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RESUMO 

Desde o momento em que o ser humano passou a conviver em grupos existem conflitos, e a 

solução de tais contendas fica a cargo de órgãos criados para tal. O acesso a tais órgãos, 

encarregados de ofertar uma solução às lides formadas, em um primeiro momento era restrito 

a determinado grupo de pessoas. Posteriormente, passou a ser facultado a todos que tivessem 

condições de arcar com o custo do processo. Com o passar dos anos, e a evolução do estado 

liberal para o estado de bem estar social, passou-se a entender o acesso à justiça não apenas 

como o acesso ao Poder Judiciário, mas como o acesso à uma ordem jurídica justa, devendo o 

Estado assegurar a efetividade do procedimento judicial.  
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RESUMEN 

Desde el momento en que los seres humanos comenzaron a vivir en grupos hay conflictos, y 

la resolución de tales controversias está a cargo de los órganos creados para esto. El acceso a 

los órganos encargados de ofrecer una solución a los conflictos formados, en un principio 

estaba restringido a un grupo particular de personas. Posteriormente se trasladó a ser prestado 

a todos los que podían pagar el costo del proceso. Con los años, y la evolución del Estado 

liberal al Estado de bienestar, empezamos a entender el acceso a la justicia, no sólo como el 
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acceso a los tribunales, pero como el acceso a un sistema legal justo, donde el Estado debe 

garantizar la eficacia del procedimiento. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para que se possa chegar a uma conceituação do que venha a ser “acesso à 

justiça”, mister que se analise a evolução histórica das origens e espécies de conflitos de 

interesses existente entre os seres humanos, passando pela formação dos primeiros órgãos 

julgadores, e pela superação de um modelo de Estado Liberal, para um Estado prestador, 

garantidor de direitos e garantias fundamentais.  

É exatamente neste ambiente de um Estado de Bem-Estar, que se inicia a 

definição de acesso à justiça como direito fundamental, protegido constitucionalmente. 

Direito este imposto, por previsão constitucional, ao Estado, que assumiu o compromisso de 

solucionar os conflitos de interesses surgidos na sociedade, dando a resposta quando 

provocada a tutela jurisdicional. 

É o acesso à justiça garantia de todos os cidadãos, tendente a tutelar o amplo e 

irrestrito acesso da população ao Poder Judiciário. Busca garantir, em verdade, o acesso a uma 

“ordem jurídica justa”, entendida esta como a garantia de que a população tenha acesso a uma 

ordem de direitos e valores tutelados no âmbito constitucional e infraconstitucional. 

Para que se efetive tal direito, é necessário que se garanta não apenas o acesso 

do jurisdicionado ao processo, fisicamente falando, mas que tal processo se revista de 

efetividade em todos os seus momentos, seja na ocasião do efetivo ingresso, seja no decorrer 

da prestação jurisdicional. 

 

1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

Partindo do pressuposto de que onde há relação humana, há conflito, podemos 

afirmar que desde o momento em que o ser humano passou a conviver em grupos existem 



 

conflitos a serem solucionados. Assim, em dado momento da história da civilização humana 

surgiu a ideia de justiça e a prática do acesso aos órgãos encarregados de aplicá-la. “No 

Código de Hamurabi, sabidamente uma das primeiras normas escritas da humanidade, 

encontram-se as primeiras indicações de acesso à justiça, no sentido da existência de garantias 

que, ao menos teoricamente, impediam a opressão dos mais fracos.”
1
 

O poder do soberano tinha como origem fontes divinas, e as decisões não eram 

questionadas pela população, que não detinha qualquer espécie de conhecimento acerca do 

direito vigente à época. Não havia direito escrito, mas apenas as decisões tomadas pelos juízes 

que, em um primeiro momento, eram os sacerdotes. Posteriormente, este papel passou a ser 

exercido pelos mais velhos, que se reuniam em conselhos, mantendo o direito em segredo, 

transmitindo-o de geração para geração. 

 

Dessume-se, assim, que naqueles tempos não se podia falar em acesso à 

justiça ou em tutela jurisdicional de direitos, nos termos em que hoje são 

concebidos, pois que o direito não era de conhecimento público, obstando 

que se pudesse falar em direito de ação, como via de acesso àqueles que 

detinham o poder de julgar, exigindo-lhes uma solução justa para os 

conflitos, isto é, de conformidade com o Direito, inexistindo os 

instrumentos incorporados pelos sistemas processuais mais modernos.
2
 

 

Historicamente, foi na Grécia Antiga que ocorreram as primeiras discussões e 

reflexões sobre o direito. Começou-se a desenvolver a ideia de isonomia. Porém, apenas os 

cidadãos tinham acesso à justiça, e aqueles se encontravam em pequeno número com relação 

à totalidade das pessoas.
3
 

 

O sistema jurídico criado pela cultura romana teve forte inspiração do 

pensamento grego, influenciando a construção dos sistemas jurídicos do 

futuro, hoje conhecidos como da família romano-germânica. Noções e 

princípios importantes nos sistemas contemporâneos, ligados ao direito e a 

justiça, foram hauridos do sistema jurídico romano, (...) O direito romano 

apresentou notável desenvolvimento dos institutos jurídicos e da jurisdição. 

Inicialmente a solução se dava pela autotutela (justiça privada), depois pela 

autocomposição e, em seguida, pelo modelo de resolução de conflitos 

através da escolha de árbitros pelas próprias partes, geralmente fundada em 

razões religiosas, sendo imparciais e traduzindo a vontade das partes.
4
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O período de racionalidade em que consistiu o pensamento da Grécia Antiga 

restou sepultado na Idade Média, em que a teologia da fé triunfou sobre a razão, retornando-se 

ao pensamento de que um ser supremo é a causa e o efeito de tudo. Tal período foi marcado 

pela inquisição, em que os julgamentos eram realizados de forma sumária, punindo-se aqueles 

que manifestassem contrariedade ao que a igreja considerava correto. 

Nos séculos XIV e XV começou a ocorrer a separação entre o estado e a igreja, 

sendo o fim da Idade Média conhecido como o período do Renascimento. 

 

Em um determinado momento as explicações medievais passam a não mais 

satisfazer; daí a volta, um reestudo, uma revisão do pensamento greco-

romano, surgindo, assim, o movimento conhecido como Renascimento 

(volta ao passado – renascer). O movimento chamado Renascença, iniciado 

no século XV (o Quattrocento), corresponde à retomada da cultura greco-

romana clássica ocorrida no limiar da era moderna e que, não raro, com ela 

se confunde, rompendo, assim, com o teocentrismo que marcara o período 

anterior. Seja entendido como período histórico, seja como fenômeno 

histórico, fato é que o Renascimento significa uma nova tomada de 

consciência do homem, com reflexos no plano artístico, social, filosófico, 

enfim em todos os planos da vida. O indivíduo volta a ser o centro 

(humanismo) das atenções, permitindo a sua emancipação e a livre 

expansão da sua força criadora. Está criada a base para o individualismo 

que viria a marcar a etapa subseqüente.
5
 

 

Durante o Estado moderno, a doutrina do direito natural sofreu profundas 

modificações, resgatando a racionalidade do direito, de inspiração humana, e não mais divina, 

como se acreditava até então. Para a escola clássica do direito natural, a fundamentação do 

direito não estava na religião, e sim na razão. 

No século XVIII, conhecido como século das luzes, foram criadas teses 

visando limitar o poder dos reis. Os iluministas
6
 pregavam a igualdade de todos perante a lei, 

a igualdade religiosa e a livre expressão do pensamento. Eram contra a ordem jurídica vigente 

à época, pois esta deva privilégios a determinadas classes sociais, e defendiam um governo 

constitucional e parlamentar.  

 

A concepção que se tinha dos juízes – e isso era a mais pura verdade – é que 

os mesmos representavam o braço forte da opressão do soberano, que os 

nomeavam, garantindo a prevalência dos interesses desse último. 

Naturalmente, o que se passou a pregar, depois das revoluções, foi a 
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necessidade de se diminuir o poder dos juízes, reduzindo sua função à tarefa 

de apenas declarar o conteúdo da lei.
7
 

 

Positivou-se, nos textos constitucionais, a igualdade entre os homens. Porém, o 

ordenamento jurídico vigente não permitia que se assegurasse o acesso à justiça, não havendo 

meios para que se efetivasse tal igualdade. Na verdade, o acesso à justiça estava relegado a 

segundo plano. Assim se consolidou o estado liberal do século XIX e início do século XX, 

privilegiando o aspecto econômico, o que acabou acarretando um novo choque entre as 

classes sociais. 

Durante o Estado liberal, por direito de ação entendia-se apenas o direito 

formal de propor uma ação. Estaria em juízo apenas quem pudesse suportar os custos de uma 

demanda, não havendo preocupação estatal com relação às desigualdades econômicas e 

sociais. 

Neste momento, iniciou-se a distinção entre a igualdade formal, prevista nos 

textos constitucionais dos estados, e a igualdade material, almejada pela população. Para 

garantir tal igualdade, a intervenção estatal passa a ser cada vez mais necessária. Buscava-se a 

concretização dos direitos sociais e a tutela dos mais fracos em suas relações com os mais 

fortes. 

Esta preocupação refletiu-se nas constituições dos estados ocidentais, em sua 

grande maioria, textos que se preocuparam com o reconhecimento e proteção dos direitos 

sociais. 

 

(...) quando as liberdades públicas passaram a ser vistas como privilégios de 

alguns, ou como privilégios burgueses, o Estado deu uma nova roupagem e 

dimensão aos antigos direitos e instituiu direitos pensados como 

fundamentais para uma organização justa e igualitária da sociedade. 

Abrindo também oportunidade para que ao direito de ação fossem 

agregados outros conteúdos. 

As Constituições do século XX procuraram integrar as liberdades clássicas, 

inclusive as de natureza processual, com os direitos sociais, objetivando 

permitir a concreta participação do cidadão na sociedade, mediante, 

inclusive, a realização do direito de ação, que passou a ser focalizado como 

“direito de acesso à justiça”, tornando-se objeto da preocupação dos mais 

modernos sistemas jurídicos do século passado.
8
 

 

No Brasil, refletiu-se o quadro desenhado no restante do mundo. Os primeiros 

anos do período republicano foram marcados pelo desenvolvimento do estado liberal, em que 

                                                 
7
 PAROSKI, 2006, p. 234. 

8
 MARINONI, 2008, p. 185. 



 

a igualdade e a liberdade eram formais, dissociadas da realidade. O acesso à justiça foi 

incluído de forma explícita no texto constitucional pela primeira vez em 1946
9
. 

A Constituição de 1967 previa em seu art. 150, § 4º a garantia do acesso à 

justiça
10

, porém, após o golpe militar foi editada a Emenda Constitucional nº 1, de 17 de 

outubro de 1969, que manteve o dispositivo com a redação original, porém, no Capítulo V, 

das Disposições Gerais e Transitórias, o art. 181, incisos I a III, excluía da apreciação judicial 

alguns atos e resoluções praticados pelo Governo Militar. Também excluiu-se da apreciação 

judicial, conforme art. 182, da EC nº 1/1969 e art. 11 do AI 5/1968, os atos praticados de 

acordo com o Ato Institucional nº 5 e Atos Complementares. 

Restaurado o Estado Democrático, a Constituição da República de 1988 não 

traz nenhuma exceção, e regula de forma ampla o direito de ação, em seu art. 5º, XXXV, 

dispondo que: A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito. 

 

A norma constitucional se dirige não apenas ao legislador, mas a qualquer 

pessoa ou instituição, seja pública ou privada, que estão proibidas de obstar 

o ingresso em juízo de qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro residente 

no País, para deduzir pretensão, tendo por escopo apreciação de lesão ou 

ameaça a direito. A garantia constitucional à tutela jurisdicional preventiva 

ou reparatória abrange não apenas o direito individual, mas também os 

direitos coletivos e difusos.
11

 

 

Garante o ordenamento brasileiro, desta forma, o amplo acesso de toda a 

população ao Poder Judiciário. Porém, esta não é a única acepção do termo acesso à justiça. 

Não basta que o cidadão tenha acesso ao Poder Judiciário, deve o ordenamento jurídico 

garantir que o efetivo acesso a uma “ordem jurídica justa”. 

 

2 CONCEITO DE ACESSO À JUSTIÇA 

Conforme aduzido acima, não se deve considerar o acesso à justiça 

simplesmente como acesso ao Poder Judiciário. Possui o termo dupla acepção: 
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Na doutrina nacional, parece predominar nos últimos quinze ou vinte anos, 

o entendimento de que o acesso à justiça não significa somente ter mero 

acesso aos tribunais, mas sim, obter concretamente a tutela jurisdicional 

buscada e, além disso, não importa unicamente em alcançar solução 

jurisdicional para os conflitos de interesses, mas sim, colocar o 

ordenamento jurídico à disposição das pessoas outras alternativas como 

meios para esta solução, a exemplo da mediação e da arbitragem privadas. 

Significa romper barreiras e introduzir mecanismos de facilitação não 

apenas do ingresso em juízo, mas também durante todo o desenvolvimento 

do procedimento jurisdicional, significa redução de custos, encurtamento de 

distâncias, duração razoável do processo, diminuição de recursos 

processuais e efetiva participação na relação processual, dentre tantos 

aspectos que podem ser ressaltados.
12

 

 

É o acesso à justiça um direito fundamental, e de grande importância, pois é 

através dele que e consegue exercer os demais direitos fundamentais, é por meio dele que se 

busca a concretização dos demais direitos pelo Poder Judiciário. 

Assim, acesso à justiça significa acesso à jurisdição, mas também significa 

acesso a uma ordem de valores e direitos fundamentais do homem, significando o acesso à 

uma ordem jurídica justa. Nos dizeres de KAZUO WATANABE: 

 

A problemática do acesso à justiça não pode ser estudada nos acanhados 

limites do acesso aos órgãos judiciais já existentes. Não se trata apenas de 

possibilitar o acesso à Justiça, enquanto instituição estatal, e sim de 

viabilizar o acesso à ordem jurídica justa. Uma empreitada assim ambiciosa 

requer, antes de mais nada, uma nova postura mental. Deve-se pensar na 

ordem jurídica e nas respectivas instituições, pela perspectiva do 

consumidor, ou seja, do destinatário das normas jurídicas, que é o povo, de 

sorte que o acesso à Justiça traz à tona não apenas um programa de reforma 

como também um método de pensamento, como com acerto acentua Mauro 

Cappelletti. (...) São seus elementos constitutivos: a) o direito de acesso à 

Justiça é, fundamentalmente, direito de acesso à ordem jurídica justa; b) 

são dados elementares desse direito: (1) o direito à informação e perfeito 

conhecimento do direito substancial e à organização de pesquisa 

permanente a cargo de especialistas e ostentada à aferição constante da 

adequação entre a ordem jurídica e a realidade sócio-econômica do país; (2) 

direito de acesso à justiça adequadamente organizada e formada por juízes 

inseridos na realidade social e comprometidos com o objetivo de realização 

da ordem jurídica justa; (3) direito à preordenação dos instrumentos 

processuais capazes de promover a efetiva tutela de direitos; (4) direito à 

remoção de todos os obstáculos que se anteponham ao acesso efetivo à 

Justiça com tais características.
13
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Este também é o entendimento de ADA PELEGRINI GRINOVER. Para a autora, o 

acesso à justiça é um direito amplo, de obter a solução justa para os conflitos de interesses, 

sendo o processo mais do que um mero instrumento de jurisdição, aplicador de normas legais, 

e sim um instrumento capaz de produzir decisões conforme uma ordem de valores 

identificada no ordenamento jurídico.
14

 

De acordo com MAURO CAPPELLETTI e BRYANT GARTY:  

 

A expressão „acesso à justiça‟ é reconhecidamente de difícil definição, mas 

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 individuais e socialmente justos.
15

 

 

Deve o Estado, portanto, assegurar o acesso à justiça pela ordem 

constitucional, mas, além disso, deve atuar pela manutenção da paz social, solucionando os 

conflitos jurídicos dentro de certos parâmetros de razoabilidade. 

Acesso à justiça traduz a ideia de garantia de que o Estado assegure a todas as 

pessoas instrumentos capazes de gerar decisões que levem à decisão justa dos conflitos de 

interesses, atendendo a escopos sociais e políticos, além dos jurídicos, agregando à solução os 

valores contemplados pela ordem constitucional. 

Assim, calcado em modalidades igualitárias de direito e justiça, tal instituto 

deve ser considerado o básico dos direitos fundamentais do ser humano. Não é por outra razão 

que a incapacidade do Estado em promover a integração efetiva de parcelas marginalizadas da 

população tem-se mostrado como um dos grandes obstáculos à efetivação das promessas da 

democracia. Outro aspecto relevante é a exclusão econômica da qual decorre a exclusão 

jurídica resultante da incapacidade do Estado de garantir ao cidadão o acesso e a efetivação 

dos direitos humanos constitucionalmente garantidos. 

 

2.1 O compromisso estatal de realização de uma Ordem Jurídica Justa 

 

Sendo o acesso à justiça um direito constitucionalmente assegurado, e tendo 

como uma de suas acepções o acesso a uma ordem jurídica justa, devemos entender que não 
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basta que o Estado faculte ao jurisdicionado a participação no processo. Deve garantir uma 

tutela jurisdicional adequada a cada caso concreto, assegurando às partes uma igualdade real. 

 

(...) o processo jurisdicional deve produzir resultados efetivos, solucionando 

os conflitos, restabelecendo a paz social e entregando concretamente a 

quem tem razão o bem da vida pretendido, ou seja, um processo capaz de 

eliminar lesão atual ou iminente a direitos e interesses juridicamente 

protegidos, gerando decisões que projetem efeitos na vida das pessoas a 

quem a tutela é prestada. O processo não tem um escopo que se esgota em 

si mesmo, mas deve servir à sociedade, ao Estado e aos indivíduos.
16

 

 

É o chamado processo civil de resultados, entendendo-se que o sistema 

processual deve propiciar à parte que possui razão uma melhora na sua situação, em relação 

àquela em que estava antes da demanda. 

O Estado toma para si o monopólio jurisdicional, devendo instituir os meios 

necessários para a solução dos conflitos de interesses. Para a garantia do efetivo acesso à 

justiça, prevê a Constituição Federal uma série de garantias decorrentes do devido processo 

legal, como o contraditório, a ampla defesa, a motivação das decisões judiciais e o juiz 

natural.
 17

 

 

Enfim, por acesso à ordem jurídica justa entende-se acesso a um processo 

justo, ou seja, a garantia de acesso a uma justiça imparcial, que não só 

possibilite a participação efetiva e adequada das partes no processo 

jurisdicional, mas que também permita a efetividade da tutela dos direitos, 

consideradas as diferentes posições sociais e as específicas situações de 

direito substancial. O processo que não produza um resultado justo, assim 

considerado aquele que não atinge seus objetivos éticos ou que repele, 

direta ou indiretamente, os influxos axiológicos da sociedade, é, na verdade, 

um processo injusto e, por isso, inibidor do acesso à justiça.
18

 

 

Este entendimento surgiu em um momento em que as Constituições dos 

Estados passaram a garantir uma série de direitos sociais. Tais direitos, “caso ficassem 

destituídos de mecanismos que fizessem impor o seu respeito, assumiriam a configuração de 

meras declarações políticas, de conteúdo e função mistificadores.”
19

 

A atividade jurisdicional é a resposta dada pelo Estado à proibição da 

autodefesa, devendo proporcionar ao titular do interesse juridicamente protegido aquilo que 
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lhe é concedido pelo direito material, mas que por algum motivo não foi efetivado de forma 

espontânea, sendo necessária a tutela estatal. 

 

3 A EFETIVIDADE DO PROCESSO COMO GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA 

 

Entendido o acesso à justiça como acesso à ordem jurídica justa, cumpre traçar 

algumas considerações acerca da efetividade do processo.  

 

Efetividade da tutela jurisdicional significa a maior identidade possível 

entre o resultado do processo e o cumprimento espontâneo das regras de 

direito material. Ou seja, a parte somente necessita pedir a intervenção 

estatal se não houver satisfação voluntária do direito. (...) 

Ineficácia ou inefetividade da tutela jurisdicional representa verdadeira 

denegação dessa mesma tutela, pois não confere ao titular do direito a 

proteção a que se propôs o Estado, ao estabelecer o monopólio da 

jurisdição. Direito à tutela jurisdicional, como garantia constitucional (CF, 

art. 5º, inciso XXXV), significa direito à tutela efetiva, o que somente se 

torna possível se houver instrumentos adequados para alcançar esse 

resultado.
20

 

 

Como aduzido acima, não há que se falar em acesso à justiça sem que se 

garanta acesso a um processo célere e eficaz, sob pena de se tornar inútil. “Daí decorre a ideia 

de efetividade como garantia fundamental do processo, a ser extraída dos princípios 

constitucionais que constituem os fundamentos do sistema processual brasileiro. Trata-se, sem 

dúvida, de componente inafastável das garantias constitucionais do processo.”
21

 

Não basta assegurar o acolhimento da pretensão formulada, devem-se garantir 

os meios para que tal ocorra. Acesso à ordem jurídica justa significa o acesso de todos “à via 

constitucional de solução de litígios, livres de qualquer óbice que possa comprometer a 

eficácia do resultado, pretendido por aquele cujos interesses estejam amparados no plano 

substancial”
22

. Não se pode olvidar que tal direito também possui aquele que não obtém a 

tutela jurisdicional, por não ter conseguido demonstrar a existência do direito material 

pretendido. Também possui ele a garantia do acesso à justiça, com todas as garantias 

inerentes. 

Nessa medida, o direito constitucional de ação assume o importante papel no 

sistema, de garantir o acesso à ordem jurídica justa. 
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A efetividade significa que todos devem ter pleno acesso à atividade estatal, 

sem qualquer óbice (effettivitá soggettiva); têm a seu dispor meios 

adequados (effettivitá tecnica) para a obtenção de um resultado útil 

(effettivitá qualitativa), isto é, suficiente para assegurar aquela determinada 

situação da vida reconhecida pelo ordenamento jurídico material (effettivitá 

oggettiva). 

Processo efetivo, portanto, é aquele dotado de mecanismos adequados à 

proteção de qualquer direito e acessíveis a quem se apresente como o 

respectivo titular. Deve ainda proporcionar, na medida do possível, a 

reprodução exata do fenômeno substancial, possibilitando ao juiz visão 

correta da realidade. Por fim, é preciso assegurar àquele a quem for 

reconhecida a condição de titular do direito a possibilidade de usufruir 

plenamente dessa situação de vantagem, devendo o resultado ser obtido 

com dispêndio mínimo de tempo e energia.
23

 

 

De acordo com tal entendimento, todos têm direito a exigir do estado que 

desenvolva a atividade jurisdicional por meio de um processo, observando-se os requisitos 

mínimos do devido processo legal previstos na Constituição Federal. É o chamado devido 

processo constitucional. “O direito de ação deve ser visto como garantia de efetividade, isto é, 

deve conferir ao seu titular a possibilidade de exigir do Estado instrumento apto a solucionar 

as controvérsias de maneira adequada e útil.”
24

 

 

Não se nega a ideia abrangente da garantia constitucional da ação, que 

compreende, sem dúvida, o direito à tutela jurisdicional efetiva, ou seja, 

apta a proporcionar ao titular do interesse amparado pela regra substancial a 

possibilidade real e concreta de usufruir dessa situação. É esse o 

entendimento correto a respeito do princípio da inafastabilidade. 

Efetividade do processo, devido processo legal e direito à adequada tutela 

jurisdicional são fenômenos indissociáveis. 

Mas todas essas garantias incorporadas ao texto constitucional referem-se a 

ambos os sujeitos do processo.
25

 

 

Processo efetivo, portanto, é aquele dotado de instrumentos suficientes à tutela 

das situações de direito material deduzidas perante o juiz, assegurando a satisfação dos 

interesses regulados por tais relações. A ideia de efetividade do processo, portanto, está 

diretamente ligada ao conceito de acesso à justiça. 

 

 

 

                                                 
23

 BEDAQUE, 2009, p. 80. 
24

 BEDAQUE, 2009, p. 82. 
25

 BEDAQUE, 2009, p. 84. 



 

CONCLUSÃO 

 

Entendido o acesso à justiça como acesso à ordem jurídica justa, um 

importante fator a ser considerado é a efetividade do processo.  

Porém, não basta assegurar abstratamente o direito de ação, é necessário 

garantir o acesso efetivo à tutela jurisdicional, por parte de quem dela necessita, seja em um 

momento pré-processual, seja na ocasião do efetivo ingresso no processo, seja no decorrer da 

prestação jurisdicional. 

Efetividade da tutela jurisdicional significa a maior identidade possível entre o 

resultado do processo e o cumprimento espontâneo das regras de direito material. Ineficácia 

ou inefetividade da tutela jurisdicional representa verdadeira denegação dessa mesma tutela, 

pois não confere ao titular do direito a proteção a que se propôs o Estado, ao estabelecer o 

monopólio da jurisdição.  

O acesso à Justiça, assim, deve ser encarado como direito fundamental dos 

mais relevantes possíveis, já que permite, por meio de sua justa e razoável efetivação, a 

garantia de todas as disposições constitucionalmente tuteladas, de forma que se tenha como 

consequência lógica a proteção da força normativa constitucional e das balizas de um Estado 

Democrático de Direito. 
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