -a coordenação e 
avaliação do desempenho do juizado itinerante será feita através de um comissão permanente de 
coordenação e avaliação composta de membros e igual número de suplentes, todos integrantes da 
magistratura piauiense, presidida por um deles, de livre nomeação do Presidente do Tribunal de 
Justiça. Redação do Art. 2°, da Lei nº. 5.771/2007: “A Justiça Itinerante terá a supervisão geral de um 
desembargador, cujo nome será indicado e nomeado pelo Presidente do Tribunal de Justiça, após 
aprovado pelo Tribunal Pleno, com mandato de dois anos, podendo ser reconduzido apenas uma vez 
ao cargo. § 1° O Supervisor Geral da Justiça Itinerante contará com a assistência de um Juiz 
Coordenador e de um Secretário Geral. I – o Coordenador da Justiça Itinerante será escolhido entre 
os magistrados da Comarca de Teresina, e exercerá o seu cargo, cumulativamente, com os do 
juizado ou vara de que seja titular. II – o Secretário Geral da Justiça Itinerante será escolhido dentre 
os bacharéis em direito, preferencialmente, do quadro de provimento efetivo do Poder Judiciário 
Estadual. § 2° Os ocupantes dos cargos descritos no parágrafo anterior serão indicados pelo 
Supervisor Geral da Justiça Itinerante e nomeados pelo Presidente do Tribunal de Justiça.” 

http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia?start=50
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O programa contém, portanto, os dados extrajurídicos da política pública. 
Os instrumentos de formalização jurídica da política podem explicitar de 
forma mais ou menos clara os termos do programa, mas é certo que quanto 
mais próximo ambos estiverem, maior é a condição de efetivação jurídica da 
politica. É o que se chama de ‘modelagem jurídica’. 

A normatividade da Justiça Itinerante pelo Tribunal de Justiça do Estado do 

Piauí, como demonstrado, atende as exigências para caracterizá-lo enquanto norma 

de política pública: objetivos e meios pelos quais se pretende almejar os fins. Sendo 

os instrumentais de recursos humanos e financeiros discriminados nos arts. 2º. 3º, 

4º, da Lei nº. 5711/2007. Ressalva-se que o financiamento da operacionalidade no 

local de atendimento decorre também da parceria firmada entre Prefeitura e Tribunal 

de Justiça. (doc. Anexo). 

Presente também as metas que são estabelecidas no planejamento do 

calendário semestral, com a escolha dos municípios em que deverá atuar a Justiça 

Itinerante que se dará com a observância de critérios técnicos e de acordo com as 

conveniências do Poder Judiciário.345 Metas que, igualmente, se harmonizam com a 

Resolução/CNJ nº. 125/2010. 

Em relação aos resultados, a Lei nº. 5711/2007 não estabelece qualquer 

critério, de forma que estes são compreendidos conforme consta do projeto: “a cada 

atuação é emitido um relatório de atendimento do Judiciário e dos parceiros em que 

consta o serviço e a quantidade de atendimentos realizados.” Dessa forma, embora 

não discriminados nesses instrumentos normativos os resultados são discriminados 

com base no projeto originário da justiça itinerante (doc. Anexo). 

No segundo elemento estrutural de uma política pública encontra-se a ‘ação-

coordenação’, isto é, em sendo programa de ação, a politica pública situa-se entre 

as categorias da validade e eficácia jurídica com a necessária efetividade e eficácia 

social.346 Como afirma Maria Paula Bucci347: “o ideal de uma política pública é 

                                                           
345 Os critérios técnicos não se encontram estabelecidos normativamente, entretanto pelo que foi 
discriminado no questionário de pesquisa enviado ao Tribunal de Justiça do Piauí, o critério 
corresponde as solicitações feitas pelos gestores municipais, associações da bairros, e instituições de 
vários segmentos. (resposta no n.13 do questionário), e não há uma preocupação em fazer o 
planejamento ou de utilizar como critério de seleção o Índice de desenvolvimento humano do 
município solicitante ( IDH). Em relação às solicitações na capital infere-se do contexto normativo que 
a perspectiva é atender os bairros mais distantes dos serviços jurisdicionais, de forma a atender 
346 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de políticas públicas em direito. In: ______. Políticas 

públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 44. 
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resultar no atingimento dos objetivos sociais (mensuráveis) a que se propôs obter 

resultados determinados, em certo espaço de tempo.” 

A ação estabelecida pela política pública é de coordenação conjunta de 

todos os Poderes Públicos (Executivo, Legislativo, Judiciário), e em parceria com 

demais organismos da sociedade civil e Estado348. Nesse sentido o perfil normativo 

da Lei nº 5711/2007 aproxima-se de uma política pública, pois a corresponsabilidade 

da ação da Justiça Itinerante implica em uma ação dos poderes Executivo e 

Judiciário, com parcerias estabelecidas, para consecução de metas no âmbito 

jurisdicional para o acesso aos serviços jurisdicionais, e no extrajudicial, para 

emissão de documentos, serviços sociais, e de saúde. Conforme consta da lei: 

Art. 7º As jornadas da Justiça Itinerante, sempre que possível, contarão com 
a participação de órgãos e entidades não jurisdicionais, que exerçam 
atividades públicas ou sociais de relevo.  

Parágrafo Único Para a consecução dos objetivos desta Lei, poderá o 
Tribunal de Justiça firmar convênios com o Poder Executivo Estadual, com 
as prefeituras municipais e com outras entidades públicas ou privadas.  

A efetividade social na justiça itinerante pode ser aferida pela grande procura 

da população quanto à prestação jurisdicional e demais serviços empreendidos 

pelos parceiros.349 

Esse aspecto revela a dimensão de cooperação que se estabelece entre a 

Justiça Itinerante e as parcerias firmadas com o permissivo legal.350 Conforme relato 

                                                                                                                                                                                     
347 BUCCI, op.cit., p.44. 
348 Ibidem, p.44. 
349Na visão do Tribunal de Justiça do Estado, com o programa, há uma realização efetiva da justiça 
conforme relato feito pelos executores para concorrer ao Prêmio Innovare - VI Edição/2009. 
Disponível em: <http://www.premioinnovare.com.br/praticas/justica-itinerante-do-piaui-1685/>. Relato: 
“O sucesso da prática aqui esboçada está na realização efetiva da justiça, já que a parte atendida 
pelo projeto já leva consigo uma cópia da sentença judicial e o respectivo mandado. Além disso, a 
proximidade do cartório garante maior segurança de que o seu pleito será atendido. Outro fator de 
sucesso da prática é, sem dúvida, o acesso à documentação civil gratuita. Importante ressaltar que a 
JI conta com a parceria do SEBRAE ITINERANTE, que leva à população do bairro atendidos cursos 
profissionalizantes, também disponíveis de forma gratuita. A realização de DNA's dentro dos ônibus, 
por uma equipe composta por funcionários do TJ e promotores de justiça, também é um diferencial. O 
resultado dos exames sai em 15 dias e, caso seja positivo, são realizados os termos de 
reconhecimento de paternidade e os acordos de pensão.” 
350Como já analisado, a Lei nº. 5.711/2007 determina que a cooperação por convênio com entidades 
não jurisdicionais e convênios com outros órgãos públicos e privados. Art. 7° As jornadas da Justiça 
Itinerante, sempre que possível, contarão com a participação de órgãos e entidades não 
jurisdicionais, que exerçam atividades públicas ou sociais de relevo. Parágrafo único. Para a 

http://www.premioinnovare.com.br/praticas/justica-itinerante-do-piaui-1685/
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do executor do programa a participação dos parceiros é também de ordem 

financeira, pois não há dotação orçamentária específica para o programa pelo 

Tribunal de Justiça. 351 

No terceiro elemento estrutural de política pública, conforme entendimento 

de Maria Paula Bucci, está o Processo que se constitui “na sequência de atos 

tendentes a um fim, procedimento, agregado do elemento contraditório. Este último, 

no contexto da formulação de políticas públicas, associa à abordagem jurídica 

inequívoca dimensão participativa.” Seria a participação popular no processo de 

formulação de política pública.  

Por esse aspecto a Lei nº. 5711/2007 não corresponde a essa exigência, 

pois não há mecanismos estabelecendo um diálogo com a sociedade para que se 

estabeleça essa dimensão participativa. A via participativa estabelecida refere-se 

apenas ao instrumental de retorno informativo sobre as demandas do interessado: 

art. 9º, § 2°- “As informações necessárias à localização dos feitos ficarão também 

disponíveis através do telefone da Justiça Itinerante e posteriormente na página do 

Poder Judiciário Estadual na Internet”. 

O tempo consiste em outro fator importante no elemento processual para o 

conceito de política pública, seja em relação à obtenção de resultado, seja em 

                                                                                                                                                                                     
consecução dos objetivos desta Lei, poderá o Tribunal de Justiça firmar convênios com o Poder 
Executivo Estadual, com as prefeituras municipais e com outras entidades públicas ou privadas.” 
Conforme dados estatísticos extraídos do site oficial do TJ/PI, há uma crescente procura pela 
Itinerante, sendo bastante utilizado os serviços extrajudiciais. Entretanto, apesar da referência aos 
números, o quadro não específica quais áreas foram beneficiadas, e este aspecto é relevante para 
que a população tenha conhecimento das atividades do programa, e uma margem de quais regiões 
precisam do atendimento da Justiça Itinerante. 
351 Relato feito pelos executores para concorrer ao Prêmio Innovare - VI Edição/2009. Disponível em:  
<http://www.premioinnovare.com.br/praticas/justica-itinerante-do-piaui-1685/> Relato: ‘A 
implementação na prática contou e conta com inúmeras parcerias, dentre elas a Defensoria Pública, 
o Ministério Público, os cartórios de registro civil, a Secretaria de Segurança Pública, dentre outros. 
Esta implementação não seria possível sem estas parcerias, já que o Tribunal de Justiça do Piauí não 
tinha verba suficiente para destinar ao projeto. A Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, por 
exemplo, doaram dois ônibus gabinetes, equipados com mesas, cadeiras e demais matérias 
permanentes; o Detran-Pi doou notebooks para servirem às audiências e, aos poucos, o próprio 
tribunal vem equipando com novos computadores, impressoras etc.” Esse foi o contexto da 
implementação do programa, sendo que atualmente no Termo de Parceria as despesas diárias para 
a execução dos serviços da itinerante são de responsabilidade da Pessoa Jurídica de Direito 
Público/Prefeitura local conforme cláusula  segunda (item I), sendo de reponsabilidade do Tribunal de 
Justiça  “designar as autoridades e os serventuários da Justiça e dos Cartórios privativos, assim como 
mobilizar os parceiros que se proponham a participar, para realizarem todos os serviços oferecidos, 
em obediência a esta Parceria. E, fornecer os impressos indispensáveis à execução dos serviços ao 
Poder Judiciário.”(clausula segunda item II). 

http://www.premioinnovare.com.br/praticas/justica-itinerante-do-piaui-1685/


143 

 

relação aos momentos adequados para a introdução de questões na agenda 

pública, em que se prepara a formulação de certas alternativas para o problema em 

pauta, ou para novas questões que surgem na executoriedade do programa. Aqui há 

dois tempos: um que envolve o processo de elaboração de uma política pública, isto 

é, o que é relevante no público para inclusão da agenda e formulação de uma 

política pública, e outro, em que no tempo de ação do programa novos pontos de 

indagações vão surgindo e sendo resolvidos na sistemática da executoriedade da 

política pública. 

Como observado no capítulo 2, a política pública encerra uma definição 

complexa, entretanto considerando os elementos de consenso dos seus elementos 

identificadores, os preceitos normativos acima especificados vem portanto ao 

encontro de uma definição simplista de política pública judicial considerando que nos 

instrumentos normativos identifica-se: intencionalidade pública e resposta a um 

problema público, de forma que se cumpre “a razão para o estabelecimento de uma 

política pública (que) é  o tratamento ou a resolução de um problema entendido 

como coletivamente relevante.”352 

A busca por uma metodologia jurídica para a sistematização conceitual de 

uma política pública, segundo Maria Paula Dallari, objetiva fornecer instrumentais 

aos Poderes Executivo e Legislativo na elaboração dos veículos das politicas 

públicas. Em outras, palavras, visa fornecer uma estrutura normativa do ponto de 

vista processualístico, para um melhor controle judicial das políticas. Aqui, tais 

considerações foram utilizadas para demonstrar que tais aspectos estruturais 

guardam similaridade com o conjunto normativo que estabelece a ação da Justiça 

Itinerante no Estado do Piaui. (Resolução nº. 07/2003 e Lei nº. 5711/2007)  

A Justiça Itinerante como administrada hoje em alguns Tribunais de Justiça 

Estaduais tem perfil de política pública judicial trançada em um feixe normativo 

administrativo.  

A dificuldade para análise de uma política pública no campo da 

normatividade é de duas ordens: há um raciocínio de ordem substantiva para o 

controle de constitucionalidade das políticas públicas, e outro de natureza formal, 

                                                           
352SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 2. ed. São 
Paulo: CENGAGE Learning, 2010 p. 02. 
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hierarquia das normas. Tais dificuldades podem ser atribuídas à natureza da política 

pública enquanto atividade política e que são indissociáveis de sua normatividade.  

Dessa forma, entende-se possível a aproximação entre esses raciocínios em 

prol de um conceito jurídico de políticas públicas, muito embora essa sistemática 

ainda demande o devido aprofundamento no campo da Teoria do Direito, como já 

assinalado por Konder Comparato no inicio do capítulo 2. E, como afirma Bucci353:  

Embora estejamos raciocinando há algum tempo sobre a hipótese de um 
conceito de políticas públicas em direito, é plausível considerar que não 
haja um conceito jurídico de políticas públicas. Há apenas um conceito que 
servem os juristas (e os não juristas) como guia para o entendimento das 
políticas públicas e o trabalho nesse campo. Não há propriamente um 
conceito jurídico, uma vez que as categorias que estruturam o conceito são 
próprias ou da política ou da administração. 

A justificativa da Resolução/CNJ nº.125/2010 abre espaço para a 

sistematização e o aprimoramento de outras práticas já adotadas pelos tribunais354, 

de forma, portanto, que administrativamente há o reconhecimento de que os 

Tribunais de Justiça realizam práticas que tenham caracteres de políticas públicas, e 

por isso, a resolução deixa a abertura para consolidar outras políticas públicas 

judiciárias, com outras dimensões do ‘fazer cidadania’.  

Entende-se que, de uma prática jurídica consolidada de serviços itinerantes 

judiciais e extrajudiciais na realidade piauiense, ocorre a construção normativa da 

Justiça Itinerante em um movimento de cidadania modelando o Estado. Pois a 

normatividade vai sendo consolidada de um projeto e de uma Resolução nº. 07/ 

2003 para o normativo constitucional EC  n.º45/2004. O movimento normativo para a 

Constituição se deve ao conjunto de experiências de Justiça Itinerante que foram se 

consolidando no tempo. 

É essa experiência de política pública, enquanto perspectiva de política 

pública judiciária, que se objetiva demonstrar no processo de analise do cycle policy, 

conforme estabelecido teoricamente no inicio do capítulo 2. Como afirma Secchi 

                                                           
353 SECCHI, op. cit., p. 47. 
354 Conteúdo extraído da justificativa da Resolução/CNJ nº. 125, de 29 de novembro de 2010. 
Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-
presidencia/resolucoespresidencia?start=50>. Acesso em: 12 out. 2012. 

http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia?start=50
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/resolucoespresidencia?start=50
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existe uma diversidade instrumental pela qual as políticas públicas podem vir a ser 

concretizadas, tornada em ação: 

As políticas públicas podem fazer uso de diversos instrumentos para que as 
orientações e diretrizes sejam transformadas em ação. Políticas públicas 
tomam forma de programas públicos, inovações tecnológicas, e 
organizacionais, subsídios governamentais, rotinas administrativas, 
decisões judiciais355, coordenação de ações de uma rede de atores, gasto 
público direto, contratos formais e informais com stake holders, dentre 
outros. 

3.3.3 Cicle policy : uma análise empírica do programa da Justiça Itinerante do TJ/PI 

A análise de um programa enquanto perspectiva de política pública 

comporta a compreensão das seguintes etapas: identificação do problema, formação 

da agenda, formulação de alternativas, tomada de decisões, implementação, 

avaliação, extinção356. 

Na percepção e definição de problemas o interesse é destacar, dentro de 

tantas situações concretas qual é mais relevante. O problema deve ser público.  

Um problema pode ser percebido como um problema político por grupos 

sociais isolados, por políticos, por grupos políticos, ou pela administração pública. 

Um fator de percepção é a mídia, e outras formas da comunicação política e social 

que contribuem para que seja atribuída relevância política a um problema peculiar. 

No contexto aqui analisado houve uma conjunção de fatores para a tomada 

de decisão. O acesso à justiça consiste em um direito. É uma determinação 

constitucional. 

                                                           
355 Como exemplo de decisão judicial: “a decisão de um juiz de impedir que bares e restaurantes 
operem entre meia-noite e seis horas da manha em determinado bairro de uma cidade. Tipo: política 
regulatória. Problema: distúrbios à ordem pública e à qualidade de vida dos moradores de bairro.” Cf. 
SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 2. ed. São 
Paulo: CENGAGE Learning, 2010. p. 08. 
356 A extinção de uma política pública tem as seguintes causas: o problema que a originou foi 
resolvido; os programas, leis ou as ações que ativaram política pública são percebidos como 
ineficazes; o problema embora não resolvido, perdeu progressivamente a importância e saiu  das 
agendas políticas e formais. Cf. SECCHI, op. cit., p. 53. Na presente análise, o programa continua em 
desenvolvimento, sendo desconsiderada esta fase, neste estudo. 
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O problema já estava sendo discutido pelo Poder Judiciário, sob o ponto de 

vista administrativo dos tribunais, e o Poder Legislativo vem fazendo reformas 

processuais e editando leis objetivando maior celeridade na prestação jurisdicional. 

No caso específico, houve uma conjunção de fatores na percepção da 

administração do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, no ano de 2003. 

Problemas relativos à falta de acesso à justiça em comunidades carentes da capital 

e do Estado, e possibilidade de promover um serviço destinado à diminuir 

desigualdades sócio-economicas ao devido acesso à justiça.357 

Klauss Frey358 apud Windhoff-Héritier afirma que os problemas do ponto de 

vista analítico só se transformam em problemas de policy a partir do momento em 

que adquirem relevância de ação do ponto de vista político e administrativo. É o 

caso, acima relatado. 

A agenda359 consiste em um conjunto de problemas ou temas tidos por 

relevantes, e que podem se constituir em um programa de governo, um 

planejamento orçamentário, um estatuto partidário ou ainda, em uma simples lista de 

assuntos que o comitê editorial de um jornal entenda relevante.360 

As condições para o problema entrar na agenda política são três: o problema 

deve chamar atenção de diversos atores (cidadãos, grupos de interesse, mídia, etc.) 

que percebem a situação como merecedora de intervenção; o caráter de 

                                                           
357 A ideia de implementar a Justiça Itinerante com o Des. Edvaldo Moura após assistir relato da 
administração no Tribunal de Justiça da Paraíba pelo  Des. Souto Maior, durante o 3º Congresso 
Brasileiro de Administração da Justiça, no Auditório do Conselho Nacional da Justiça Federal. In 
Projeto ‘Justiça Itinerante’ – autor: José Fortes Portugal. Maio/2004. Teresina/PI. P.17. 
358FREY, Klauss. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões inerentes à prática da análise 
de políticas públicas no Brasil. Planejamento e Políticas Públicas, Brasília, nº. 21, p. 227, jun. 2000. 
Disponível em: <www.ipea.gov.br/ppp/index.php/ppp/article/viewFile/891158>. Acesso em: 13 mar. 
2013.  
359Existem três tipos de agenda: a política em que há a percepção de um conjunto de problemas ou 
temas por parte da comunidade política merecedora de intervenção pública; formal, ou institucional, 
que elenca os problemas ou temas que o poder público decidiu enfrentar; e agenda de mídia, que 
consiste em uma lista de problemas que recebe atenção especial por parte dos meios de 
comunicação. Esta última condiciona com facilidade as agendas políticas e institucionais pelo poder 
de formação de opinião pública. Cf. SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de 
análise, casos práticos. 2. ed. São Paulo: CENGAGE Learning, 2010. p. 36. 
360 SECCHI, op. cit., p.36. 

http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/ppp/article/viewFile/891158
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resolubilidade do problema por possíveis ações consideradas necessárias e 

factíveis; o problema deve tocar responsabilidades públicas. 361 

A inclusão do problema na agenda da política nacional é identificada em 

relação à morosidade do Judiciário e à inexistência de uma estrutura favorável na 

sistemática jurídica capaz de promover um rápido acesso à justiça. Inaugura-se o 

art. 98, I, CF, em relação aos juizados especiais, e posterior edição regulamentadora 

pela Lei nº. 9099/95, em agenda política nacional que vem a ser organizada 

administrativamente pelo TJ/PI, na forma inicial de um projeto e posterior Resolução 

de nº. 07/2003. 

Na formulação de alternativas, em regra, os objetivos são estabelecidos e as 

estratégias e o estudo das possíveis consequências de cada alternativa de solução. 

A definição das alternativas é a escolha dos conflitos.362Na formulação de 

alternativas tem-se a discussão dos objetivos a serem alcançados, quais os custos, 

financiamento. 

Nos objetivos estabelecidos, encontra-se o resumo do que se espera como 

resultados para a política pública. Os objetivos podem ser estabelecidos de maneira 

mais frouxa, como um objetivo amplo a ser alcançado, e há os objetivos mais 

concretos, mais específicos (reduzir em 20%  o número de sequestros).363. 

No programa em análise, os objetivos são de ordem geral, frouxa, e ao 

destacá-los o programa indica as alternativas para alcançá-los: levar a presença 

efetiva do Poder Judiciário a todos os municípios do Estado do Piauí, bem como aos 

povoados e bairros das grandes cidades, realizando a prestação jurisdicional célere 

e eficaz; ir além da simples competência dos juizados especiais, e oferecer, de 

forma imediata e totalmente desburocratizada respostas a problemas que não 

necessitem de grandes digressões, como a justificação e retificação de registros 

públicos e ações consensuais (separação, divórcio, pensão alimentícia, 

reconhecimento da paternidade e guarda dos filhos) desmistificando o acesso do 

cidadão à Justiça.  

                                                           
361SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 2. ed. São 
Paulo: CENGAGE Learning, 2010. p. 36. 
362Ibidem. p. 37. 
363Ibidem. p. 37. 



148 

 

Outros objetivos contidos na Resolução n.º 07/2003364: exercitar ações para 

a facilitação do acesso à justiça, em especial aos hipossuficientes; agregar serviços, 

através de parcerias com órgãos governamentais, não governamentais, 

institucionais de ensino e iniciativa privada, para um atendimento integral ao 

cidadão, garantindo o acesso a direitos básicos que vão desde a simples emissão 

gratuita de documentos (certidões de nascimento e óbito, CPF, carteiras de 

identidade de trabalho, título de eleitor e passe livre a portadores de necessidades 

especiais e maiores de 65 anos), passando por noções elementares de higiene e 

saúde, atendimento ambulatorial médico e odontológico, exames, coleta de sangue 

e recreação, até a assistência jurídica e o acesso facilitado a justiça.365 

 Os objetivos também se encontram relacionados na referida resolução no 

inciso IV, art .2º “conscientizar a coletividade quanto aos direitos da cidadania, bem 

assim quanto à imprescindibilidade de que se vejam plenamente exercidos, 

respeitados os seus verdadeiros limites e os direitos dos demais”. Aqui se observa o 

objetivo de promover acesso à cidadania, aclarar os direitos e deveres inerentes à 

prestação jurisdicional. Este se constitui em um objetivo que pode vir a mudar a 

realidade local, pois, quanto mais ciente dos seus direitos e deveres estiver uma 

comunidade, estará mais próxima do sentido objetivo de cidadania.  

O sentido de uma política pública é concretamente solucionar problemas e 

com isso mudar a realidade em que atua. Esse objetivo fica claro com ação da 

itinerante nos mais diversos serviços que proporciona. Isto porque, em uma 

atividade do programa, principalmente em um processo de interiorização dessas 

atividades, ela proporciona à comunidade atendida a proximidade e possiblidade 

concreta de conhecer direitos e questões jurídicas relacionadas à vida civil, como 

descrito acima, nos objetivos do projeto.  Objetivos que, igualmente, constam da Lei 

nº. 5711/2007, e, que são importantes para a proximidade de um sentido de 

cidadania civil.  

                                                           
364 A referida resolução estabelece os objetivos da Justiça Itinerante, e informa como será 
concretizada a ação: art.1- Fica instituída, no Estado do Piauí, a Justiça Itinerante, que cumprirá, 
mediante o periódico deslocamento dos órgãos judiciais dos respectivos espaços físicos de 
desempenho permanente, oferecer, às coletividades integrantes de núcleos populacionais distantes 
dos centros urbanos, amplas oportunidades de busca da proteção jurisdicional.” Esse aspecto revela 
o objetivo relacionado ao acesso à justiça. Resolução n. 07/2003. Disponível em: 
<http://www.tjpi.jus.br/tjpi/uploads/itinerante.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2013. 
365In Projeto ‘Justiça Itinerante’ – autor: José Fortes Portugal. Maio/2004. Teresina/PI. P.21/22. 
Disponível em: <http://www.tjpi.jus.br/tjpi/uploads/itinerante.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2013. 

http://www.tjpi.jus.br/tjpi/uploads/itinerante.pdf
http://www.tjpi.jus.br/tjpi/uploads/itinerante.pdf
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Atividades que incluem além dos serviços jurídicos da Lei nº. 9099/95366, 

serviços extrajudiciais367 de caráter social, principalmente pela parceria com o 

SEBRAE, e serviços médicos e odontológicos.368 

Quanto aos custos operacionais para a concretização do programa ficou 

estabelecido que o gasto do Tribunal de Justiça fosse mínimo. Utilizando-se de 

recursos humanos próprios para a concretização dos objetivos relativos ao serviço 

jurisdicional, para o acesso ao judiciário. Os demais serviços de caráter extrajudicial 

são realizados pelos parceiros de órgãos governamentais ou não governamentais.  

Algumas parcerias369 são constantes, outras não, pois não há uma parceria 

fixada legalmente com demais atores, de forma que os serviços extrajudiciais são de 

                                                           
366 Conforme resposta do questionário –n.09. Orientação Jurídica; Divórcio Direto Consensual; 
Conversão de Separação Judicial em Divórcio; Retificação de Registro de Nascimento; Retificação de 
Registro de Casamento; Retificação de Registro de Óbito; Suprimento de Registro de Nascimento; 
Suprimento de Registro de Óbito; Reconhecimento de União Estável; Reconhecimento de 
Paternidade; Acordo de Alimentos; Outras Ações que possam ser solucionadas de forma consensual. 
Incluem ainda, dentre os serviços prestados o projeto ‘Eu tenho pai – veiculado pelo CNJ, e consta do 
questionário que o objetivo do projeto é, judicialmente, amenizar o abarrotamento do Poder Judiciário 
com questões que podem ser resolvidas de forma simples; e extrajudicialmente, fortalecer os vínculos 
parentais; reduzir a delinquência infantil; reduzir comportamentos antissociais; evitar traumas. Esse 
projeto objetiva estimular a paternidade responsável- e surgiu em razão da grande demanda 
processual de ações de investigação de paternidade, em que eram mais ajuizadas pela assistência 
judiciária. Atuação do Projeto junto à Justiça Itinerante: homologação judicial de acordos de 
reconhecimento voluntário de paternidade, sem a necessidade de agendamento prévio; atendimento 
extrajudicial pelo Ministério Público, através de notificação para que as partes compareçam em 
audiência; realização de Exames de DNA gratuitos, com resultado obtido em 45 dias; homologação 
do reconhecimento de paternidade, alimentos, guarda e visitação, no ato da audiência de abertura de 
exame de DNA; expedição de sentença com força de mandado, sem custas ou emolumentos. 
367 Conforme resposta do questionário – n.09. Realizam os seguintes serviços extrajudiciais: 
Expedição de RG; Expedição de CPF; Carteira de Trabalho; Alistamento Militar; Passe Livre (Idoso e 
Deficiente); Título Eleitoral; Casamento Comunitário; Orientações e Concessões de benefícios pelo 
INSS; Orientações do Programa Bolsa Família; Oficinas Profissionalizantes; Oficina da Beleza: Corte 
de cabelo, massagem capilar e limpeza de pele. 
368 Resposta ao item 4 do questionário, em anexo, fornecido pelo setor responsável pela Justiça 
Itinerante do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. 
369 Resposta ao item 13 do questionário, em anexo, fornecido pelo setor responsável pela Justiça 
Itinerante do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Em relação aos parceiros apresenta a seguinte 
lista: Defensoria Pública: Designa Defensores Públicos, servidores e estagiários. Presta atendimento 
aos jurisdicionados hipossuficientes, sem distinção (independente do domicílio), protocolando 
petições junto à secretaria da justiça itinerante. Utiliza uma unidade móvel (ônibus) como espaço 
físico para atendimento ao público; Ministério Público: Designa Promotores de Justiça.; Presta 
atendimento ao Público, orientando, presidindo audiências no interesse de menores, no âmbito da 
investigação de paternidade e ação de alimentos. Manifestação ministerial em ações judiciais e 
habilitações de casamentos; Utiliza sala/gabinete de uma das Unidades Móveis do Tribunal de 
Justiça, como espaço físico; Tribunal de Justiça: Designa juízes de Direito que atuam como juiz 
auxiliar da Vara e/ou Comarca, instruindo e julgando processos. Designa servidores e oficiais de 
justiça. Utiliza duas unidades móveis (ônibus) como espaço físico para execução dos serviços 
judiciais; Secretaria de Segurança Pública: serviço de emissão da 1ª Via da cédula de identidade; 
INSS: orientações e concessões de alguns benefícios; Secretarias de Assistência Social 
(SEMTCAS/SASC):serviços de expedição de carteira de trabalho, orientações e cadastro do 



150 

 

caráter provisório. É uma ação flexível. Os gastos com esses parceiros são de 

responsabilidade do Poder Executivo municipal a quem caberá arcar com as 

despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do pessoal do Poder 

Judiciário e parceiros que se proponham a acompanhar a Justiça Itinerante até o 

limite de 60 pessoas. 

A tomada de decisão se estabelece no momento em que os objetivos estão 

fixados e a administração relaciona as ações concretas para alcançar os objetivos.  

Na fase de implementação as regras, rotinas e processos sociais são 

convertidos de intenções em ações; também entram nessa fase outros atores 

políticos não estatais: os fornecedores, prestadores de serviço, parceiros além dos 

grupos de interesse e dos destinatários da ação pública.370 O planejamento do 

programa para sua implementação ocorre pela elaboração do calendário no inicio de 

cada semestre, com a participação do Supervisor da Justiça Itinerante, e com base 

nas solicitações encaminhadas por gestores Municipais, Associações de moradores 

de bairros, e instituições de vários segmentos.371 

A avaliação consiste na análise do processo de implementação e o 

desempenho da política pública, este exame tem por objetivo conhecer o estado da 

política e o nível de redução do problema. É o feedeback de todo o ciclo, das etapas 

antecedentes. 

                                                                                                                                                                                     
Programa Bolsa Família, Orientações e Cadastro de Passe Livre e etc. Prestam serviços de Corte de 
cabelo, limpeza de pele, hidratação capilar; 26ª CSM: prestam o serviço de Alistamento Militar; 
Ouvidoria do Estado; Ouvidoria do Ministério Público; TER: alistamento eleitoral, 2ª via, revisão e 
transferência; Laboratório: fornecimento de material, treinamento de servidores do judiciário, 
processamento do material genético e emissão de laudo. Exame gratuito quando tratar-se de 
hipossuficiente; Laboratório X -Laboratório responsável pelo fornecimento de material, treinamento de 
servidores do judiciário, processamento do material genético e emissão de laudo. Exame com o custo 
de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), mediante depósito em conta do laboratório e 
apresentação do comprovante no ato da coleta. Destinado àqueles que não se encaixam no perfil da 
hipossuficiência e/ou já possuam o nome do pai em sua certidão de nascimento; 
Faculdades/Universidades - fornecem espaço físico, logística e os mais variados serviços à 
comunidade; SEBRAE: ministram variados cursos profissionalizantes e trabalham na formalização do 
empresário que esteja na informalidade; Secretarias de Saúde (Estado/Município) - prestam serviços 
de saúde dos mais variados segmentos; Outros parceiros. 
370SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 2. ed. São 
Paulo: CENGAGE Learning, 2010.  p .43-45. 
371 Resposta ao item 14 do questionário, em anexo, fornecido pelo setor responsável pela Justiça 
Itinerante do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. 
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Um fator que aufere possíveis mudanças em uma localidade é o IDH372, e 

sendo o objetivo do programa levar cidadania pelos serviços que proporciona seria 

interessante utilizá-lo como um dos critérios para a escolha dos municípios e 

comunidades a serem atendidas. 

No entanto, a lei é vaga nesse sentido, pois no art. 6º, § 1º, da Lei nº. 

5.711/2003 consta: “a escolha dos municípios em que deverá atuar a Justiça 

Itinerante dar-se-á com a observância de critérios e de acordo com as conveniências 

do Poder Judiciário.” Tais critérios ainda não foram estabelecidos objetivamente pela 

normatividade interna do Tribunal de Justiça.373 

No caso em análise, o instrumental avaliativo realizado pelo programa da 

itinerante resume-se à realização de reuniões acerca do trabalho a ser efetuado, em 

uma sistemática de avaliação e planejamento de ações. Não há uma avaliação junto 

à comunidade atendida, acerca dos serviços veiculados pelo programa itinerante, 374 

                                                           
372 O índice de desenvolvimento humano foi criado para suplementar o Produto Interno Bruto (PIB) e 
com o objetivo de ser um instrumento alternativo para avaliação do nível de desenvolvimento social e 
econômico das populações mundiais, para embasar análises sobre os níveis de sustentabilidade de 
uma região. Constitui-se em um índice que aufere três dimensões do desenvolvimento humano: viver 
uma vida longa e saudável (medida pela esperança de vida); ter estudos (calculado pela taxa de 
alfabetização de adultos, matrículas nos níveis primários, secundário e superior; ter um padrão de 
vida digno, (medido pelo rendimento de paridade do poder de compra). Não há como correlacionar 
especificamente a ação de uma política pública enquanto modificadora do IDH, mas pode servir para  
nortear outras escolhas para o desenvolvimento da comunidade atendida. Cf. SIMÃO, Angelo 
Guimarães et al. Indicadores para o desenvolvimento sustentável. In: SILVA, Christian Luiz da; 
SOUZA-LIMA, José Edimilson de (Org.). Políticas públicas e indicadores para o desenvolvimento 
sustentável. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 121. 
373 Resposta ao item 10 do questionário, em anexo, fornecido pelo setor responsável pela Justiça 
Itinerante do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Nele consta que o programa não utiliza qualquer 
critério objetivo em relação ao desenvolvimento da região a ser atendida. Os critérios para escolha da 
localidade a ser atendida, conforme consta do questionário: na capital – espaço físico adequado para 
o bom atendimento aos jurisdicionados, e no interior: se o houve atendimento recente, ou não, no 
município demandante, e priorização de municípios ainda não atendidos pelo Programa.  A 
preocupação com a realidade local, como forma avaliativa para ação da itinerante com o 
levantamento das reais necessidades da comunidade tinha melhor desempenho no projeto original, 
no ano de 2003. Assim, antes da instalação da Justiça Itinerante nos bairros da capital ou termos 
judiciais, a localidade recebia a visita do Supervisor do Projeto e sua equipe que acompanhados de 
alguns parceiros realizavam uma reunião com lideranças comunitárias e agentes do Programa de 
Saúde da Família (PSF) para maior esclarecimento de todas as atividades a serem desenvolvidas e a 
forma de atuação do projeto. 
374 Resposta ao item 17 do questionário, em anexo, fornecido pelo setor responsável pela Justiça 
Itinerante do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí: “Não há retorno da prática realizada, junto a 
comunidade atendida”, E,  na resposta do item 7 consta que os dados estatísticos são aferidos, mas 
não há uma avaliação  qualitativa, em correspondência aos possíveis benefícios efetivemamente 
recebidos pela comunidade. Em consulta ao site do TJ/PI consta os dados estatísticos acerca dos 
procedimentos realizados entre dezembro de 2003 e dezembro de 2012, que consiste em uma 
prestação numérica à sociedade, em observância ao principio da transparência dos serviços judiciais 
e administrativos realizados.  
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e a avaliação feita pelos executores do programa tem a acepção de aferição 

estatística, dos números alcançados, em relação aos serviços prestados. 

A importância da avaliação relaciona-se ao desenvolvimento do programa, a 

sua continuidade ou não, pois, permite criar referências para uma comparação 

espacial e temporal do problema e das políticas públicas.375 

Na concepção do modelo de policy cycle, o processo de resolução de um 

problema político consiste de uma sequência de passos, entretanto, na prática, os 

atores político-administrativos dificilmente se atêm a essa sequência376. Como 

leciona Klaus Frey:377 

Vale assinalar que o modelo heurístico do policy cycle é um ‘tipo puro’ 
idealizador do processo político, na prática dificilmente este se dá de pleno 
acordo com o modelo. Porém, o fato não indica necessariamente que o 
modelo seja inadequado para a explicação desses processos, mas sublinha 
o seu caráter enquanto instrumento de análise. O policy cycle nos fornece 
um quadro de referência para análise processual. Ao atribuir funções 
específicas às diversas fases do processo político-administrativo, obtemos- 
mediante a comparação dos processos reais com o tipo puro – pontos de 
referência que nos forneçam pistas às possíveis causas dos déficits do 
processo de resolução de problemas. 

No capítulo 2 foi especificado que a teoria da elite é a que melhor explica o 

modelo de política pública, que em regra é adotado no país, que é o modelo top-

down378 (de cima para baixo), que é tecnicista, sendo as políticas públicas 

elaboradas e decididas politicamente, mas a implementação fica para a burocracia 

administrativa. O que na prática, pode ou não ser efetivada.  

A justiça itinerante, enquanto política judicial fez um caminho inverso. Ela foi 

surgindo como projeto, e enquanto projeto teve por fundamento o embasamento de 

uma decisão política constitucional acerca da garantia do acesso à justiça.379 

                                                           
375SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 2. ed. São 
Paulo: CENGAGE Learning, 2010 p. 51. 
376FREY, Klauss. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões inerentes à prática da análise 
de políticas públicas no Brasil. Planejamento e Políticas Públicas, Brasília, n. 21, p. 229, jun. 2000. 
Disponível em: <www.ipea.gov.br/ppp/index.php/ppp/article/viewFile/891158>. Acesso em: 13 mar. 
2013.  
377Ibidem, 229.  
378SECCHI, op. cit., p. 46-47. 
379 Art. 5º, XXXV, CF, e art. 94, da Lei nº 9099/95.  

http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/ppp/article/viewFile/891158
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Entretanto, enquanto decisão de implementação, portanto, enquanto 

normativa de política judicial380, como analisado, e na identificação na sistemática do 

cicle policy, a justiça itinerante vai seguir o modelo bottom-up381. Isto é, aos poucos, 

no caminhar para realizar um melhor provimento jurisdicional e promover cidadania, 

a justiça itinerante acaba por construir um perfil de natureza de política pública 

judicial382 pelos serviços extrajudiciais decorrentes das parcerias estabelecidas. E, 

chega então a um patamar constitucional pela EC n.º45/2004. 

Em sendo caracterizada no perfil bottom-up é essencial a sistemática da 

avaliação, pois o programa é mais dinâmico e exige um constante avaliar acerca dos 

resultados alcançados. E, nesse aspecto, o programa experiencial da Justiça 

Itinerante  apresenta falhas. Mas como alerta Secchi383: 

Apesar de suas potencialidades, avaliações completas e significativas são 
difíceis de realizar. Levando-se em consideração as informações e o tempo 
necessários, a avaliação sistemática é uma tarefa dispendiosa. Basta 
imaginar que a produção e a manutenção constantes de dados atualizados 
para as tarefas de avaliação requerem esforços organizativos, materiais e 
humanos. Na falta desses recursos, as avaliações acabam se traduzindo 
em verificação de alguns indicadores básicos que frequentemente não 
mostram aspectos qualitativos dos processos e resultados produzidos. 

  

                                                           
380 Pela normativa da resolução TJ/PI nº.07 /2003 
381Em um perfil de bottom-up (de baixo para cima) explica-se o caráter de discricionariedade e de 
flexibilidade na execução do programa, podendo o formato ser modificável pelos que a implementam 
no dia-dia. De forma, que há decisões que podem mudar a configuração do programa, mas não são 
considerados desvirtuamento.  
382 Judicial: pertencente ao jurídico, unidade administrativa. 
383SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. 2. ed. São 
Paulo: CENGAGE Learning, 2010. p. 51. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No desenvolvimento da tese foi estabelecida a correlação entre acesso à 

justiça, políticas públicas judiciárias e cidadania. Essa relação foi sendo construída 

objetivando a temática de políticas públicas judiciárias de acesso à justiça e ao 

programa da justiça itinerante estadual. 

No decorrer da pesquisa outra temática foi sendo revelada, enquanto ação 

administrativa realizada por tribunais estaduais, pelo programa Justiça Itinerante.  

Nesse contexto surgiu o conteúdo de políticas públicas judiciais, averiguada 

conforme assinalado neste estudo, no capitulo 3. 

A temática de politicas públicas judiciárias ainda é incipiente, e vem sendo 

construída uma doutrina especifica nessa área interdisciplinar entre Direito e Ciência 

Política.  

Igualmente, o conceito e o fazer políticas públicas judiciais encontra-se em 

um caminho de construção. Existem poucos trabalhos jurídicos nessa área, pois em 

regra as políticas públicas judiciais ou judiciárias são debatidas no campo da política 

jurídica, isto é, no exclusivo campo da normatividade, do ‘como’ podem ser 

implementadas, e no debate acerca das diretrizes ideais para que os problemas 

jurídicos sejam solucionados e encampados pelo ordenamento jurídico.  

A Justiça Itinerante é um mecanismo de acesso à justiça, que segue o 

fundamento constitucional do art. 5º, XXXV/CF. Isto está claro uma vez que inserida 

inicialmente no contexto da normatividade da Lei nº. 9099/95, lei dos Juizados 

Especiais, que surgiu como alternativa para resolver as dificuldades em relação à 

morosidade da justiça. Lei que trouxe inovações estruturais e procedimentais no 

âmbito civil com a sistemática da conciliação, e valorou no contexto normativo e 

social as causas de menor complexidade384.  

                                                           
384 Lei nº. 9099/ 1995 -Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 
julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor 
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Neste estudo foi estabelecida a relação entre o valor ‘justiça’ e o acesso à 

justiça proclamado na Constituição de 1988, tendo em vista que as normas 

constitucionais podem ser compreendidas no contexto da filosofia pluralista, como 

abordado no capítulo 1. De forma que a compreensão do acesso à justiça na Justiça 

Itinerante relacionada ao contexto de política pública compreende a lógica 

referenciada de uma ‘justiça integral’, portanto, por esse raciocínio a Justiça 

Itinerante se revela em um acesso à justiça em sua integralidade, e não somente 

como o acesso ao Judiciário, que é a primeira acepção que se faz da ação 

itinerante. 

Entretanto, embora na Justiça Itinerante não se estabeleça o conflito pelos 

parâmetros judiciais, de contencioso conforme o Código de Processo Civil, tem-se o 

conflito inerente ao indivíduo, que busca uma composição, uma solução para ‘o 

mundo da vida’ (Habermans) através dos serviços empreendidos pelo programa da 

justiça itinerante. Programa que traz o valor do ‘justo’, em uma visão pessoal, de 

quem busca esses serviços, de forma que se pode afirmar que a Justiça Itinerante 

promove soluções de natureza jurídica com o ‘valor justiça’.  

Dificilmente se encontrará um consenso para o que seja ‘justo’ no contexto 

do acesso à justiça, entretanto, algo que deve ser valorado/avaliado é a resposta 

dos jurisdicionados às iniciativas administrativas do Poder Judiciário, seja pelos 

Tribunais de Justiça, seja pelas diretrizes de políticas públicas judiciárias 

implementadas pelo CNJ. Essa resposta deve servir para abalizar o que realmente é 

‘justo’ para a população na temática do acesso à justiça. 

A partir da EC n.º 45/2004 com a criação do Conselho Nacional de Justiça é 

que passa a existir uma dinâmica específica em relação às políticas públicas 

judiciárias, tendo em vista que esse é o órgão administrativo responsável no âmbito 

do Poder Judiciário para implementá-las. Permissivo que é resultado de um longo 

                                                                                                                                                                                     
não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de 
Processo Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - as ações possessórias sobre bens 
imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo. § 1º Compete ao Juizado Especial 
promover a execução: I - dos seus julgados;  II - dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até 
quarenta vezes o salário mínimo, observado o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei.     § 2º Ficam 
excluídas da competência do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e 
de interesse da Fazenda Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao 
estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.    § 3º A opção pelo procedimento 
previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, 
excetuada a hipótese de conciliação. 
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processo de transformações normativo constitucional e infraconstitucional com 

expectativas de um melhor acesso à ordem jurídica justa. 

Objetivamente, as políticas públicas judiciárias por esse órgão administrativo 

devem seguir o que foi estabelecido no plano de ação (Plano Quinquenal) em que 

se almeja alcançar determinados resultados para a melhor gestão democrática pelos 

Tribunais, e para maior independência e autonomia do Poder Judiciário. Nesse 

processo incluem-se medidas, políticas públicas judiciarias para que se estabeleça o 

devido acesso à justiça. 

A razão crítica em relação ao que está sendo veiculado ideologicamente em 

relação às políticas públicas judiciárias deve portanto ser permanente385, em relação 

as medidas relativas ao acesso à justiça. 

Neste sentido, deve-se observar com Eliana Calmon386acerca das mudanças 

normativo-processuais que estão ocorrendo na sistemática jurídica, cujas reformas 

se constituem “em um retorno à privatização do Direito, após a expansão do Direito 

Público das constituições Dirigentes”. Esse raciocínio encontra fundamento no teor 

da processualística reformista387, que possui características substancialmente 

privadas, conforme assevera:  

Temos uma volta ao Direito Civil, em razão da ênfase à livre negociação, 
com modernos contratos firmados à distância, sem a documentação 
tradicional, porque forjados via internet, são os chamados contratos 
desmaterializados.  
A tutela governamental é substituída pela livre negociação, com expansão 
das relações contratuais em redes de empresas e cadeias produtivas. 

Surge, em consequência, neste final de século, um Direito Civil novo, 

forjado na dinâmica da transnacionalização dos mercados e concentração de 

capitais. 

 

Esse é um aspecto relevante para compreender os motivos pelos quais a 

política pública pela resolução nº. 125388 empreendida pelo CNJ, em caráter 

vinculativo aos tribunais tem, por conteúdo, a implementação de uma sistemática de 

                                                           
385 Especificamente no item 1.6 discorreu-se o sobre a Administração dos Tribunais - Conselho 
Nacional de Justiça e Políticas Públicas Judiciais de Acesso à Justiça 
386 Cf. CALMON, Eliana. As gerações dos direitos e as novas tendências. In: MARTINS, Ives Gandra 
da Silva (Coord.). As vertentes do Direito Constitucional contemporâneo: estudos em homenagem a 
Manole Gonçalves Ferreira Filho. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002. p.154-155. 
387 Principalmente as reformas que vieram em decorrência do Pacto Republicano, I e II, como 
observado no capitulo 1. 
388 Resolução/CNJ nº. 125. 



157 

 

medidas alternativas pela mediação e conciliação, visando à melhoria do acesso à 

justiça. 

Kazuo Watanabe389, no entanto, compreende que tais medidas de política 

pública judiciária para tratamento adequado dos conflitos de interesses deve ser 

assimiladas como uma medida para um acesso à ordem jurídica justa. Relata o 

autor: 

Por meio dessa política pública judiciária, que proporciona aos 
jurisdicionados uma solução mais adequada dos conflitos, o Judiciário 
Nacional estará adotando um importante filtro de litigiosidade, que ao 
contrário de barrar o acesso à justiça, assegurará aos jurisdicionado o 
acesso à ordem jurídica justa, e além disso atuará de modo importante para 
a redução da quantidade de conflitos a serem ajuizados e também, em 
relação aos conflitos judicializados ou que venha a ser judicializados, a sua 
solução pelos mecanismos de solução consensual dos conflitos, o que 
certamente determinará a redução substancial da quantidade de sentenças, 
de recursos e de execuções judiciais. 

Relacionando os parâmetros reflexivos em relação à política judiciária com o 

contexto de implementação de políticas públicas judiciais de acesso à justiça, surgiu 

a correlação entre a judicialização da política e o controle jurisdicional de política 

pública. 

Como visto no capítulo 2, estes se constituem em fenômenos recorrentes na 

realidade brasileira, pois a pauta normativa de políticas públicas além de 

abrangentes (mas necessárias), guardam, às vezes, um caráter de 'vagueza', 

principalmente no âmbito da normatividade constitucional. De forma, que a depender 

dos interesses envolvidos os Poderes Legislativo e Executivo (na órbita 

administrativa) não executam, não efetivam algumas políticas públicas.  

Nesse panorama, entra o Poder Judiciário que atua pela ingerência da 

própria sociedade, pelos fenômenos da judicialização da politica e controle 

jurisdicional da politica publica, devido à abertura constitucional para os atores 

sociais que cada vez mais exigem os seus direitos garantidos constitucionalmente, 

                                                           
389WATANABE, Kazuo. Política pública do Poder Judiciário Nacional para tratamento adequado dos 
conflitos de interesses. p. 04. Disponível em: 
 <http://www.tjsp.jus.br/Download/Conciliacao/Nucleo/ParecerDesKazuoWatanabe.pdf>. Acesso 
em:12/04/2013. 

http://www.tjsp.jus.br/Download/Conciliacao/Nucleo/ParecerDesKazuoWatanabe.pdf
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mas, que por omissão390 ou sob o manto de normas programáticas, tais direitos não 

são implementados, ou ainda, direitos que não são completamente viabilizados pelo 

Estado.391 

O tema da judicialização e controle de políticas públicas foi abordado para 

colocar em relevo que no campo da norma jurídica encontra-se a 

interdisciplinaridade entre direito e ciência política, na política pública. Esse debate 

não foi o foco do presente estudo, ele serviu para apontar essa interdisciplinaridade 

e para aclarar que, a estrutura normativa das políticas públicas, podem estar 

presente em normas infraconstitucionais (leis, decretos, resoluções), bem como, 

para caracterizar uma norma de política pública não se faz necessário que todos os 

elementos identificadores de políticas públicas estejam presentes na norma, mesmo 

a infraconstitucional.  

O Conselho Nacional de Justiça têm por objetivo a governança 

administrativa junto ao Poder Judiciário. A sistemática proposta por esse órgão traz, 

também, para o campo jurídico um trabalho de perspectiva interdisciplinar, uma vez 

que ao reconhecer as dificuldades existentes para a adequada pretação jurisdicional 

pelos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, busca no campo 

das políticas públicas medidas que visam soluções para dinamizar a estrutura 

administrativa do Poder Judiciário. Neste sentido reafirma a necessidade de políticas 

públicas judiciárias, pela Resolução nº. 125/2010. 

A presente pesquisa considerou tanto os aspectos formais da Justiça 

Itinerante, enquanto acesso à justiça, enquanto acesso ao Judiciário, como os 

aspectos relacionados à cidadania em uma identificação do programa como política 

pública judicial, entretanto, a eficácia do programa enquanto política pública judicial, 

na longa problemática do acesso à justiça, é um aspecto que somente o tempo e o 

aperfeiçoamento do programa podem demonstrar.  

No desenvolvimento da prática da Justiça Itinerante entende-se que houve 

uma mudança de perspectiva acerca da sua atuação, e esta teve por base não 

                                                           
390Por certo que a omissão no âmbito constitucional possui um instrumento garantidor pela ação de 
inconstitucionalidade por omissão, entretanto, existe a compreensão de que a ‘omissão’ se reveste da 
legalidade pelo ‘princípio da reserva do possível’, que é utilizada como justificativa para a não 
executoriedade de determinadas políticas públicas. 
391Como ocorre com o direito fundamental à saúde, em casos de fornecimento de medicamentos. 
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apenas o despertar de uma consciência social de seus executores, mas essa atitude 

administrativa do Judiciário pode ser traduzida como uma resposta dirigida, por esse 

setor, a segmentos da comunidade que começaram a mostrar que não aceitam mais 

serem excluídos dos serviços e produtos elaborados socialmente e usufruídos por 

poucos. 

A cidadania, neste estudo, está associada à compreensão de uma política 

pública judicial de acesso à justiça e como esta cidadania se desenvolveu no país, 

sendo conclusivo que este histórico explica porque após a Constituição de 1988  

houve uma apropriação do termo pela população. 

Quando uma sociedade é alicerçada nos direitos civis ela compreende que 

tem o poder de reivindicar, de ser ouvida pelos poderes constituídos do Estado. Têm 

a compreensão que pode mudar a sua própria história e a do país. Por esse 

aspecto, entende-se que no Brasil não houve preocupação política em promover de 

forma eficaz os direitos civis. Esses direitos, quando existiam, eram suspensos ou 

violados pelo Estado tornando-se apenas uma forma de ritualística de inserção 

desses direitos no ordenamento jurídico, como discutido no inicio do capítulo 3. 

Conclui-se que não basta para a vivência de cidadania que os direitos 

inerentes a esse exercício estejam elencados constitucionalmente ou em textos 

normativos infraconstitucionais. É o que a história da cidadania mostra para o Brasil 

de hoje, o que permite afirmar que para a compreensão da cidadania enquanto 

acesso à justiça deve-se perceber que: 

as desigualdades sociais deitam raízes profundas na ordem social brasileira 
e manifestam-se na exclusão de amplos setores, que seguem submetidos a 
formas variadas de violência e alijados da Previdência Social, do acesso à 
justiça, moradia, educação, saúde. [...].392 

As dificuldades em exercer os direitos postos constitucionalmente, 

especificamente a garantia do acesso à justiça não podem ser compreendidas 

apenas pela dificuldade do Poder Judiciário em responder de forma célere e 

econômica às demandas judiciais. É fato que este é um ponto que se constitui em 

                                                           
392LUCA, Tânia Regina de. Direitos sociais no Brasil. In: PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi 

(Org.). História da cidadania. 4. ed. São Paulo: Contexto, 2008, p. 488. 
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promoção de justiça ao cidadão, mas é restrita à perspectiva formal de adequada 

resposta à prestação jurisdicional, para o acesso a uma ordem jurídica justa. 

A dimensão territorial e a presente desigualdade social existente no país 

constituem uma realidade que não pode ser desconsiderada, e é essa realidade a 

qual faz parte a clientela da Justiça Itinerante. Realidade bem presente na região do 

Nordeste brasileira, que nos anos 2007/2008 detiveram os menores IDH no ranking 

nacional,393 sendo, portanto, importante a ênfase na utilização do índice de 

desenvolvimento humano para direcionar critérios para o acesso à justiça, pelo 

programa da itinerante.  

Conclui-se que a Justiça Itinerante identifica-se com o sentido de cidadania 

enquanto mecanismo político-jurídico, pois viabiliza instrumentos formais de sua 

inserção como cidadão político.394 Possui um perfil jurídico-político de inclusão social 

que possibilita não apenas a igualdade formal do acesso à justiça e, portanto, a 

inserção do indivíduo no ciclo sistêmico do ordenamento jurídico, mas que sendo 

identificada como políticas públicas judiciais traz a possibilidade de diminuir os 

abismos sócio-econômicos em sendo concretizado um plano gestor de prévio 

levantamento desses problemas da região, onde deverão ser empreendidos os 

serviços da Itinerante. 

O conceito de políticas públicas guarda relação com a Justiça Itinerante, que 

apesar da executoriedade ser de responsabilidade administrativa dos Tribunais de 

Justiça395, deve o seu reconhecimento e alcance em patamar constitucional ao 

caráter jurídico da proposta do programa a um acesso à justiça vinculado ao 

conceito de cidadania, e ao caráter associativo de suas atividades com as parcerias 

locais (setor do Executivo/ Prefeituras), setores públicos (Ministério Público, 

Defensoria, Ministério do Trabalho, etc) e privados (bancos do Brasil e Caixa 

Econômica), setores da sociedade civil (mídia, associações, representantes de 

comunidade, etc). Setores que fomentam a dinâmica das relações de poder que 

                                                           
393SADEK, Maria Tereza. Justiça em números: novos ângulos. p.01-30. Disponível 
em:<http:www.amb.com.br/docs/noticias/2009/AMB>. Acesso em 14/11/2009. 
394Documentos que possibilitam a identificação, existência do individuo, como certidão de nascimento, 
casamento, CPF, carteira de trabalho, RG, e traz a inserção dos indivíduos ao patamar de cidadão. 
395 Na análise desta pesquisa as questões se voltaram para a executoriedadede um programa 
realizado pelos Tribunais de Justiça, aqui, a temática não está relacionada à legitimidade de 
implementação de políticas publicas. 
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envolvem a estrutura das políticas públicas, e que em consequência, a viabilizam, 

pois nenhuma política pública pode subsistir sem as relações de imput que 

alimentam o sistema. 

No plano normativo, conforme orientação de Maria Paula Bucci investigou-se 

o conteúdo normativo regulamentador da Justiça Itinerante do TJ/PI, buscando 

identificá-lo enquanto estrutura de política pública: programa, ação-coordenação, 

processo, e no presente estudo, constatou-se que essas etapas abrangem algumas 

sequências que compõe a estrutura do cicle policy: identificação do problema, 

formação da agenda, formulação de alternativas, tomada de decisões, 

implementação, avaliação, extinção.  

Observou-se ainda, que estes se constituem em parâmetros diferenciados 

para análise de uma política pública: um pela perspectiva jurídico-normativo, e o 

outro, pela perspectiva da concretude, da ação, do planejamento e executoriedade 

do programa para solucionar os problemas relativos ao aceso à justiça. Entretanto, 

em uma comparação aos referidos parâmetros utilizados para essa identificação 

observou-se a similitude estrutural entre os dois métodos de investigação. 

Conclui-se que o programa da Justiça Itinerante possui características de 

política pública judicial enquanto ação concreta, realizada administrativamente pelo 

TJ/PI. Judicial enquanto unidade, mas pode vir a se constituir em política pública 

Judiciária em sendo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça as diretrizes 

para a sua execução e implementação à nível nacional, e em sendo considerada 

política pública judiciária daria efetividade ao preceito normativo constitucional, do 

art.125,§ 7º, CF/88, que se constitui em determinação imperativa quanto a sua 

implementação pelos Tribunais Estaduais. Os caminhos para o reconhecimento da 

autoridade normativa constitucional no país são árduos. 

O programa da itinerante identifica-se com o sentido de cidadania como 

mecanismo político-jurídico, pois, viabiliza instrumentos formais, documentos que 

possibilitam a aquisição de outros direitos, como certidão de nascimento, 

casamento, CPF, carteira de trabalho, RG, e que conduz a inserção dos indivíduos 

ao patamar de cidadão.  
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Para Kazuo Watanabe,396 simples serviços como a expedição de 

documentos, pelo Poder Judiciário, vem a corroborar para um acesso à uma ordem 

jurídica justa: 

[...] o princípio de acesso à justiça, inscrito no n. XXXV, do artr. 5º da 
Constituição Federal, não assegura apenas o acesso formal aos órgãos 
judiciários, e sim, um acesso qualificado que propicie aos indivíduos o 
acesso à ordem jurídica justa, no sentido de que cabe a todos que tenham 
qualquer problema jurídico, não necessariamente um conflito de interesses, 
uma atenção por parte do Poder Público, em especial do Poder Judiciário. 
Assim, cabe ao Judiciário não somente organizar os serviços que são 
prestados por meio de processos judiciais, como também aqueles que 
socorram os cidadãos de modo mais abrangente, de solução, por 
vezes simples problemas jurídicos como a obtenção de documentos 
essenciais para o exercício da cidadania, e até mesmo palavras de 
orientação jurídica. Mas é certamente, na solução de conflitos que reside a 
sua função primordial, e para desempenhá-la cabe-lhe organizar não 
apenas os serviços processuais como também, e com grande ênfase, os 
serviços de soluções de conflitos pelos mecanismos alternativos à solução 
adjudicada por meio de sentença, em especial dos meios consensuais, isto 
é, da mediação e da conciliação. (sem grifo no original). 

A acepção veiculada pela Justiça Itinerante como de política pública judicial, 

como demonstrado, implica em materializar a ordem jurídica justa, um acesso à 

justiça integral que possibilita o indivíduo, na acepção de cidadão nominal vir a 

percorrer o caminho para a ciência e formação de sua identidade, como cidadão, na 

acepção da carta constitucional, em uma cidadania objetiva.   

Na acepção de instrumentalidade dos serviços jurídicos postos a essa 

população de forma célere e rápida para as necessidades jurídicas mais 

emergências como disposto em lei, traz em si a sua dimensão pedagógica, pois em 

regra as regiões visitadas carecem da assistência desses serviços. Essa sistemática 

do programa, em sendo acrescidos outros serviços, iniciaram a mobilização de 

ações que abrem portas para o efetivo acesso à justiça na medida em que veiculam 

serviços que propiciam à população a descoberta de um estado latente de cidadania 

                                                           
396WATANABE, Kazuo. Política Pública do Poder Judiciário Nacional para tratamento adequado dos 
conflitos de interesses. p. 03. Disponível em: 
<http://www.tjsp.jus.br/Download/Conciliacao/Nucleo/ParecerDesKazuoWatanabe.pdf>.Acessoem:12/
04/2013. 
 

http://www.tjsp.jus.br/Download/Conciliacao/Nucleo/ParecerDesKazuoWatanabe.pdf
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No Brasil não há uma sistemática uniforme em relação ao plano de 

executoriedade da Justiça Itinerante Estadual, de forma que ela é empreendida pela 

administração dos Tribunais de Justiça conforme a realidade do seu Estado.  

A consequência é que houve oscilações no perfil do programa, como foi 

observado nesta pesquisa, pela qual se constatou que em alguns Estados o 

programa deixou o seu caráter itinerante, de abertura de espaços de cidadania (mais 

especificamente a civil) e passou a ser um órgão de perfil burocrático, em sedes 

fixas, as denominadas Casas de Cidadania397. 

A interiorização do acesso integral à justiça, no qual se agregava outros 

serviços pelas parcerias fixadas pelos Tribunais, com órgãos públicos e setores 

privados, foi relegada a segundo plano, sendo empreendida apenas em casos de 

urgência. 

A mudança que vem ocorrendo no perfil de executoriedade da Justiça 

Itinerante deve-se à implementação constante de uma cultura de acesso à justiça 

enquanto conciliação e mediação, pois no programa Casas de Cidadania veicula-se 

essa sistemática para solução dos conflitos, bem, como nos Estados em que estão 

estabelecidas398 a Justiça Itinerante pouco tem atuado, com raras exceções.399 

O perfil da política pública judiciária adotada pelo Conselho Nacional de 

Justiça, na Resolução/CNJ nº. 125/2010, leva à conclusão de que é necessário ter 

cautela em relação ao discurso para a implementação das medidas alternativas para 

composição dos conflitos, como versado no capítulo 1, pois para implementar  

medidas de politica publica judiciaria a discussão tem que ser mais ampla com os 

atores sociais e componentes da sistemática jurídica.  

                                                           
397 Perfil da Justiça Itinerante do TJ/SE, conforme consta das informações do questionário em anexo. 
398O programa está presente em 15 Estados (Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São 
Paulo e Sergipe. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica/casas-
de-justica-e-cidadania.>.Um exemplo é o TJ/BA que está em processo de interiorização da 
sistemática, utilizando a Justiça Itinerante, eventualmente, em caso de necessidade. Informação 
extraída do questionário, conforme conta anexo. 
399 Exemplificasse a Justiça Itinerante do TJ/PI que continua desenvolvendo o programa, no processo 
de interiorização do acesso à justiça e cidadania. 

http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica/casas-de-justica-e-cidadania
http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica/casas-de-justica-e-cidadania
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Na elaboração de politicas publicas judiciarias não se pode ter por objetivo 

apenas a gestão estratégica administrativa do Poder Judiciário em prol de maior 

agilidade e resposta rápida às demandas apresentadas. 

A desigualdade sócio, econômica e jurídica do país é proporcional à sua 

dimensão territorial, isto implica também que as diferenças educacionais400 e de 

apropriação de significados de cidadania são diferenciadas. Em consequência a 

apropriação do significado de acesso à justiça também sofre influência dessas 

diferenças regionais. Essa é a realidade em que se pretende implementar políticas 

públicas judiciárias de acesso a justiça e cidadania mediante a cultura de mediação 

e conciliação. 

Na massificação cultural de acesso à justiça, esquece-se, por vezes, que um 

dos maiores litigantes é o próprio Estado. Conclui-se que o caráter ideológico 

permeia algumas medidas de políticas judiciárias pelo CNJ, influenciado 

sobremaneira pelos Pactos Republicanos firmados, como discutido no capítulo 1. 

Como afirmado, a prática da Justiça Itinerante deve ser condicionada à 

realidade regional em que está inserida. Neste estudo constatou-se que a Justiça 

Itinerante não se encontra presente da região sul do país, e é compreensível se for 

observado que o PIB e IDH são altos e a população de analfabetos é mínima. O 

status de cidadania alcançado difere de outras realidades brasileiras. 

Na pesquisa da AMB401 foi conclusivo que o PIB tem grande influência na 

dimensão do acesso à justiça nos Estados de forma que, em regra, quanto maior o 

PIB, maior o investimento no acesso à justiça veiculada em particularidades mais 

especificas para a região (como a justiça restaurativa implementada na região sul).  

                                                           
400Em 2010, a distribuição da população de 10 anos ou mais de idade por nível de instrução do País 
mostrou que a parcela que concluiu pelo menos o curso superior foi de 8,3% e, no outro extremo, a 
constituída pelas pessoas sem instrução ou com o fundamental incompleto abarcou 50,2%. A Região 
Sudeste foi a que apresentou o nível de instrução mais elevado. Na população de 10 anos ou mais de 
idade desta região, encontrou-se o menor percentual de pessoas sem instrução ou com o 
fundamental incompleto (44,8%) e o maior de pessoas com o superior completo (10,5%). Os níveis 
de instrução das Regiões Norte e Nordeste situaram-se em patamar inferior aos das demais, sendo 
que o percentual de pessoas sem instrução ou com fundamental incompleto foi 56,5%, na Região 
Norte, e 59,1%, na Região Nordeste, e o de pessoas com pelo menos o curso superior concluído, de 
5,0%, na Região Norte, e 4,9%, na Região Nordeste. Disponível em: 
ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Caracteristicas_Gerais_Religiao_Deficiencia/c
aracteristicas_religiao_deficiencia.pdf. Acesso em 12/04/2013. 
401SADEK, Maria Tereza. Justiça em números: novos ângulos. p.01-30. Disponível 
em:<http:www.amb.com.br/docs/noticias/2009/AMB>. Acesso em 14/11/2009. 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Caracteristicas_Gerais_Religiao_Deficiencia/caracteristicas_religiao_deficiencia.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Caracteristicas_Gerais_Religiao_Deficiencia/caracteristicas_religiao_deficiencia.pdf
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Na presente pesquisa, como versado no capítulo 3, a Justiça Itinerante do 

Estado do Piauí vem se notabilizando pela prática de um acesso à justiça, em sua 

integralidade, e com características de políticas públicas judiciais. Tal assertiva não 

pode ser generalizada para programas desenvolvidos por outros Tribunais de 

Justiça Estaduais402, entretanto, os conceitos aqui empreendidos e construídos 

como política pública judiciária, política jurídica, politica pública judicial, podem ser 

utilizados para analise de outras realidades similares de programas veiculados 

administrativamente seja pelos Tribunais no âmbito do Poder Judiciário, seja por 

outras instituições ou órgãos que lidam com a sistemática jurídica. 

Da análise a essa realidade, também chegou-se à conclusão que o acesso à 

justiça está sendo veiculado em dimensões axiológicas diferentes, na 

executoriedade do programa da Justiça itinerante. É o caso do Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais403 que no contexto normativo da Resolução nº. 632/2010-TJ/MG 

atribui a iniciativa para a realização do programa ao Diretor do Foro da Comarca, de 

propor o convênio, quando houver mais um município ou localidade em que seja 

necessário a prática dos atos processuais, a ser homologada pelo Presidente do 

                                                           
402Atualmente, o TJPB aprovou projeto de resgate do programa por meio do projeto "Justiça prá te 
ouvir", cujo objetivo é ouvir menores de 18 anos, vitimas ou testemunhas em ações penais, a fim de 
atender a Recomendação nº 33 do CNJ. Entende-se que esse contexto, embora com a denominação 
‘itinerante’ não está relacionado efetivamente com o trabalho de acesso a justiça enquanto politica 
publica judicial desenvolvido na tese. Disponível em: 
<http://www.tjpb.jus.br/portal/page/portal/tj/midia/midia_conteiner?p_cod=7498> Acesso em: 05 nov. 
2012.   
403Pela resolução n. 632/2010 o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fundamenta a decisão de 
implementar a Justiça Itinerante invocando  o art. 125, § 7º, da CF/88, e estabelece as diretrizes para 
o seu funcionamento. Na referida resolução consta a dinâmica da ação itinerante em um sentido 
restrito de acesso à justiça enquanto acesso ao Judiciário. No contexto formal estabelecido não há 
abertura para que a sociedade se manifeste acerca da necessidade dos serviços jurisdicionais, não 
há abertura para parcerias com outros atores sociais da sociedade civil, ou órgãos privados/públicos. 
A proposta de firmar o convênio é do Diretor do Foro da Comarca em que houver mais um município 
ou localidade em que seja necessário a prática dos atos processuais (Art. 1º - Em Comarca composta 
por mais de um município ou localidade, poderá ser dado expediente, em um ou mais dias da 
semana, em localidade diversa da sede da comarca, mediante proposta do Diretor do Foro, 
homologada pelo Presidente do Tribunal de Justiça. Parágrafo único - A proposta conterá a indicação 
do município ou localidade em que serão praticados os atos processuais e a periodicidade do 
comparecimento ao local. A parceria estabelecida alcança essencialmente aqueles que compõe o 
tripé da Justiça ( Ministério Público –Defensoria Pública/Advogado- Magistrado), conforme assinalado 
no paragrafo único, do art.2º, da referida resolução:  o Tribunal de Justiça, através do Diretor do Foro 
da Comarca interessada, poderá firmar convênio com os representantes locais do Ministério Público, 
da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil – seção de Minas Gerais e da Prefeitura 
do município que receberá a Justiça Itinerante, estabelecendo as formas de cooperação entre os 
partícipes, nos termos propostos. Como contextualizado, a Prefeitura aqui se apresenta como órgão 
financiador da atividade itinerante, e diferentemente do que ocorre com as experiências itinerantes 
apontadas nesse estudo, não há qualquer menção a outra atividade que não seja a exclusivamente a 
do acesso ao judiciário.  
 

http://www.tjpb.jus.br/portal/page/portal/tj/midia/midia_conteiner?p_cod=7498
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Tribunal de Justiça. A parceria estabelecida alcança essencialmente aqueles que 

compõem o tripé da Justiça (Ministério Público –Defensoria Pública/Advogado- 

Magistrado). 

Hoje a Justiça Itinerante cumpre um papel mínimo de politicas públicas 

judiciais na modalidade aqui apresentada, pois não se encontra devidamente 

valorada e compreendida pela gestão administrativa do Conselho Nacional de 

Justiça. De forma que o seu funcionamento fica muito submetido à visão de acesso 

à justiça e cidadania da administração dos Tribunais Estaduais. 

No desenvolvimento do país medidas de assistência social promovidas pelo 

governo federal como exemplo o bolsa família, ajuda, mas é  insuficiente, pois são 

medidas que não possuem  a dimensão concreta de cidadania que é promovida pela 

instrumentalidade da justiça itinerante em sua executoriedade de politicas judiciais 

públicas como dimensionada no presente estudo. 

As políticas públicas judiciárias se constituem em um mecanismo para 

melhorar o acesso à uma ordem jurídica justa, entretanto, não podem ser 

compreendidas como a única solução, pois é imperativo a observância do comando 

constitucional relativo aos direitos e garantias constitucionais estabelecidos na 

conformidade de um Estado Democrático de Direito; isto significa que por mais que 

seja da órbita administrativa do Poder Judiciário, em corresponsabilidade com 

demais poderes pelo Pacto Republicano I e II, a busca pela melhoria do acesso à 

justiça em um contexto de integralidade, como aqui versado, não se pode esvaziar o 

discurso e o agir político da sociedade civil, nas arenas propicias de reivindicação 

que é a arena política. 

A justiça itinerante cumpre um papel de justiça social e por esse aspecto é 

que ela pode ser vista em uma acepção de política pública judicial, pois objetiva 

diminuir as desigualdades sociais existentes em relação ao acesso à justiça, em um 

processo de interiorização dos seus serviços, possibilitando que pessoas de baixa 

renda, em locais de difícil acesso, longe das funções judicantes, possam exercitar o 

seu direito de acionar o Estado para fazer valer seus direitos, notadamente os 

direitos civis. 
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O presente estudo convergiu para as ações realizadas pela Justiça Itinerante 

Estadual, no programa da Justiça Itinerante, sendo o tema escolhido com a 

finalidade de demonstrar a correlação entre acesso à justiça, políticas públicas 

judiciárias, cidadania, e Poder Judiciário. Temática que encampou a dimensão da 

política pública judicial. 

As reflexões externadas na tese relacionam-se às ações para o acesso à 

justiça, realizadas na prática administrativa de alguns Tribunais de Justiça, o devido 

acesso à ordem jurídica justa e a caracterização de políticas públicas judiciárias e 

judiciais. 

Com o desenvolvimento e conclusão desta pesquisa objetiva-se ter 

contribuído para a linha de pesquisa Cidadania modelando o Estado, do programa 

de Doutorado de Direito Político e Econômico, desta Instituição.  
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