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APRESENTAÇÃO

A presente coletânea integra uma coleção de 10 (dez) 
obras publicadas pela Editora D’Plácido com o apoio da 
Funadesp (Fundação Nacional de Desenvolvimento do 
Ensino Superior Particular) e da Fundação Mineira de 
Educação e Cultura. 

O trabalho é fruto do esforço do Programa de Pós-
-Graduação em Direito da Universidade Fumec (PPGD 
– Mestrado em Direito) em consolidar redes de pesquisa 
entre os demais PPGDs brasileiros que atuam nas áreas 
das “Instituições Sociais, Direito e Democracia”, alicerce 
das linhas de pesquisas em desenvolvimento: “Autonomia 
privada, regulação e estratégia” e “Esfera pública, legiti-
midade e controle”. O escopo dessa área de atuação e 
linhas de pesquisa é tratar das interseções entre os setores 
público e privado. 

Os trabalhos foram selecionados pelos docentes coor-
denadores (da Universidade Fumec e de 9 PPGD’s parcei-
ros, de distintas IES) com o apoio do Núcleo de Pesquisa 
do Mestrado em Direito da Universidade Fumec, a partir 
da divulgação de edital de convocação publicado, em abril 
de 2016, em diversos meios de divulgação, entre os quais o 
site do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Direito – CONPEDI. Durante o segundo semestre de 
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2016, os trabalhos selecionados foram devolvidos aos auto-
res para ajustes, complementações e adaptações editoriais.

Participaram da chamada de trabalhos, PPGD’s de 
todas as regiões brasileiras, tendo sido selecionados 56 tex-
tos para compor as coletâneas, segundo o campo temático 
respectivo, de IES de 13 estados da federação brasileira 
(MG, RN, SP, PR, RS, RJ, MS, DE, PA, AM, MA, PE e PB). 

A presente coletânea, ao tratar da temática Esfera 
pública e constitucionalismo contemporâneo apresenta 
capítulos que discutem questões referentes a área de inves-
tigação da linha “Esfera pública, legitimidade e controle” 
do PPGD da Universidade Fumec.

Os trabalhos selecionados para esta coletânea, abor-
daram os seguintes temas: 

• Estado, direitos fundamentais e relações priva-
das: pressupostos mínimos de atuação estatal no 
cenário brasileiro atual, de Igor Coelho Antunes 
Ribeiro (UNIMONTES - Universidade Estadual 
de Montes Claros);

• A Comissão Nacional da Verdade à luz do 2º prin-
cípio de Chicago, de Carlos Eduardo Adriano e 
Simone Alvarez (UERJ);

• O Tribunal de Justiça da União Europeia, de Bár-
bara Natália Lages Lobo  (PUC/MG);

• O acesso à justiça dos povos indígenas e o necessá-
rio diálogo com o novo constitucioanalismo lati-
no-americano, de Luciano Moura Maciel (UFPA);

• Compreensão e refundação da jurisdição: cami-
nhos para a construção do Estado Democrático de 
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Direito, de Lucas Augusto da Silva Zolet, (IMED 
– Passo Fundo – RS); 

• A constitucionalização dos direitos fundamentais 
e sociais trabalhistas e a (in)efetividade das normas 
constitucionais de proteção ao pleno emprego em 
face da terceirização, de Maria Aparecida Alkimim 
(PUC/SP)

Assim, o presente livro constitui-se em importante 
ponto de debate no que se refere à esfera pública e consti-
tucionalismo contemporâneo, tornando esta obra referência 
obrigatória para a comunidade acadêmica do Direito de 
modo a contribuir para a construção de um Brasil mais 
justo e soberano.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2016.

Eduardo Martins de Lima 
Universidade FUMEC

Filomeno Moraes 
Universidade de Fortaleza

Maria Tereza Fonseca Dias 
Universidade FUMEC 
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1
A COMISSÃO NACIONAL 
DA VERDADE À LUZ DO 2º 
PRINCÍPIO DE CHICAGO

Carlos Eduardo Adriano Japiassu1

Simone Alvarez Lima2

1.1. INTRODUÇÃO

O trabalho a seguir abordará o 2º princípio de Chi-
cago, o qual trata do direito à verdade, parte de uma das 
dimensões da justiça de transição. No 1o item, será expli-
cada a evolução do direito à verdade dentro do contexto 
de regimes autoritários, mostrando que antes não se podia 
sequer cogitar à busca da verdade sob pena de repressão, 
tortura ou até mesmo de morte, entretanto, essa situação 
mudou a partir do momento em que os Estados adotaram 
a justiça de transição, o que levou o direito à verdade ao 

1 Pós- Doutor pela  University of Warwick (Inglaterra), Doutor em 
Direito (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), coordena-
dor do programa de pós graduação em Direito na Universidade 
Estácio de Sá.

2 Doutoranda em Direitos Fundamentais e Novos Direitos (Uni-
versidade Estácio de Sá), pós graduada em Direito Constitucional 
(Universidade Cândido Mendes).
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apogeu: sua consagração como direito humano e garantido, 
inclusive, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Em seguida analisaremos alguns dos itens previstos no 
2º Princípio de Chicago, o qual trata sobre direito à verdade, 
confrontando-os com a Lei nº 12.528, de 18 de novembro 
de 2011, com o objetivo de demonstrar a efetividade do 2o 
princípio de Chicago na legislação brasileira. Além disso, 
iremos analisar determinados itens do princípio através da 
citação de notícias veiculadas na mídia, tal como questão 
sobre a proteção de testemunha, exumação, etc.

Por fim, faremos uma breve explanação a respeito das 
Comissões da Verdade em outros países para que o leitor 
tenha uma ideia de como o direito à verdade teve efetivi-
dade além do Brasil, mostrando os benefícios da Comissão 
Nacional da Verdade na Argentina, África, Chile, Uruguai, 
dentre outros. 

1.2. DIREITO À VERDADE, DA  
REPRESSÃO À CONSAGRAÇÃO  
COMO DIREITO HUMANO

Não apenas no Brasil, mas especialmente na América 
Latina em geral, durante o período da Guerra Fria, alguns 
países do continente americano se viram preocupados com 
o avanço do socialismo e do comunismo e instalaram, com 
o apoio de potências capitalistas ocidentais, principalmente 
dos Estados Unidos, governos ditatoriais com o objetivo 
de “suprimir eventuais tentativas de propagação socialista 
no continente, na tentativa de manter o isolamento da 
ilha de Fidel Castro de seus vizinhos latinos.” (PEREIRA, 
2014, p. 207). Durante o governo de João Goulart, entre 
os anos de 1961 e 1964, o Brasil passou a dar maior espaço 
às organizações sociais, anunciando reformas de base que 
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abrangeriam mudanças na estrutura agrária, econômica e 
educacional. Conforme explicita JAPIASSÚ e MIGUENS 
(2014, p. 241), “tal como aconteceu na Argentina, a ativi-
dade política de esquerda começou a ser vista como um 
inimigo interno por determinados setores hegemônicos e 
pelo oficialato militar, que deveria ser combatido.”

Em todos os países que foram governados em algum 
momento pela ditadura, a população viu cada ato contra 
o governo militar sendo duramente combatido e isto, 
ao longo do tempo, criou uma ferida na sociedade que 
também via tais atos cruéis permanecendo impunes e os 
familiares de vítimas e até mesmo vítimas sofriam com o 
desconhecimento das informações sobre o que realmente 
teria ocorrido. Muitas das torturas, estupros, espancamentos 
e assassinatos não foram revelados, noticiados ou reconhe-
cidos, o que gerava angústia nas vítimas sobreviventes e 
nas famílias das vítimas falecidas que buscavam a verdade 
como forma de abrandar o sofrimento, contudo, a edição 
de leis da anistia tornava o direito à verdade praticamente 
impossível de ser exercido em diversos países. A anistia foi 
uma das formas adotadas pelos governos quando decidiu 
sair do regime autoritário para o democrático através da 
justiça de transição, visando evitar sanções para aqueles que 
extrapolaram em seus atos.

Conforme explicação de ISA (2010, p. 72) “quem 
desenhou e comandou os processos de transição foram 
os atores políticos com uma agenda e com interesses que 
queriam preservar e proteger” e nesta mesma linha de ra-
ciocínio MAZZUOLI (2015, p. 339) complementa, citando 
que apesar da existência de padrões institucionais e jurídicos 
cada vez mais especializados, não foram eles que determi-
naram o caminho a seguir da transição democrática, mas 
sim os agentes políticos, os quais pretenderam acomodar 
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estrategicamente seus interesses e objetivos no quadro da 
justiça de transição e assim, a principal medida adotada foi 
a edição de leis de auto anistia, como, no Brasil, a Lei nº 
6.683, de 28 de agosto de 1989, a qual, em seu artigo 1o, 
concede a anistia a todos os crimes políticos e conexos a 
estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos polí-
ticos suspensos e aos servidores da Administração Direta 
e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos 
Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares 
e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com 
fundamento em Atos Institucionais e Complementares, 
ocorridos dentro do período de 02 de setembro de 1961 
e 15 de agosto de 1979.

PERRONE-MOISÉS (2009, p. 29) entende que o 
objetivo de leis de anistia não era a transição apenas em 
prol da sociedade, mas livrar da reprimenda penal aqueles 
que cometeram crimes em nome da ditadura militar, como 
tortura, execução, desaparecimento forçado, sequestro e 
terrorismo de Estado. Entretanto, a lei da anistia no Brasil 
considerou que qualquer crime conexo aos crimes políticos 
estariam igualmente anistiados, sendo estes considerados 
aqueles de qualquer natureza relacionados com crimes 
políticos ou praticados por motivação política (art. 1o, §1o 
da Lei da Anistia brasileira).

De acordo com ABRÃO (2014, p. 385), a principal 
característica do processo de transição no Brasil é que as 
medidas de reparação estruturam a agenda que procura 
tratar o legado da violência ocorrida durante a Ditadura 
Militar. A reparação aos perseguidos políticos foi uma 
conquista decorrente da promulgação da Lei da Anistia, 
marco da transição política brasileira, que previu, além 
do perdão dos crimes políticos e conexos, medidas de 
reparação como a restituição de direitos políticos e o 
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direito de reintegração ao trabalho de servidores públicos 
afastados arbitrariamente.

A lei da anistia viola obrigações internacionais con-
substanciadas na Convenção Americana de Direitos Hu-
manos, de 1969, devendo ser considerada inválida por 
colidir com o dever imposto a todos os Estados de per-
seguir violações de direitos humanos perpetradas em seu 
território, principalmente quando se trata de crimes contra 
a humanidade por serem dotados de natureza jus cogens 
(MAZUOLLI, 2015, p. 341).

No Brasil, as raízes do direito à verdade foram fir-
madas em 1995, uma vez que após a ditadura a opção foi 
pelo esquecimento jurídico dos acontecimentos e da não 
responsabilização dos agentes da ditadura. Neste ano, foi 
publicado o Dossiê de Mortos e Desaparecidos Políticos a 
Partir de 1964, como resultado da sistematização de pes-
quisas realizadas nos arquivos do Instituto Médico Legal 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, nos arquivos 
das Polícias Políticas de Pernambuco, Paraná, Paraíba, São 
Paulo e Rio de Janeiro.

Tendo em mãos esta documentação, ex-presos políti-
cos e familiares apresentaram denúncias ao Conselho Re-
gional de Medicina do Rio de Janeiro, exigindo a cassação 
do registro de médicos que colaboraram com a ditadura 
ao emitirem laudos falsos, omitindo a prática de tortura 
ou a causa mortis, e isto ocasionou a cassação do registro de 
quatro médicos. Neste contexto, durante a disputa eleitoral 
entre os candidatos à Presidência da República, Luiz Inácio 
Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso, os familiares 
das vítimas apresentaram uma carta de compromisso, que 
por ambos foi assinada, tendo em vista a elaboração de um 
projeto de lei que possibilitasse o esclarecimento a respei-
to do ocorrido com os mortos e desaparecidos políticos 
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(COMISSÃO DA VERDADE DO RIO DE JANEIRO, 
2015, p.14). 

Tendo em foco o comprometimento firmado na 
carta e a pressão da sociedade civil, durante o governo do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, então eleito, em 
18 de abril de 1995, a Comissão de Direitos Humanos 
da Câmara dos Deputados apresentou o Projeto de Lei 
nº 326, que foi sobreposto pelo Projeto nº 869, oriundo 
de mensagem presidencial, que foi aprovado como a Lei 
nº 9.140, em 04 de dezembro de 1995 que surgiu com o 
objetivo de reconhecer como mortas pessoas desaparecidas 
em razão de participação, ou acusação de participação, em 
atividades políticas, no período de 02 de setembro de 1961 
a 15 de agosto de 1979, além de trazer outras providências. 

Esta lei foi o início do processo de reconhecimento 
pelo Estado brasileiro das violações aos direitos humanos 
ocorridos durante o período da ditadura militar, tendo 
em vista que criou a Comissão Especial sobre Mortos e 
Desaparecidos (CEMDP), a qual veio a existir de fato em 
2003; trouxe a possibilidade de indenização pecuniária 
aos familiares das vítimas e reconheceu automaticamente 
136 desaparecidos, constantes no Dossiê organizado por 
familiares e militantes de direitos humanos ao longo de 
25 anos de buscas.

DIMOULI (2010, p. 95) criticou o fato de que apesar 
das condutas adotadas em 1995 mostrarem algum avanço 
em relação ao direito à verdade, o Brasil permaneceu op-
tando por evitar conflitos com grupos militares e forças 
conservadoras que não admitem questionamentos da atu-
ação das forças de segurança durante a ditadura. 

Em 2007 foi publicado o informe Direito à Memória 
e à Verdade e a questão foi apoiada pela então chefe da 
Casa Civil Dilma Rousseff. Nos conta TORELLY (2014, 
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p. 413) que a ideia de constituir uma Comissão da Verdade 
no Brasil consolidou-se durante a Conferência Nacional 
de Direitos Humanos e foi referendada enquanto compro-
misso de Estado através do Decreto-lei nº 7.037, de 21 de 
dezembro de 2009, que aprovou o III Programa Nacional 
de Direitos Humanos (PNDH-III), o qual, em seu art. 2o, 
VI, dispõe que o Programa Nacional de Direitos Humanos 
terá como um dos eixos orientadores o direito à memó-
ria e à verdade, o que, em outras palavras significa que o 
direito à verdade se consagrou como um direito humano 
da cidadania e que seria dever do Estado a preservação da 
memória histórica e a construção pública da verdade.

Em 29 de abril de 2010, o STF, por 7 votos a 2, afir-
mou a vigência da Lei da Anistia e a constitucionalidade 
da interpretação que absolve crimes de desaparecimento 
forçado, tendo como consequência a improcedência da 
ADPF nº 153, interposta pela Ordem dos Advogados do 
Brasil, com objetivo de revisão dos artigos 1o, § 1o e §2o da 
citada lei em virtude da incompatibilidade com a Consti-
tuição Federal de 1988, que enaltece a dignidade da pessoa 
humana (STF, 2010). Essa decisão, por ter sido proferida em 
sede de ADPF, possuía efeito vinculante quanto aos demais 
órgãos do Poder Público, eficácia erga omnes e é impassível 
de recurso (FERRARI, 2011, p. 988). 

A improcedência da ADPF nº 153 desprezou as nor-
mas internacionais de direitos humanos (hard law) das quais 
o Brasil é parte, declarações de direitos (soft law) aceitas 
pelo Estado e a jurisprudência da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos (MAZZUOLI, 2015, p. 346). O Brasil 
havia retrocedido em matéria de direitos humanos, des-
respeitando o princípio da vedação ao retrocesso, previsto 
em todos os sistemas regionais de proteção, não efetivando 
direitos já reconhecidos pela ordem internacional.
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Em julho de 2009, os familiares das vítimas ingres-
saram com denúncia perante a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, caso que ficou conhecido como o 
caso “Gomes Lund e outros versus Brasil” visando a res-
ponsabilização internacional do Brasil por descumprir 
regras previstas na Convenção Americana de Direitos 
Humanos e a sentença condenatória proferida  em 24 de 
novembro de 2010 constituiu um marco brasileiro com 
impacto internacional na busca pela verdade em relação 
às violações aos direitos humanos ocorridas na região do 
Araguaia entre 1972 a 1975. 

A partir de então, o Brasil foi obrigado a invalidar a lei 
da anistia, o que fez com que o direito à verdade fosse mais 
uma vez consagrado, em nome da efetividade da sentença 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Em 2011, foi criada a Comissão Nacional da Verdade 
no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, pela 
Lei nº 12.528, de 18 de novembro de 2011 e instituída 
em 16 de maio de 2012, com o objetivo de examinar e 
esclarecer as violações de direitos humanos ocorridas entre 
1937 e 1985, cobrindo as ditaduras da Era Vargas e a Militar 
a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica. 

Contudo, resta a indagação como foi garantida a efeti-
vidade ao direito à verdade? Qual seria o ponto de partida 
para concretizar este pilar da justiça de transição além da 
mera criação legislativa? Tendo em vista as dificuldades 
de ordem prática da concretização dos direitos referentes 
à justiça de transição nos diversos países, foram criados os 
Princípios de Chicago, dentre os quais encontra-se o 2o 
princípio referente ao direito à verdade o qual refletiu na 
criação da Comissão Nacional da Verdade, objeto de estudo 
do item a seguir.
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1.3. A COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE 
À LUZ DO 2º PRINCÍPIO DE CHICAGO

Justiça de transição, nas palavras de MAZZUOLI 
(2015, p. 337), “é aquela situada no contexto da passagem 
de um regime autoritário para um regime democrático, 
buscando confrontar um passado de abusos e violência com 
um futuro de esperança e respeito aos direitos humanos.” 
Trata-se do conjunto de mecanismos, judicias ou extra-
judiciais, destinados a enfrentar o legado de violência em 
massa cometida no passado, responsabilizando os culpados 
e exigir a efetividade dos direitos à memória, à verdade e 
à justiça (ONU, 2004.).

A justiça de transição compõe-se de pelo menos 
quatro dimensões fundamentais: a) reparação; b) o for-
necimento da verdade e a construção da memória; c) a 
regularização da justiça e reestabelecimento da igualdade 
perante a lei; d) a reforma das instituições perpetradoras 
de violações contra os direitos humanos. (GENRO, 2009, 
p. 25). Essas dimensões estão previstas nos princípios de 
Chicago, que surgiram com o objetivo de orientar a justiça 
de transição naqueles países que desejam se reconciliar 
com seu povo de um passado de atrocidades e passar para 
um regime democrático.

Segundo JAPIASSU  e MIGUENS (2014, p. 238), em 
busca de auxiliar os Estados a respeito de que atos adotar 
para transitar de um regime autoritário para o democrático, 
Biassouni estabeleceu os sete princípios de Chicago, que 
tratam de medidas penais e não penais referentes à justiça de 
transição, representando as diretrizes básicas que um Estado 
deve adotar para implementar uma política voltada à se 
desculpar de um passado repleto de atrocidades aos direitos 
humanos. Estes princípios configuram o resultado de uma 
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série de reuniões e consultas realizadas por um período de 
7 anos envolvendo acadêmicos, juristas, jornalistas, líderes 
religiosos, dentre outros.

A primeira reunião foi realizada no Instituto de Di-
reitos Humanos Internacionais, no ano de 1997. Em 2003, 
o Instituto realizou três reuniões para discutir a respeito 
da justiça de transição, onde os princípios foram revis-
tos e renomeados como Princípios de Chicago (são sete 
princípios), os quais visam contribuir para o movimento 
internacional para lidar com violações passadas de direi-
tos humanos, se comprometendo com a verdade, a paz, a 
reconciliação, os direitos das vítimas e o valor inerente à 
vida humana. (BIASSOUNI, 2007, p. V).

O contexto que inspirou a elaboração destes princípios 
foi a segunda metade do século XX, período em que o 
mundo foi cenário de guerras, genocídio, conflitos étnicos, 
regimes autoritários, tortura, desaparecimento, massacre, 
milhares de mortes, cuja maioria era de civis. Por mais 
horríveis que sejam essas situações, a impunidade se en-
contrava institucionalizada, o que protegia mais os autores 
dos fatos do que as vítimas, cujas exigências de reclamação 
vinham sendo ignoradas.

A violência e desrespeito aos direitos humanos não 
foi uma situação localizada em um único lugar do mundo, 
mas sim generalizada tal como o desejo de adotar a justiça 
de transição, contudo havia um despreparo internacional 
para lidar com a situação. A respeito disso, JAPIASSU e 
MIGUENS (2014, p. 240) explicam que a comunidade 
internacional estava despreparada a respeito da justiça pós 
conflito, uma vez que “entidades como a Organização 
das Nações Unidas, os governos e as organizações não 
governamentais procediam a partir de meios improvisa-
dos e ineficientes; as estratégias de justiça costumavam 
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não estar integradas em prol de um objetivo comum, não 
direcionadas às demandas específicas do contexto local.” 
Daí a importância dos Princípios, os quais que acarretaram 
o reconhecimento internacional de que a construção de 
uma sociedade democrática na sequência de atrocidades 
requer um compromisso com as demandas das vítimas 
correspondente à verdade, justiça e conciliação. 

Os princípios de Chicago foram escritos com uma 
linguagem clara e comum para que cada país se orientasse 
no momento de elaborar uma política, combinando de 
forma eficaz as estratégias de justiça de transição, com base 
em uma série de ideias fundamentais. Segundo JAPIASSÚ 
e MIGUENS (2014, p. 222), “são princípios ordinaria-
mente reconhecidos pelo Direito Penal Internacional, 
mas carentes de uma consolidação e tradução para termos 
gerais, onde seja possível estabelecer-se uma linguagem 
comum, garantindo sua aplicação em contextos locais 
dos mais diversos.”

Dentre estes princípios, encontra-se o direito à verda-
de, objeto deste trabalho, que é o 2º princípio de Chicago, 
o qual orienta que as vítimas, as famílias destas e a sociedade 
têm o direito de saber a verdade sobre as violências ocorri-
das durante o período do autoritarismo e que as vítimas e 
suas famílias têm o direito de receber informações a respeito 
de violações específicas. Segue a tradução livre do art. 2º

Violações Gerais - As vítimas, suas famílias e 
da sociedade em geral têm o direito de saber 
a verdade sobre violações passadas dos direitos 
humanos e direito humanitário. Eles têm o 
direito de obter informações gerais sobre pa-
drões de violações sistemáticas, a história do 
conflito e da identificação dos responsáveis por 
violações passadas. 
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Violações específicas - As vítimas e suas famílias 
têm o direito de receber informações específi-
cas a respeito de violações de impacto direto, 
preocupação, incluindo as circunstâncias em 
que estas violações ocorreram e o paradeiro de 
pessoas mortas.

O direito à verdade afasta as tentativas de esquecimen-
to e de negacionismo, evitando que violações de direitos 
humanos voltem a se repetir no futuro. PEREIRA (2014, 
p. 206) narra que diante da impossibilidade de reverter o 
mal já feito, as famílias das vítimas passaram a ver a verdade 
como a única opção digna de conforto, pelo menos teriam 
a possibilidade de buscar os restos mortais de seus parentes 
e de sepultar as vítimas com a dignidade que lhes foram 
negadas e cultuarem suas memórias.

As comissões da verdade têm maior foco sobre as 
vítimas do que nos perpetradores de violência, assim, 
o que se busca não é uma verdade judicial. TORELLY 
(2014, p. 412) diferencia comissão da verdade de processo 
judicial explicando que o processo judicial objetiva o 
esclarecimento de um fato isolado, restringindo-se de 
forma radical aquilo que irá considerar válido enquanto 
prova. Uma comissão da verdade busca contextualizar 
e elucidar um grande conjunto de fatos, valendo-se 
de todos os meios de acesso a informações e todas as 
memórias disponíveis. Com isso, em regra, não objeti-
va esclarecer o contexto concreto de autoria de certos 
crimes, mas sim identificar os padrões sistemáticos de 
violação de garantias fundamentais, permitindo, a um só 
tempo, um amplo reconhecimento social das vítimas e, 
ainda, o pleno conhecimento da arquitetura institucional 
que permitiu a perpetração das violações, propiciando o 
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conjunto de elementos necessários para amplas reformas 
das instituições utilizadas para a prática de atividades 
criminosas e ilegais.

Essas comissões não possuem poderes judiciais, o que 
não significa que as informações por ela produzidas não 
possam ser apresentadas perante o judiciário. TORELLY 
(2014, p. 409) explica que a natureza não judicial das co-
missões da verdade tem duas justificativas: “garantir que a 
comissão não seja vista pelos seus perpetradores como uma 
instituição contrária a eles, o que inibiria sua participação; 
em segundo lugar, o de evitar que os comissários e seus 
agentes sejam obrigados a respeitar os parâmetros do devido 
processo legal estrito.” Pelo objetivo ser mais amplo do que 
apenas descobrir a verdade, englobando o reconhecimento 
público do ocorrido e a atenção dada aos sobreviventes é 
que as Comissões não têm o caráter judicial.

De acordo com o 2o princípio de Chicago, são metas 
das comissão da verdade: apurar a verdade do passado de 
violações, determinar a responsabilidade individual ou 
organizacional, providenciar um fórum onde a história 
das vítimas possam ser ouvidas e reconhecidas, facilitar a 
reconciliação nacional, recomendar reparações, reformas 
institucionais e outras políticas.

De acordo com as diretrizes dos princípios de Chi-
cago, as comissões da verdade podem ser criadas através 
de legislação, tratados, decretos ou qualquer outro ato que 
constitua um mandato formal. Segundo MAIER (2000, p. 
261), comissões da verdade são iniciativas que “procuram 
estabelecer os fatos relacionados a abusos contra os direi-
tos humanos tido sob um regime ou conjunto de práticas 
governamentais passadas, abstendo-se de processar os per-
petradores que depõem sob seus auspícios.”
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A seguir faremos uma análise de alguns itens consi-
derados relevantes dentro do 2o princípio de Chicago para 
que o leitor possa verificar como o direito à verdade tem 
sido concretizado no Brasil à luz do texto internacional. 
Não será analisado cada item abordado do princípio, ape-
nas aqueles que foram considerados de maior destaque nas 
notícias divulgadas em notíciários.

Item 2.3 - Operação básica e metodologia- 
Proteção e respeito à testemunha

Este item, de acordo com notícias publicadas, não foi 
o melhor ponto no Brasil. Algumas pessoas após darem 
seu depoimento foram mortas por “queima de arquivo”, 
tal como aconteceu com Paulo Malhães que foi assassina-
do após confessar ter torturado e ocultado cadáveres. No 
depoimento, ele afirmou temer represálias. Entretanto, foi 
escolha do próprio ex agente do Centro de Informações 
do Exército não entrar no Programa de Proteção a Vítimas 
e Testemunhas (o qual é regulamentado pela lei nº 9.807, 
de 13 de julho de 1999). Segundo o advogado do falecido 
agente, a comissão da Verdade por ter seu prazo de funcio-
namento previsto para apenas até 16 de dezembro de 2014, 
era um órgão temporário e por isso, não teria condições 
de garantir esse tipo de medida de proteção em caráter 
contínuo. (GOMBATA, 2014).

“Item 2.3 - Operação básica e metodologia- 
As comissões da verdade requerem a 

clara definição do período de tempo a ser 
investigado, a duração das suas atividades, 
o escopo e foco de suas pesquisas e seus 

poderes de investigação.”
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Quanto ao período de tempo a ser investigado, este foi 
determinado no art. 5o das Disposições Finais Transitórias 
da Constituição Federal, qual seja, de 18 de setembro de 
1946 até a data da promulgação da Constituição, 05 de 
outubro de 1988.

A respeito da duração das atividades das comissões da 
verdade, de acordo com o art. 2o, §2o da lei nº 12.528, de 18 
de novembro de 2011, estas serão extintas após a publicação 
do relatório circunstanciado contento as atividades realiza-
das, os fatos examinados, as conclusões e recomendações. 
O prazo foi até dia 16 de dezembro de 2014. 

A respeito do foco e escopo das comissões da verdade, 
estes encontram-se expostos no art. 3º3, o qual aborda os 

3 Art. 3º  São objetivos da Comissão Nacional da Verdade: 
 I - esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações 

de direitos humanos mencionados no caput do art. 1o; 
 II - promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de tor-

turas, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e 
sua autoria, ainda que ocorridos no exterior; 

 III - identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as insti-
tuições e as circunstâncias relacionados à prática de violações de 
direitos humanos mencionadas no caput do art. 1o e suas eventuais 
ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade; 

 IV - encaminhar aos órgãos públicos competentes toda e qualquer 
informação obtida que possa auxiliar na localização e identificação 
de corpos e restos mortais de desaparecidos políticos, nos termos 
do art. 1o da Lei no 9.140, de 4 de dezembro de 1995; 

 V - colaborar com todas as instâncias do poder público para apuração 
de violação de direitos humanos; 

 VI - recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para 
prevenir violação de direitos humanos, assegurar sua não repetição 
e promover a efetiva reconciliação nacional; e 

 VII - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da 
história dos casos de graves violações de direitos humanos, bem 
como colaborar para que seja prestada assistência às vítimas de 
tais violações.
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seus variados objetivos, que podem ser visualizados em 
seus grupos de trabalho que são divididos em Golpe de 
1964; Estrutura de Repressão; Graves violações de Direi-
tos Humanos; Araguaia, Ditadura e Gênero, dentre outras. 
(CNV, 2016). Já os poderes de investigação encontram-se 
previstos no art. 4º4 da lei em estudo.

Item 2.4 - Apresentação das buscas e 
recomendações. As comissões da verdade 
têm a responsabilidade de apresentar suas 
buscas ao público, normalmente através de 
um relatório final (...). As buscas devem ser 

apresentadas de forma facilmente  
acessível ao público.

Sobre a divulgação pública das investigações, estas 
encontram-se reunidas no Relatório Final da Comissão 

4 Art. 4º  Para execução dos objetivos previstos no art. 3o, a Comissão 
Nacional da Verdade poderá: 

 I - receber testemunhos, informações, dados e documentos que lhe 
forem encaminhados voluntariamente, assegurada a não identificação 
do detentor ou depoente, quando solicitada; 

 II - requisitar informações, dados e documentos de órgãos e entidades 
do poder público, ainda que classificados em qualquer grau de sigilo; 

 III - convocar, para entrevistas ou testemunho, pessoas que possam 
guardar qualquer relação com os fatos e circunstâncias examinados; 

 IV - determinar a realização de perícias e diligências para coleta ou 
recuperação de informações, documentos e dados; 

 V - promover audiências públicas; 
 VI - requisitar proteção aos órgãos públicos para qualquer pessoa 

que se encontre em situação de ameaça em razão de sua colaboração 
com a Comissão Nacional da Verdade; 

 VII - promover parcerias com órgãos e entidades, públicos ou 
privados, nacionais ou internacionais, para o intercâmbio de 
informações, dados e documentos; e 

 VIII - requisitar o auxílio de entidades e órgãos públicos.
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da Verdade, disponível do site www.cnv.gov.br. Neste 
documento vale destacar o volume 3 do Relatório 
Final da Comissão Nacional da Verdade, no qual estão 
disponibilizados os nomes dos mortos e dos desapare-
cidos políticos identificados em ordem alfabética e em 
ordem cronológica.

No Relatório Final divulgado, há informações a res-
peito de cada tipo de violação praticada durante o perí-
odo investigado, lista os nomes de 377 agentes públicos 
responsáveis pela repressão política e de 434 vítimas, além 
dos locais onde ocorriam as sessões de interrogatórios for-
çados, prisões ilegais e desaparecimentos e aborda as graves 
violações de forma dividida em eixos temáticos.

Item 2.4 - (...) Eles devem sugerir reparações, 
reformas constitucionais, legislativas, 

reestruturar a segurança das instituições  
e do judiciário (...)

A respeito desta recomendação, o art. 3º, VI da Lei 
nº 12.528 menciona que um dos objetivos da Comissão 
Nacional da Verdade é “recomendar a adoção de medidas 
e políticas públicas para prevenir violação de direitos hu-
manos, assegurar a sua não repetição e promover a efetiva 
reconciliação nacional.” 

Dentre as medidas institucionais recomendadas no 
Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade estão o 
reconhecimento, pelas Forças Armadas, de sua responsa-
bilidade institucional pela ocorrência de graves violações 
de direitos humanos durante a ditadura militar, tais como 
detenções ilegais, tortura, execuções, desaparecimentos 
forçados e ocultação de cadáveres.
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Outra recomendação foi a determinação, pelos órgãos 
competentes, da responsabilidade jurídica– criminal, civil e 
administrativa – dos agentes públicos que praticaram graves 
violações de direitos humanos ocorridas no período inves-
tigado, afastando-se, em relação a esses agentes, a aplicação 
dos dispositivos concessivos de anistia.

Além destas medidas, foram recomendadas a proibição 
da realização de eventos oficiais em comemoração ao golpe 
militar de 1964, a modificação do conteúdo curricular 
das academias militares e policiais, para promoção da de-
mocracia e dos direitos humanos; retificação da anotação 
da causa de morte no assento de óbito de pessoas mortas 
em decorrência de graves violações de direitos humanos, 
nos termos da Lei nº 9.140, de 04 de dezembro de 1995; 
criação de mecanismos de prevenção e combate à tortura; 
desvinculação dos institutos médicos legais, bem como 
dos órgãos de perícia criminal, das secretarias de seguran-
ça pública e das polícias civis; extinção da Justiça Militar 
estadual, dentre outras. (CNV, 2014).

Item 2.5 - Os Estados devem criar outros tipos 
de corpos de investigação designados para 
revelar a verdade sobre vários elementos de 

violações passadas. 

O 2o Princípio de Chicago ressalta a importância a 
ação de outros órgãos além da própria Comissão na busca 
da verdade, destacando que os órgãos de investigação alter-
nativos devem revisar assuntos gerais ou específicos cobertos 
pela Comissão da Verdade. Organizações privadas como 
os grupos religiosos ou associações profissionais devem 
apresentar as investigações designadas para contribuir com 
a revelação da verdade e auxiliar na justiça pós conflito.
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As comissões da verdade colheram depoimentos de 
padres e pastores. Em 2013, Anivaldo Padilha, responsável 
pelo capítulo que aborda as “violações de direitos humanos 
nas igrejas cristãs” informou que estariam sendo apuradas 
a atuação de capelães militares, ministros autorizados por 
padres ou pastores a fazer celebrações e assistência em 
quartéis. A participação dos religiosos foram úteis para a 
descoberta de que algumas pessoas foram delatadas por 
pastores e bispos, mostrando que alguns líderes religiosos 
foram coniventes com as violações a direitos humanos. Por 
outro lado, muitos foram os religiosos banidos e exilados, 
uma vez que ao ajudarem os comunistas, foram conside-
rados comunistas também. (RELATÓRIO FINAL, 2014).

Entretanto, o relatório final da Comissão da Verdade 
é composto de diversos capítulos que contaram com a 
participação de diversos setores da sociedade para apurar 
violações a direitos humanos nas universidades; contra 
homossexuais, indígenas, camponeses e até mesmo no 
próprio meio militar. Desta forma, pode-se perceber que 
o Brasil contou com outros corpos alternativos para a 
revelação da verdade, tal como previsto no item 2.5 dos 
princípios de Chicago.

Ainda no item 2.5 também há um item que merece 
destaque: a previsão de exumação em cemitérios clandestinos e 
de lugares aonde vítimas possam estar, a qual deve ser assistida 
por órgão legal de investigação.

No Brasil, a Comissão Nacional da Verdade e o 
Ministério Público Federal decidiram exumar o ex-
-presidente João Goulart, que morreu, supostamente, de 
ataque cardíaco, em 06 de dezembro de 1976 durante o 
exílio na Argentina. Sua família fez um pedido formal 
para a exumação sob a hipótese de que o ex-Presidente 
teria sido assassinado mediante a adição de uma cápsula 



30

com três tipos de veneno no frasco de medicamentos 
que ele tomava diariamente para combater problemas 
cardíacos. “O envenenamento teria sido planejado e 
executado pela ditadura uruguaia a pedido do governo 
militar brasileiro (Operação Condor), já que Jango havia 
recuperado seus direitos políticos e planejava voltar ao 
país.” (ILHA, 2013).

Entretanto, não foram encontrados sinais de envene-
namento na análise, o que não descarta a hipótese de ter 
acontecido, uma vez que os anos passados entre a morte 
de João Goulart e a perícia podem ter prejudicado os 
laudos, fazendo com que o resultado fosse inconclusivo 
(MENDES, 2014).

Além de João Goulart, outros civis foram exumados 
com o objetivo de descobrir a verdade, e um deles foi o 
corpo do militante da ALN (Ação Libertadora Nacional) 
Arnaldo Rocha, morto pelo Doi-Codi, em São Paulo. A 
versão oficial de que Rocha foi morto em uma troca de 
tiros nunca foi aceita pela família e 40 anos depois o corpo 
foi exumado por peritos da Polícia Federal, da Polícia Civil 
de Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal, represen-
tantes do MPF  e da Comissão da Verdade sobre Mortos e 
Desaparecidos e da CNV.

Por fim, o item 2.6 trata da criação de um arquivo rela-
tivo às violações passadas, o qual casa perfeitamente com o 
parágrafo único do art. 11 da Lei Federal sobre a Comissão 
Nacional da Verdade, pois este prevê que “todo acervo 
documental e de multimídia resultante da conclusão dos 
trabalhos da Comissão Nacional da Verdade deverá ser 
encaminhado ao Arquivo Nacional para integrar o Pro-
jeto Memórias Reveladas.”  Este projeto foi concretizado 
e está disponível em website para quem tiver o desejo de 
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verificar vídeos, documentos, áudios, periódicos e livros 
sobre a verdade que foi investigada.5

Apesar do sucesso das Comissões da Verdade em geral, 
DIMOULIS (2010, p. 101), em sua pesquisa, traz em seu 
texto as dificuldades relacionadas à efetividade do direito 
à verdade. Segundo o autor é difícil esclarecer a realidade 
acontecimentos remotos e apurar responsabilidades quando 
os fatos ocorreram na clandestinidade dos porões, inclu-
sive porque muitas vezes os responsáveis ocultavam a sua 
identidade. Indaga Dimoulis: “como saber quem torturou, 
anos ou décadas atras, um opositor político no porão de 
uma delegacia de polícia? Ainda que se identifique alguns 
responsáveis, pela força das coisas a grande maioria não 
será encontrada.”

Entretanto, apenas a verdade não concretiza a justiça 
de transição, sendo apenas um dos pilares e um dos sete 
princípios de Chicago. Muito bem afirma PEREIRA 
(2014, p. 207) que “se por um lado a verdade abranda a 
angústia pela falta de informações, por outro lado, o co-
nhecimento da versão verídica, muitas vezes divergente 
da versão oficial, atiça a sede de justiça, que se materializa 
na punição dos culpados.” Daí que para o pleno sucesso 
da justiça de transição se faz necessário que todos os 
princípios de Chicago sejam seguidos pelos Estados, uma 
vez que a verdade atiça a sede de justiça, mas a proteção 
à memória, à reparação pecuniária ou não, as políticas de 
veto, as punições, o apoio à cultos religiosos e indígenas 
antes vetados e a reforma para restaurar a confiança pú-
blica são passos que não podem ser ignorados quando o 

5 Quem tiver curiosidade ou necessidade de verificar algo a respeito 
do projeto Memórias Reveladas, pode acessar o site: <http://www.
memoriasreveladas.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home>.
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objetivo é a busca por um Estado Democrático. Assim, 
finalizamos este item e seguiremos ao breve estudo das 
Comissões da Verdade em outros países.

1.4. COMISSÕES DA VERDADE PELO MUNDO

As múltiplas experiências de comissões da  verdade, 
em diferentes países do mundo nas últimas três décadas, 
são fruto do reconhecimento do direito das  vítimas, de 
seus familiares e da sociedade de conhecer a verdade sobre 
os padrões de violência cometidos no  passado, incluindo 
a identificação dos perpetradores, as motivações que de-
ram origem a tais violações, bem como o destino final de 
pessoas desaparecidas

Comissões da verdade não é algo exclusivo apenas do 
Brasil ou da América Latina. Diversos países do mundo ade-
riam à justiça de transição e estabeleceram essas comissões 
visando reparar atrocidades do passado. De acordo com 
ABRÃO e GENRO (2012, p. 38), no mundo todo foram 
constituídas mais de 30 Comissões da Verdade, em contex-
tos de transição política, superação de conflitos armados 
internos ou de períodos ditatoriais. Todas contavam com 
o mesmo objetivo: “promover a revelação, registro e com-
preensão da verdade histórica sobre o passado de violações 
de direitos humanos.” Algumas  comissões foram criadas 
por normas internas e outras, por acordos internacionais 
protegidos pela ONU, como a Comissão da Verdade de El 
Salvador, criada pelo Acordo de México, em 27 de abril 
de 1991, e a Comissão para o Esclarecimento Histórico da 
Guatemala, criada pelo Acordo de Oslo, em 23 de julho 
de 1994. (SALMÓN, 2011, p. 250)

A primeira Comissão da Verdade foi estabelecida em 
Uganda, no ano de 1974, com o objetivo de investigar o 
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desaparecimento de pessoas durante os primeiros anos do 
governo de Idi Amin. (SALES, 2012).

Na Argentina, o ditador Alfredo Astiz, conhecido 
como “anjo da morte”, foi condenado à prisão perpétua 
em decisão judicial proferida em 2011 junto com 17 ex 
marinheiros por crime de lesa humanidade no centro de 
detenção e tortura da Escola Superior de Mecânica Arma-
da. “No caso da comissão argentina, criada imediatamente 
após o fim da ditadura, foram nove meses de trabalho, 
com uma comissão de 13 pessoas e mais 60 membros que 
conseguiram investigar 9 mil casos, revelando autores e de-
sencadeando vários julgamentos.” (SALES, 2012). Segundo 
PEREIRA (2014, p. 209), a Argentina foi o país em que 
houve a maior penalização das antigas autoridades, uma 
vez que os mortos e desaparecidos corresponderam a um 
percentual bastante significativo para a população Argentina, 
fazendo com que a falta fosse notada e bastante questionada.

A Comissão da Verdade argentina revelou, dentre 
diversos crimes, casos de inúmeros sequestros de filhos de 
opositores os quais foram ocultamente registrados como 
filhos legítimos de autoridades persecutórias ou aliados 
destas. (PEREIRA, 2014, p. 209).

No Chile, a Comissão da Verdade investigou as vio-
lações cometidas no regime militar de Augusto Pinochet, 
entre os anos de 1973 e 1990. Antes da criação da Comissão 
da verdade, o Chile apenas reconhecia oficialmente 2.279 
assassinatos e desaparecimentos, porém, em 2009, o Par-
lamento chileno reabriu a Comissão da Verdade a pedido 
de organizações de direitos humanos e após a audição 
de novos testemunhos de vítimas, foram apuradas 28 mil 
denúncias de violação aos direitos humanos. Disserta PE-
REIRA (2014, p. 211) que o envolvimento do povo chileno 
em acompanhar os casos investigados pela comissão da  
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verdade tem sido significativo, inclusive, com a realização 
de velórios simbólicos, muitos anos após a efetiva morte, de 
pessoas conhecidas e queridas pelo povo chileno, vítimas 
da Ditadura Pinochet. 

O objetivo chileno foi estabelecer um quadro o mais 
completo possível sobre as mais graves violações a direitos 
humanos que acarretaram morte, desaparecimento com 
fins políticos, reunir antecedentes que permitiram indivi-
dualizar as vitimas e seus paradeiros, recomendar medidas 
de reparação e impeditivas de novas infrações. (DHNET)

No Uruguai, foi criada em 2000 uma Comissão da 
Verdade com modelo peculiar, chamada de Comisión para 
la Paz, a qual, apesar de trazer alguns resultados, foi critica-
da por ser unicamente voltada para levantar informações 
sobre pessoas desaparecidas, sem poderes para investigar ou 
levantar os nomes dos responsáveis pelos desaparecimentos 
(PEREIRA, 2014, p. 212). Em abril de 2011 foi aprovada lei 
que declarou que os crimes cometidos durante a ditadura 
militar são de lesa humanidade e imprescritíveis. Segundo 
SALES (2012), “a medida resgata a ação punitiva do Estado, 
permitindo ao Poder Judiciário que siga com os processos 
envolvendo violações dos direitos humanos.”

Na África do Sul surgiu uma das mais famosas co-
missões da verdade, a que foi instalada após o regime se-
paratista do apartheid, consequência do Ato de Promoção 
da Unidade e Reconciliação Nacional, em 1995, que 
estabeleceu a Comissão da Verdade e Reconciliação sob 
a administração do arcebispo Desmond Tutu. Conforme 
menciona RATHER (2008), a meta era esclarecer os 
crimes cometidos no país, evitando que a África do Sul 
se desmantelasse após o fim do apartheid e permitindo um 
recomeço com a participação conjunta de agentes e vítimas 
de atos de violência.
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Além destas, muitos outros países estabeleceram suas 
comissões da verdade cuja objetivo comum é a consolidação 
da democracia, componente vital de qualquer projeto de 
construção de justiça pós-conflito. Por fim, este item será 
finalizado com algumas informações curiosas tiradas do 
texto de SALMÓN (2011, p. 250): Nos casos do Equador 
e do Peru, a criação das Comissões da Verdade abarcou 
períodos de governos democráticos, sendo diferentes das 
demais comissões latinas americanas; e somente de maneira 
explícita as comissões do Chile e do Peru citaram o objetivo 
de reconciliação.

1.5. CONCLUSÃO

Tal como muitos dos direitos humanos hoje previstos, 
o direito à verdade saiu da desesperança ao apogeu, uma 
vez que antes, dentro de um regime autoritário, ninguém 
poderia ousar contestar o sistema social ou político sob 
pena de ser considerado comunista e depois de anos de 
lutas e mortes o direito foi consagrado como humano no 
III Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-III) 
adotado pelo Brasil em 2009. Tal consagração ficou ainda 
mais nítida após novembro de 2010, quando o Brasil foi 
condenado perante a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos a invalidar a lei da anistia, indenizar as vítimas e 
esclarecer a verdade sobre os fatos ocorridos com as vítimas 
da Guerrilha do Araguaia. 

Não apenas o Brasil escolheu transitar do regime au-
toritário para o democrático, uma vez que países da Europa, 
América Latina e África também decidiram fazer as pazes 
com seu povo através da justiça de transição. Para auxiliar 
os diferentes Estados a implantarem a justiça de transição, 
Biassouni criou, após anos de reunião e debates, os sete 
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princípios de Chicago, os quais trazem as diretrizes básicas 
para os países que desejam se desculpar de um passado de 
atrocidades. Por serem básicas, qualquer país pode adotar 
na medida que desejarem as recomendações dos princípios.

No Brasil, podemos perceber claramente diversos 
aspectos previstos no 2o princípio de Chicago (que aborda 
o direito à verdade) dentro da Lei nº 12.528/2011, a qual 
criou a Comissão Nacional da Verdade, tais como as suas 
características (não judiciais, transitórias) e os métodos a 
serem utilizados. Depois do advento da lei, diversas audi-
ências públicas coletaram depoimentos, diversos órgãos 
colaboraram quando solicitados (igrejas, univesidades, etc), 
exumações foram feitas, houve o oferecimento de prote-
ção à testemunha nos termos na legislação específica e o 
Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade trouxe 
os nomes das vítimas, explicaram cada forma de violação à 
direito humano cometida e fez recomendações visando a 
restaurar da confiança pública e garantir que novas violações 
de direitos humanos não irão mais acontecer.

Após a conclusão dos trabalhos em busca da verdade, 
os depoimentos, os áudios, vídeos e os demais documentos 
ficaram reunidos no projeto memórias reveladas, tal como 
recomenda o 2o Princípio de Chicago, uma vez que a justiça 
deseja a verdade da mesma forma que a memória deseja 
que um acontecimento se mantenha inesquecido.

Em outros países, a justiça de transição também segue 
através da criação de Comissões Nacionais da Verdade, 
apesar dos contextos e motivos diferentes, porém, com as 
mesmas características, o que demonstra que os Princípios 
de Chicago têm sido valiosos em outros países, uma vez 
que pela forma ampla de direcionar a justiça pós conflito, 
são facilmente encaixados em qualquer outro país, inde-
pendentemente de sua cultura ou realidade. Porém, não se 
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pode negar que antes mesmo da criação dos sete princípios 
já haviam países desejando se reconciliar com seu povo, tal 
como a Uganda, que criou nos anos 70 a primeira comissão 
nacional da verdade. 

Se o Brasil punirá ou não os agentes citados na Comis-
são da Verdade, o tempo dirá, porém, estritamente a respeito 
da Lei nº 12.528/2011, pode-se dizer que o 2o princípio 
de Chicago foi de grande valia, inspirando diversos artigos 
que foram colocados em prática no país.
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2

A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS 
TRABALHISTAS E A (IN)EFETIVIDADE 
DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS DE 
PROTEÇÃO AO PLENO EMPREGO EM 
FACE DA TERCEIRIZAÇÃO

Maria Aparecida Alkimim1

2.1. INTRODUÇÃO

Em vários momentos da história da humanidade, 
tais como no período da Revolução Industrial, Segunda 
Grande Guerra Mundial, Globalização etc, vivenciou-se 
a construção e a reconstrução dos direitos humanos, bem 
como o nascimento e renascimento de várias formas de 
Estado e de administração e gestão dos interesses públicos.

1 Pós-Doutora em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade 
de Coimbra/Ius Gentium Conimbrigae, Doutora e Mestre em Direito 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Coordenadora 
e Professora Pesquisadora do Programa de Mestrado em Direito 
do Centro Universitário Salesiano de São Paulo-UE de Lorena, 
Professora do Curso de Direito do Centro Universitário Salesiano 
de São Paulo-UE de Lorena,  Professora  membro do Conselho 
Editorial da Revista Direito & Paz do Centro Universitário Sale-
siano de São Paulo, Professora integrante do  corpo de cooperação 
técnico, científico e cultural, compondo a Cátedra da UNESCO 
de Juventude, Educação e Sociedade, com sede na Universidade 
Católica de Brasília.
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O cenário histórico da Revolução Industrial repre-
sentou o berço dos direitos sociais trabalhistas, considerados 
direitos humanos e fundamentais de segunda dimensão, 
e, nesse sentido, passaram a impor ao Estado o dever de 
prestação, pois são considerados extensão da dignidade 
da pessoa humana, tanto que figura como ramo da espe-
cialização de direitos que é regulado pela dogmática do 
princípio da proteção o qual impõe o intervencionismo 
estatal, buscando praticar o dirigismo contratual e limitar 
a liberdade contratual em favor da parte economicamente 
mais fraca, qual seja, o trabalhador.

Com a positivação e inserção dos direitos fundamen-
tais e sociais trabalhistas na ordem jurídica Constitucional, 
assumiram uma carga axiológica que os coloca em status 
privilegiado na ordem jurídica, logo, qualquer ato legislativo 
que regule relações de trabalho e direitos dos trabalhistas 
não pode contrariar os direitos fundamentais sociais inse-
ridos no art. 7º. da CF.

Nesse sentido, o presente trabalho demonstra, através 
de um estudo sistemático e doutrinário, que o Projeto de 
Lei n. 4330/2004, notadamente no aspecto que regula a 
terceirização da atividade-fim, gera uma tensão na dogmá-
tica do Direito do Trabalho, pois representa uma ameaça de 
inefetividade a parcelas dos direitos fundamentais sociais 
e trabalhistas conquistados ao longo da luta de classes e 
incorporados à ordem jurídica constitucional.

Dessa feita, pontua-se como questão central, a adver-
tência de que as normas inferiores devem se conformar 
com a Constituição Federal e, em especial, com os direitos 
fundamentais, visto que constituem substrato da dignidade 
da pessoa humana, sendo certo, outrossim, que a terceiri-
zação da atividade-fim, pode gerar um retrocesso social e 
fazer emergir a questão social que já emergiu na Revolução 
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Industrial, muito embora, com perversidade menos intensa 
e certo que com outro viés e roupagem.

2.2. RELEVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS  
PARA O DIREITO DO TRABALHO

Os princípios representam o ponto de partida para a 
formação do conhecimento científico acerca de determi-
nada questão social ou jurídica, nesse sentido, são “verdades 
fundantes” (REALE, p. 2009, p. 303) que norteiam o sis-
tema de conhecimento, dando sustentação à formação do 
conhecimento científico e validando a sua exteriorização, 
posto que, como enunciados lógicos, “são verdades imutá-
veis  que estão acima do ordenamento jurídico, servindo 
de proposições axiológicas, verdadeiros guias que iluminam 
aquele que vai aplicar as normas jurídicas.” (NASCIMEN-
TO, 2011, p. 451).

O direito do trabalho, como direito regulador da rela-
ção entre pessoas, bem como entre capital e trabalho, tem 
os princípios como ponto de partida para o nascimento da 
legislação trabalhista de conteúdo protecionista e garantista, 
cujas normas trabalhistas de proteção ao trabalho humano 
foram construídas com suporte nos princípios, em especial, 
no princípio da proteção, e, nesse sentido, os princípios 
tem a função de inspirar, instruir e orientar o legislador na 
regulação das questões ou fatos sociais.

Por outro lado, os princípios também exercem a fun-
ção integradora, visto que a ciência do direito é dinâmica 
e escapa da atividade legislativa a possibilidade de antever 
todos os fenômenos sociais a ponto de regula-los através 
da atividade legislativa, exigindo do aplicador do direito a 
integração por meio de princípio para a busca da pacifi-
cação social diante dos conflitos.  Segundo o artigo 8º. da 
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CLT, o princípio também equivale a técnica de integração 
de normas, daí o caráter normativo atribuído ao princípio 
quando se trata de supressão de lacuna legislativa.

O direito do trabalho, em especial, diante das cons-
tantes alterações do cenário econômico, com tensões e 
reflexos na organização produtiva e do trabalho, busca se 
ajustar às modernas formas de trabalho e de organização 
do trabalho no cenário globalizado, contudo, mantém-se 
arraigado, em termos valorativos e de manutenção de 
garantias conquistadas ao longo do processo histórico, aos 
princípios fundantes do Direito do Trabalho.

Nesse sentido, Amauri Mascaro Nascimento atribui a 
concepção jusnaturalista aos  princípios, e como enunciados 
ou proposições metajurídicos estão acima da própria lei, 
logo, correspondem a valores que não podem ser despre-
zados pelas normas escritas (leis positivadas), pois estão na 
ordem primária do direito natural (2011, p. 451)

Portanto, no campo do Direito do Trabalho o prin-
cípio dogmático da proteção ao trabalho humano é a 
base que deve inspirar o legislador trabalhista na criação 
de normas regulatórias da relação capital e trabalho, in-
formando e orientando que o valor social do trabalho, 
ligado à dignidade da pessoa humana do trabalhador, está 
cima dos interesses econômicos que ditam alterações na 
legislação trabalhista.

2.2.1. Os princípios gerais, específicos e 
constitucionais que norteiam o  
Direito do Trabalho

Os princípios gerais, na verdade, formam e informam 
todo o ordenamento jurídico, conformando-o e direcio-
nando para a construção da hermenêutica jurídica que leva 
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à concretização do direito e também para a construção 
jurídica progressiva no tempo, com adaptação das normas às 
realidades mutáveis no tempo e espaço (JUCÁ, 1997, p. 103)

Para Reale (2002, p. 304), os princípios como enuncia-
ções normativas de valor genérico levam ao conhecimento 
do ordenamento jurídico, prepara o intérprete e aplicador 
para a sua aplicação e integração na solução dos conflitos 
e atribui experiência para a criação de novas normas ou 
normas substitutas.

Como bem observa Reale (2002, p. 306), os princí-
pios independem do texto de  lei, estão situados no plano 
doutrinário ou dogmático fundamental (REALE, 2002, 
p. 305), e quando consagrado no texto de lei passa a ter 
caráter cogente e força coercitiva, razão pela qual não se 
confundem com preceitos de ordem moral, política ou 
econômica, logo, podem nascer junto com a norma positiva, 
razão pela qual também desenvolvem no plano do direito 
positivo (REALE, 2002, p. 306)

Sem prejuízo dos princípios gerais do direito, que 
sustentam todo o ordenamento jurídico, no âmbito do 
Direito do Trabalho, diante da reconhecida condição de hi-
possuficiência da classe trabalhadora, estampada no período 
da Revolução Industrial (Século XVIII), concomitante às 
normas de proteção inseridas na ordem jurídica constitu-
cional de muitos países (México, Itália, Alemanha) exsur-
giu o nascimento do princípio da proteção que, segundo 
Sussekind, “resulta das normas imperativas e, portanto, de 
ordem pública, que caracterizam a intervenção básica do 
Estado nas relações de trabalho, visando a opor obstáculos 
à autonomia de vontade.” (1996, p. 133). 

O sentido axiológico do princípio protetor é compen-
sar a inferioridade do trabalhador em relação ao emprega-
dor, buscando um equilíbrio entre capital e trabalho, já que 
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o empregado é parte mais fraca e isso gera uma desigualdade 
natural entre os sujeitos do contrato de trabalho.

O doutrinador uruguaio Américo Plá Rodriguez 
atribui ao princípio da proteção uma subdivisão, fazendo 
surgir outros subprincípios, tais como: o in dubio pro operario, 
a prevalência da norma mais favorável ao trabalhador e a 
manutenção da condição mais benéfica ao trabalhador em 
respeito ao direito adquirido e incorporado ao contrato de 
trabalho. E, embora não figura na qualidade de princípio 
de proteção, o direito do trabalho também é sustentado por 
outros subprincípios: princípio da primazia da realidade, 
da razoabilidade e da irrenunciabilidade. (Apud Amauri 
Mascaro Nascimento, 2011, p. 455)

Contudo, no período contemporâneo, o princípio 
da proteção sofre constante fragmentação e quebra da 
rigidez diante do cenário de globalização da economia 
com reflexos na organização e condições de trabalho que 
impulsiona a flexibilização das relações de trabalho, cujo 
fenômeno relativizou a aplicação dos princípios da prote-
ção. Para Amauri Mascaro Nascimento, “princípio protetor 
não cedeu em deve ceder lugar, mas é visível o contraste 
entre a sua força inicial e o desamparo de grande parte da 
população.” (2011,  p. 462)

Contudo, o princípio da proteção, como princípio 
específico do Direito do Trabalho, embora não tenha sido 
expressamente referido na CF/88, na atualidade corres-
ponde a uma extensão da dignidade da pessoa humana e 
do valor social do trabalho, princípios constitucionais que 
forçaram a criação de normas conformadoras e de regu-
lação dos direitos fundamentais e sociais dos trabalhadores

No que tange ao núcleo principiológico que fun-
damenta o Direito do Trabalho, Jucá bem considera que: 
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(...) o trabalho e as condições de seu exercício 
são inerentes à dignidade e, portanto, à condi-
ção humana, em razão do impõe-se valorizá-lo 
como forma de propiciar a progressiva e cres-
cente dignificação do homem, o que orienta e 
deve, necessariamente, orientar toda a ação e 
vida do Estado, em todos os seus níveis e ações. 
(1997, p. 100)

Os princípios constitucionais são relevantes para inter-
pretação e aplicação das normas infraconstitucionais e, assim 
sendo, as normas juslaboralistas devem ser interpretadas e 
aplicadas de acordo com os princípios constitucionais, posto 
que “guardam os valores fundamentais da ordem jurídica” 
(BASTOS, 1997, p. 153) e também por possuírem “força 
catalizadora” (BASTO, 1997, p. 154), superam as contra-
dições das normas constitucionais, além de orientar na 
interpretação e aplicação das normas infraconstitucionais.

No âmbito constitucional, o legislador constituinte 
destacou como princípios fundamentais a soberania, a ci-
dadania, a dignidade da pessoa humana, o valor social do 
trabalho e o valor da livre iniciativa, além do pluralismo 
jurídico. Como extensão dos princípios da dignidade da 
pessoa humana e do valor social do trabalho (art. 1º. Incisos 
III e IV da CF), o constituinte também exaltou e inseriu 
na ordem constitucional os direitos fundamentais sociais 
do trabalhador (art. 7º. da CF/88), além de estabelecer e 
inserir de forma dispersa outros princípios constitucionais 
ligados ao Direito do Trabalho, tais como a “valorização do 
trabalho humano”, “busca do pleno emprego” e a “justiça 
social” (art. 170, CF).

Nesse aspecto, a valorização do trabalho humano 
é um princípio constitucional atrelado ao princípio es-
pecífico do Direito do Trabalho da proteção e também 
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conectado ao princípio geral da justiça social e bem-
-comum, e, assim sendo, todas as normas trabalhistas 
preexistentes bem como aquelas em tramitação para 
futura incorporação da ordem jurídica trabalhista, tal 
como o projeto de lei sobre a terceirização, a título de 
exemplo, devem ser interpretadas e aplicadas conforme 
mandamento constitucional, tendo-se em vista a valo-
rização do trabalho, a dignidade da pessoa humana do 
trabalhador que devem conduzir ao pleno emprego e 
às condições dignas de trabalho, sob pena de se alcan-
çar uma interpretação inconstitucional e consequente 
ineficácia das normas constitucionais de proteção aos 
direitos fundamentais dos trabalhadores.

2.2.2. Princípio e regra: comparação e distinção

De acordo com a teoria dos direitos fundamentais, a 
posição teórica dos direitos fundamentais exige uma dife-
renciação entre princípio e regra e a distinção e comparação 
de ambos com o ‘valor’. Para Alexy, “essa distinção é a base 
da teoria da fundamentação no âmbito dos direitos funda-
mentais e uma chave para a solução de problemas centrais 
da dogmática dos direitos fundamentais” (2009, p.84)

Segundo Reale (2002, p. 305), os princípios cor-
respondem a “exigências de ordem ética, sociológica, 
política, ou de caráter técnico, e considerando a sua 
relevância e importância, “o legislador lhes confere força 
de lei, com estrutura de modelos jurídicos...” (REALE, 
2002, p. 305)

Comparando-se princípio, regra e valor, pode-se 
afirmar, juntamente com Celso Bastos (1997, p. 154), que 
“o princípio perde em carga normativa ganha como força 
valorativa a espraiar-se por cima de um sem-número de 
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outras normas.”. Isso leva a conclusão, seguindo a linha 
de Amauri Mascaro Nascimento que princípios e normas 
se coincidem, e continua asseverando que a norma é 
caracterizada pela efetividade, ao passo que o princípio 
é relevante para a efetivação da norma, e, nesse aspec-
to, passa a ter um aspecto normativo, portanto, ambos, 
princípio e regra, possuem a mesma carga valorativa.
(2011, p. 451)

Para Canotilho, a regra corresponde a norma que ob-
jetiva proibir, permitir ou tolerar certas condutas, enquanto 
os princípios se caracterizam como normas que exigem a 
“realização de algo, da melhor forma possível, de acordo 
com as possibilidades fáticas e jurídicas. ( 2010, p. 1255). 
Argumenta ainda esse Doutrinador que os princípios são 
verdadeiras normas, contudo, qualitativamente distintas 
de outras normas, dentre elas, as regras jurídicas. (p. 1161), 
sendo que a convivência dos princípios é conflitual, ao 
passo que a convivência das regras é antinômica, e assim 
sendo, os princípios se coexistem, merecendo a técnica da 
ponderação, ao passo que as regras se excluem. (CANO-
TILHO, 2010, p. 1161)

Nessa mesma linha de raciocínio, Alexy, entende a 
diferença de ambos deve ser analisada à luz do aspecto 
qualitativo, sendo que os princípios são mais genéricos que 
as regras, tornando-se fonte de inspiração para as regras, 
sendo certo que seguem a lógica do “tudo ou nada”, ou 
seja, se tem validade, deve ser cumprida na exta medida de 
suas prescrições, nem mais, nem menos. ( 2009, p. 90/91).

Depreende-se, dessa forma, que as regras são normas 
com menor grau de generalidade, enquanto os princípios 
são mandamentos otimizadores de um sistema normativo, 
dando-lhe alicerce.
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2.3. O ESTADO DO BEM ESTAR SOCIAL 
E A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DOS 
DIREITOS TRABALHISTAS: DIREITOS 
FUNDAMENTAIS E SOCIAIS DOS 
TRABALHADORES

O liberalismo econômico imposto pelo sistema capi-
talista e que implantou o modelo de Estado Liberal burguês 
cedeu lugar no final do Séc. XIX e início do Séc. XX a 
ações intervencionistas do Estado, fez surgir os novos direito, 
ou sejam, os direitos socais incorporados na Constituição 
Federal, sendo o marco do constitucionalismo social a 
Constituição de Weimar (1919); nascendo, em seguida, o 
Estado do Bem-Estar Social (Welfare Satate)  que passou a 
representar um

  (...)novo impulso no período contemporâneo 
como uma alternativa para o capitalismo, con-
quanto não deixe de ser uma estrutura econô-
mica capitalista, porém mesclada com uma pre-
ocupação social maior, aspecto que o afasta dos 
sistemas capitalistas neoliberais puros namedida 
em que procura valorizar o homem cobrindo-o 
de uma manta protetora social. (NASCIMEN-
TO, 2011, p. 84).

Nesse sentido, os direitos sociais, em especial, os direi-
tos trabalhistas, tornaram-se “indissociáveis da existência de 
todo cidadão”(NASCIMENTO, 2011, p. 85), traduzindo-se 
o constitucionalismo social uma forma de incorporação dos 
direitos trabalhistas à estrutura do Estado que deve manter 
como foco maior a dignidade da pessoa humana.

Quanto à inserção dos direitos sociais nas Constitui-
ções Federais, Celso Bastos assim se manifesta: 
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Ao lado dos direitos individuais, que têm por 
característica fundamental a imposição de um 
não fazer ou abster-se o Estado, as modernas 
Constituições impõem aos Poderes Públicos 
a prestação de diversas atividades, visando o 
bem-estar e o pleno desenvolvimento da per-
sonalidade humana, sobretudo em momentos 
em que ela se mostra mais carente de recursos e 
tem menos possibilidade de conquista-los pelo 
seu trabalho. (1997, p.259).

Portanto, os direitos sociais representam uma conquista 
histórica da humanidade, elevados à categoria de direitos 
humanos de segunda dimensão, gerando a consolidação 
do Estado Social de Direito (Estado-Providência), onde os 
trabalhadores já não exigiam apenas o direito à organização 
coletiva e liberdades de reivindicações, como bem assevera 
Ledur (1998, p. 160), passaram a reivindicar ações positivas 
por parte do Estado, para tutelar e garantir bens da vida e 
elementares para a concretização da dignidade humana, tais 
como trabalho, saúde, educação, previdência social.

Canotilho, discursando acerca das funções dos di-
reitos fundamentais prescreve que a função primária e 
básica dos direitos fundamentais é exigir que o Estado, 
em todos os âmbitos, trate todos os cidadãos de forma 
igual. (2009, p. 410).

Conforme assevera Jucá, o Constitucionalismo so-
cial buscou 

(...)preservar a dignidade humana nos parâme-
tros contemporâneos, que, seguramente, vão 
além da sobrevivência física, mas, projetam-se à 
sobrevivência com dignidade, com participação 
não apenas política propriamente dita, mas na 
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concepção integral de vida social, onde se in-
cluem os bens da vida econômica, o emprego, 
a renda, a participação na economia nacional, 
a capacidade de consumo pelos seus próprios 
meios, de vida integral enfim. (1997, p. 39).

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, arts. 6º. e 
7º., atribui aos direitos trabalhistas a categoria de direitos 
fundamentais sociais, e, como direitos incluídos na CF, são 
direitos “de todos em todos os lugares, em certo tempo.” 
(Nascimento, 2011, p. 279), vinculando o Estado a ações 
positivas para garantia desses direitos, tornando, assim, a 
garantia dos direitos fundamentais o núcleo da dignidade 
da pessoa humana. 

2.3.1. Constitucionalização dos direitos funda-
mentais e sociais dos trabalhadores

Os direitos trabalhistas, conforme dito, estão inseridos 
na 2ª. dimensão dos direitos fundamentais, cuja dimensão 
é constituída dos direitos sociais, econômicos e culturais, 
e surgiram como forma de reação ao Estado Liberal de 
caráter individualista, visando, de certa forma, uma igual-
dade formal através do acesso a garantias e bens públicos. 
Segundo José Afonso da Silva, “a igualdade constitui o 
signo fundamental da democracia. Não admite privilégios 
e distinções que um regime simplesmente liberal consagra” 
(apud, BELTRAN, 2002, p. 193)

A OIT (Organização Internacional do Trabalho ) 
também representa o marco para admissão em seus or-
denamentos jurídicos constitucionais, pelos estados de-
mocráticos e sociais, dos direitos trabalhistas, sedo que a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), em seu 
artigo 23 dispõe que “toda pessoa tem direito ao trabalho, 
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a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção 
contra o desemprego.”

O direito ao trabalho e à garantia dos direitos mí-
nimos trabalhistas, que merecem o reconhecimento do 
status de categoria específica de direitos, ou, na expressão 
de Bobbio (2004, p. 34) são direitos atrelados ao ramo 
da especificação de direitos, em razão da peculiaridade 
inerente aos sujeitos titulares desses direitos, ou seja, os 
economicamente inferiores, como é o caso da classe tra-
balhadora, como também constitui ramos específico o 
direito das criança, idoso, consumidor, é “uma resposta à 
questão social do desemprego” (JUCÁ, 1997, p. 73), pois 
somente o trabalho é capaz de dignificar o trabalhador, 
sendo certo que, a partir do momento que estão o direito 
ao trabalho e os direitos trabalhistas inseridos no catálo-
go dos direitos fundamentais e sociais, representam uma 
extensão à dignidade da pessoa humana.

Para se concretizar os direitos trabalhistas da classe 
trabalhadora, todavia, deve-se reconhecer que deve ante-
ceder a concretização do direito ao trabalho, e certo que 
em condições dignas, pois como bem assevera LEDUR 
(1998, p. 95), é inalcançável a dignidade da pessoa humana 
quando o trabalho humano não adquirir a valorização 
adequada. E continua:

O princípio da dignidade da pessoa humana 
está intimamente associado a todos os direitos 
fundamentais, não se restringindo aos direitos 
fundamentais clássicos. O acesso a um trabalho 
adequadamente remunerado envolve questões 
que transcendem os limites puramente indivi-
duais que até o presente momento podem ter 
ensejado a concepção ou tratamento do assunto. 
(1998, p. 98)
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Nesse sentido, as normas constitucionais que versam 
sobre direitos trabalhistas de natureza fundamental, formal-
mente consideradas são autoaplicáveis e de eficácia imediata, 
sendo certo que devem ter, materialmente considerando, o 
condão de garantir o pleno emprego e em condições dignas, 
como por exemplo salário justo, descanso, condições plenas 
de segurança e higiene no trabalho, enfim, corresponder, de 
fato e de direito, à extensão da dignidade da pessoa humana.

2.3.2. Subordinação do Direito do  
Trabalho ao Direito Constitucional

Importante destacar que os direitos dos trabalhadores, 
uma vez inseridos no ordenamento jurídico constitucional, 
sob o manto dos direitos fundamentais e sociais receberam 
uma carga axiológica que os coloca no status de direitos 
fundamentais constitucionais, logo, estão acima dos direitos 
trabalhistas inseridos na CLT, contudo, ambos constituem 
dever prestacional por parte do Estado, inclusive, não podem 
ser substituídos ou suprimidos sob argumento falacioso da 
globalização e flexibilização.

Nesse sentido, Alexy defende que a estrutura dos di-
reitos fundamentais de proteção, como é o caso dos direitos 
dos trabalhadores, tem o mandamento de defender e de 
salvaguardar ao mesmo tempo, logo, é proibida qualquer 
ação que “represente destruição ou prejuízo”. (2009, p.343).

A interpretação e aplicação não apenas do Direito 
do Trabalho, em especial, das normas trabalhistas em geral, 
ou sejam, aquelas inseridas na CLT, como também aquelas 
fruto da legislação esparsa, como por exemplo, o Projeto...
sobre a terceirização, devem ser interpretadas e aplicadas 
conforme a CF, ou seja, de acordo com o constituciona-
lismo social (JUCÁ, 1997, p. 106), não apenas em razão da 
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hierarquia das normas, onde a CF se mantém no ápice, onde 
a norma superior impõe obediência por parte da norma 
inferior, mas também pela questão de ordem jurídica de 
regular declaração de direitos humanos e fundamentais, 
que primam pela ordem jurídica em todos os níveis do 
Estado Democrático de Direito, sob pena de interpretação 
e aplicação inconstitucional.

Celso Bastos, assevera que “qualquer ato jurídico de 
natureza infraconstitucional padecerá do supremo vínculo 
de ilegalidade, o qual, no caso, em razão de ser praticado 
contra a Lei Maior, denomina-se inconstitucionalidade”. 
(1997, p.47)

Para Ledur, a Constituição Federal pertence ao mundo 
político e ao mundo do direito, e, nesse sentido afirma: 

Na medida em que a Constituição deixa de ser 
via exclusiva para organizar o Estado e passa a 
contemplar seu seu texto as declarações de direi-
tos, esse documento fundamental das sociedades 
afirma-se como norma jurídica que prevalece 
sobre todas as demais, no domínio do Direito. 
(1998, p. 60)

Portanto, todas a normas que versem sobre direitos 
trabalhistas, bem como sobre relações de trabalho são vin-
culadas, formal e materialmente, à Constituição Federal, sob 
pena de caracterizar interpretação inconstitucional, com 
negação da validade jurídica, bem como ética e política.

Ressalta-se, mais uma vez, que a constitucionalização 
dos direitos trabalhistas que buscou atribuir direitos e garan-
tias mínimas à classe trabalhadora, impõe uma interpretação 
e aplicação das normas infraconstitucionais de natureza 
trabalhista de acordo com a CF/88, por uma questão lógica 
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de hierarquia das normas, como também razão da essência 
implícita das normas trabalhistas que devem atender os fins 
sociais a que se destina, buscar a valorização do trabalho 
como meio de se atingir a dignidade da pessoa humana e 
concretizar o fundamento basilar do Estado Democrático 
de Direito, pois somente nesse sentido é que se pode afir-
mar a despeito da efetivação e concretização dos direitos 
fundamentais e sociais trabalhistas.

Para Jucá, a subordinação do direito do trabalho ao 
direito constitucional, impõe que:

(...) a interpretação e aplicação de todo o Di-
reito do Trabalho Brasileiro, de fonte estatal o 
não-estatal, está subordinado, necessariamente, 
aos princípios ineridos na Constituição, que se 
pode sintetizar como sendo a valorização do 
trabalho e do trabalhador como fator da dig-
nidade inerente à condição humana, finalidade 
prioritária do Estado Brasileiro. (1997, p. 111)

A Constituição e seus princípios são ponto de refe-
rência para a aplicabilidade das normas infraconstitucionais, 
e, de acordo com o princípio da primazia da Constituição 
Federal, tida como norma fundamental do ordenamento 
jurídico global de um Estado, e sustentáculo dos valores 
fundamentais que norteiam a organização jurídico-política 
do Estado, em um dado momento histórico.

2.4. PROTEÇÃO AO EMPREGO  
E A TERCEIRIZAÇÃO

A evolução do sistema produtivo fez brotar novos 
conflitos e novos paradigmas no direito do trabalho e nas 
relações de trabalho, ademais,  tem revelado, já desde a 
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década de 80, com o processo de globalização econômica 
e flexibilização das relações de trabalho que o direito do 
trabalho não é mais “unilateralista no sentido de se voltar 
assumida e unicamente para o trabalhador como direito 
de classe, como foi nos seus primórdios (....)” (NASCI-
MENTO, 2011, p. 474)

O princípio protetor, ponto crucial e espinha dorsal 
que fundamenta todo o direito do trabalho que, ao mes-
mo tempo em que avançou com a constitucionalização 
dos direitos trabalhistas, também recuo sob a pressão do 
neocapitalismo imposto pela globalização que ditou novas 
regras para as relações de trabalho, de cunho flexibilizador, 
com o condão de salvaguardar os interesses do empregador 
visando o equilíbrio do sistema e isso, certamente, gerou 
o que Amauri Mascaro Nascimento denomina de “tensão 
dogmática do direito do trabalho”. (NASCIMENTO, 2011, 
págs. 472 e 474).

Essa tensão do direito do trabalho, de certa forma, 
passou a gerar reflexos no pleno emprego, em razão da 
escassez do emprego formal e nas condições de trabalho, 
pois os salários tornam-se baixos, intensificou a degra-
dação das condições de trabalho, anunciando profundas 
modificações na estruturação e na organização produtiva 
e do trabalho, em razão da produção enxuta e por meio de 
recursos tecnológicos, reduzindo-se o número de mão de 
obra e exigindo-se maior especialização da classe trabalha-
dora em função da concorrência em escala mundial, e, isso 
tudo, certamente, à custa da redução do custos produtivos 
e com mão-de-obra, além, conforme dito, da degradação 
das condições de trabalho

De forma legal, empregadores passaram a utilizar de 
mecanismos para instituírem novas contratações, forçan-
do um ajuste e uma nova visão nas instâncias trabalhistas 
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acerca da moderna organização produtiva e do trabalho, 
implicando redução da aplicação da carga principiológica 
em favor do trabalhador. Contudo, adverte-se que não pode 
haver violação ao “núcleo essencial do direito social cons-
titucionalmente protegido.” (CANOTILHO, 2009, p. 479).

Isso sucedeu diante da inserção nas relações de trabalho 
do fenômeno da terceirização nas relações de trabalho, que 
se traduz em medida flexibilizadora, reduzindo a rigidez 
da CLT e admitindo uma forma de contratação através da 
qual o trabalhador terceirizado, flagrantemente, se sujeita 
a uma forma de precarização de trabalho, pois não forma 
vínculo com o tomador dos seus serviços, não comunga dos 
benefícios e direitos que são atribuídos aos empregados da 
tomadora, gerando desigualdade de tratamento, inclusive.

Por outro lado, sustenta-se que a terceirização, em tem-
pos de crise do emprego e que ameaça a empregabilidade, 
parece o caminho viável para amenizar os efeitos maléficos 
que são gerados pela crise do emprego, gerada pelos de-
sajustes econômicos mundial e estrutural, bem como pela 
nova e moderna organização produtiva e do trabalho, mas 
também é certo que se deve sustentar a posição no sentido 
de que a terceirização, notadamente nos moldes do Projeto 
de Lei n. 4.330/2004 pode representar uma ameaça aos 
direitos fundamentais dos trabalhadores e o afastamento da 
aplicação dogmática do princípio da proteção.

O Projeto de Terceirização de n. 4.330/2004 tem 
o condão de regulamentar o instituto da terceirização o 
Brasil, cujo instrumento de contratação laboral, totalmente 
disseminado nas organizações do trabalho corresponde a 
uma forma atípica de contratação e de inserção de mão-
-de-obra dentro da organização produtiva e do trabalho, 
representando uma dissociação entre a relação econômica 
de trabalho que deu causa à contratação e a relação juslabo-
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ralista desenvolvida pelo contratado dentro da contratante. 
(DELGADO, 2011, p. 426)

Muito embora a terceirização no Brasil seja uma prá-
tica que remonta à década de 70, período marcado pela 
crise do petróleo e que gerou o desemprego estrutural, 
período também em que se iniciou o avanço tecnológico  
e busca pela redução com produção e com mão-de-obra, 
com a adoção das medidas flexibilizadoras, dentre elas a 
contratação por interposta empresa, como é o caso do tra-
balhador temporário, cuja forma de contratação está prevista 
na Lei n. 6019/74, contudo, limitando a utilização desse 
instrumento de contratação para as hipóteses de acréscimo 
extraordinário de serviços ou para substituição de pessoal 
regular e permanente, por um período de 3 meses.

Na verdade, a expressão terceirização constitui um 
neologismo da palavra terceiro, que em linhas gerais é um 
estranho à relação jurídica de fundo (DELGADO, 2011, 
p. 426) mas que no caso da terceirização caracteriza uma 
relação trilateral, sendo certo certo que se trata de um 
instituto laboral que não tem previsão em lei, ou seja, não 
existe regulamentação legislativa dessa prática tão comum 
nos setores produtivos, serviços et; o instituto laboralista da 
terceirização é regulado pela Súmula 331 do TST que, na 
verdade, buscou convalidar a flexibilização que estava sendo 
aplicada na Lei n. 6019/74, contudo, visando as garantias 
mínimas aos trabalhadores o TST limitou a utilização da 
terceirização pra atividades que não envolvam o objetivo 
principal da atividade econômica, produtiva ou de serviço 
por parte da empresa tomadora, abrangendo a terceirização 
legítima somente as atividades-meio da tomadora.

Não pairam dúvidas de que a terceirização, de certa 
forma, gerou uma fragmentação dos princípios do direito 
do trabalho, além de evidenciar uma forma de precarização 
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das condições de trabalho para o terceirizado, com redução 
das vantagens e benefícios trabalhistas, contudo, trata-se de 
um mecanismo de flexibilização das relações de trabalho. 
Nesse sentido, Amauri Mascaro Nascimento destaca que 
“nem todas as leis do direito do trabalho destinam-se à 
proteção do trabalhador, mas, diretamente, voltam-se, tam-
bém, para o atendimento de exigências do desenvolvimento 
técnico da organização...” (2011, p. 473)

A Súmula n. 331 também trata da responsabilidade 
subsidiária da empresa tomadora no caso de inadimple-
mento das obrigações trabalhistas por parte da empresa 
de trabalho terceirizado, cujo fundamento doutrinário 
e jurisprudencial está calcado na culpa in elegendo, “in 
vigilando” e “in omittendo”, representando uma forma de 
proteção aos direitos fundamentais e sociais trabalhistas, 
contudo, a tomadora somente responde, de acordo com 
o inciso IV da Súmula 331 se tiver integrado a lide, na 
qualidade de litisconsórcio passivo necessário. Ressalta-se, 
contudo, que a responsabilidade subsidiária prevista na 
S. 331 não afasta a responsabilidade solidária no caso de 
fraude na contratação do terceirizado.

O Projeto de Lei n. 4330/2004 busca incorporar a 
terceirização na ordem jurídica trabalhista, todavia, traz 
em seu bojo uma grande celeuma, ou seja, a permissi-
bilidade da terceirização da atividade-fim da tomadora, 
cuja terceirização da atividade-fim é o ponto crucial da 
questão e que, segundo posição dominante, tornará a 
precarização legitimada, pois terceirizar a atividade-fim 
significa transferir o objetivo principal e econômico da 
tomadora para empresas terceirizadas que contratarão 
terceirizados que trabalharão as mesmas condições que os 
empregados da tomadora, contudo, não formarão vínculo 
trabalhista com a tomadora.
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2.5. EFETIVIDADE DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS TRABALHISTAS E 
SOCIAIS DIANTE DA TERCEIRIZAÇÃO 
DA ATIVIDADE-FIM: POSSÍVEL  
EFEITO PERVERSO

Diante desse cenário juslaboralista, onde se busca 
flexibilizar o contrato de trabalho sob o argumento de 
se garantir a manutenção do vínculo empregatício ou o 
emprego formal numa recessão de escala mundial, apesar 
de uma certa precarização, como por exemplo, salário 
mensal reduzido e menos garantias trabalhistas, vem des-
pertando a atenção para a questão da efetivação plena dos 
direitos fundamentais e sociais, notadamente, diante do 
Projeto de Lei n.4330/2004 que autoriza terceirização 
da atividade-fim.

Segundo já afirmou Bobbio (2004), não adianta de-
clarar e proclamar direitos fundamentais, urge a efetivação 
desses direitos, pois o valor-fundamento dos direitos funda-
mentais é a concretização da dignidade da pessoa humana. 

Para se atingir os objetivos e fundamentos do Estado 
Democrático de Direito e do Bem-Estar Social é elementar 
a concretização da dignidade da pessoa humana, e, para tan-
to, o Estado deve atuar para assegurar, promover e proteger 
o pleno exercício dos direitos e garantias fundamentais, 
cujos direitos são extensão da vida digna, que por sua vez 
requer a liberdade, a igualdade, a cidadania, a justiça social 
e a fraternidade. 

A eficácia plena das normas relativas a direitos funda-
mentais, implica a sua aplicação imediata e um facere por 
parte do Estado de modo a atribuir plena aplicabilidade 
e eficácia à norma garantidora de direitos fundamentais, 
e, nesse sentido, o legislador constituinte buscou atribuir 
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eficácia imediata às normas de direitos fundamentais (art. 
5º., CF/88)

Diante do Projeto de Lei n. 4330/2004 que adota 
como medida extrema que autoriza a terceirização da ativi-
dade-fim da tomadora dos serviços terceirizados, denota-se 
que as normas trabalhistas que inspiram os direitos funda-
mentais trabalhistas passarão a ser consideradas de eficácia 
relativizada, pois isso é uma forma de autorizar um sistema 
de precarização das condições de trabalho, ignorando as 
garantias mínimas que as normas de direitos fundamentais 
trabalhistas visam atribuir ao trabalhador, com vistas à sua 
dignidade humana e profissional, levando, certamente, à 
desconstrução do Direito do Trabalho.

As normas de direitos fundamentais, como cláusulas 
pétreas que são, exigem por parte do Estado Legislador a 
criação de novas normas que não se choquem, que não 
relativizem e até mesmo que não suprimam direitos e ga-
rantias fundamentais, pois as normas devem se conformar 
com os direitos fundamentais, pois os direitos fundamentais 
estão em conformidade com a dignidade humana, dessa 
forma,  “o princípio da dignidade humana deve conformar 
todo sistema de direitos fundamentais da Constituição 
Federal...”. (LEDUR, 1998, p. 124)

Nesse viés, caso o Projeto de Lei em referência seja 
convertido em lei e seja mantida a possibilidade de terceiri-
zação da atividade fim da tomadora, conduzirá à ineficácia 
direitos fundamentais (ALEXY, 2009) dos trabalhadores, 
gerando um efeito perverso por parte da atuação Estatal, 
com manifesto retrocesso social, pois permitirá no âmbito 
das relações de trabalho o tratamento desigual. Quanto ao 
retrocesso social, Sarlet bem retrata que:

Negar reconhecimento do princípio da proibi-
ção de retrocesso significaria, em última análise, 
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admitir que os órgãos legislativos (assim como 
o poder público de modo geral), a despeito de 
estarem inquestionavelmente vinculados aos 
direitos fundamentais e às normas constitu-
cionais em geral, dispõem do poder de tomar 
livremente suas decisões mesmo em flagrante 
desrespeito à vontade expressa do Constituinte.
(2004, p. 121-168)

A ordem jurídica constitucional estabeleceu a  digni-
dade da pessoa humana como núcleo central dos direitos 
fundamentais, impondo de forma imperativa o seu respeito 
, exigindo do Estado, tanto uma conduta positiva afirmativa, 
como um dever de abstenção em matéria de lesão.

Dessa forma, o referido Projeto, analisado sob a ótica 
constitucional conduzirá à sua inconstitucionalidade, pois 
violará o princípio-valor-norma que é a igualdade de tra-
tamento e de oportunidade (art. 5º.,CF),  princípio basilar 
das relações de trabalho, não podendo o legislador infra-
constitucional se desvincular dos ditames constitucionais e 
tolerar a precarização das condições de trabalho, certamente 
o efeito será perverso, pois atingirá direitos sociais que 
garantem condições decentes de trabalho e consequente 
vida digna a grande parte da classe trabalhadora.

Evidentemente, qualquer processo de alteração le-
gislativa ou de inclusão de novos modelos de conduta 
social, trabalhista, econômica, política etc, devem atentar à 
razoabilidade, pois,  visando certos interesses ou até mesmo 
o momento econômico ou político, “...alguns operadores 
ou agentes públicos são tentados, inconscientemente, a 
excessos que podem levar ao paradoxo das consequências.” 
(BELTRAN, 2002, p. 311)

A igualdade de condições de trabalho e de aces-
so ao trabalho é a viga mestra de todo o sistema  
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juslaboralista, cujo direito está consagrado no art. 7º.da 
CF/88, sendo certo que o Estado autorizando, por ato 
legislativo, a terceirização da atividade-fim, estimulará a 
desigualdade de tratamento entre trabalhadores, no que 
tange às condições de saúde, segurança, salário, jornada, 
etc), provocando uma cadeia sucessiva de violações a 
direitos fundamentais, ao passo que ao Estado compete 
agir para a máxima eficácia dos direitos fundamentais 
(CANOTILHO, p. 276)

Na verdade, o Estado Democrático de Direito e do 
Bem-Estar Social guarda uma relação de dependência 
com os direitos fundamentais, donde decorre o dever de 
garanti-los, buscando inclusive um equilíbrio entre a ordem 
econômica produtiva e do trabalho, permitindo a flexibi-
lização das condições de trabalho com o estabelecimento 
de garantias mínimas à classe trabalhadora, dentre elas, a 
manutenção da igualdade de tratamento e de acesso.  

Ahora bien, derechos fundamentales y Estado 
flerte no se excluyen reciprocamente; antes al 
contrario, son mutuamente dependientes. Ello 
se explica porque hacer efectivos y assegurar 
los derechos fundamentales está, bajo las con-
diciones de nuestro tiempo, encomendado al 
Estado; uma y outra tarea requieren un Estado 
flerte, capaz de funciones y prestaciones, en 
condiciones de cumplir su misión. Tal fortale-
za es, por ello, no tanto assunto de un aparato 
estatal de poder lo más eficaz posible cuanto 
del asentimiento libre de un número tan vas-
to como se posible de ciudadanos a quienes 
importe lograrla, mantenerla y renovarla em 
todo momento. (K. Hesse, Significado de los 
derechos fundamentales, p. 114; apud  LEDUR, 
1998, p. 148)
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Pode-se afirmar que a moderna organização produtiva 
e do trabalho gerou uma fragmentação da aplicação do 
princípio da proteção, contudo, em razão da eficácia plena 
das normas de direitos fundamentais que disciplinam direi-
tos trabalhistas, não podem sofrer fragmentação ou relativi-
zação, pois representam não apenas uma conquista histórica 
que justifica toda a carga de proteção, como também uma 
forma de convalidar a dignidade da pessoa humana, que 
está acima dos interesses capitalistas que buscam redução do 
custo com a classe trabalhadora, e  cuja dignidade humana 
também fundamenta o Estado Democrático de Direito 
e justifica o nascimento do Estado do Bem-Estar Social.

2.6. CONCLUSÃO

À guisa de conclusão, deve-se ponderar que o Projeto 
de Lei n. 4.330/2004, possui aspectos positivos, dentre 
eles a solidariedade entre empresa terceirizada e empresa 
tomadora, dentre outras vantagens, e a vantagem mais 
relevante é que regulará um instituto alienígena que é a 
terceirização e que, com toda certeza, é e se manterá oni-
presente no mundo do trabalho, ou seja, trata-se de um 
caminho sem volta.

Contudo, o Estado, garantidor dos direitos funda-
mentais e sociais dos trabalhadores, deve empreender ações 
legislativas que visem um equilíbrio satisfatório entre capital 
e trabalho, sem relativizar ou suprimir direitos e garan-
tias fundamentais, frutos da conquista histórica da classe 
trabalhadora, sob pena de engendrar o efeito nefasto do 
retrocesso social.

Nesse viés, embora já se admitida  relativização da 
aplicação do princípio protetor, não se pode admitir que o 
mesmo ocorra com os direitos fundamentais e sociais, dessa 
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forma, o referido projeto de lei não pode atingir em cheio 
a igualdade de oportunidade e de tratamento no âmbito 
empresarial com a admissão da terceirização da atividade 
fim, posto que não se pode vilipendiar o princípio-regra 
e valor da dignidade da pessoa humana.
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3

COMPREENSÃO E 
REFUNDAÇÃO DA 
JURISDIÇÃO: 
Caminhos para a construção  
do Estado Democrático de Direito

Lucas Augusto da Silva Zolet1

3.1. INTRODUÇÃO

O objetivo geral deste trabalho é defender uma com-
preensão renovada do sentido do Direito como condição 
para o enfrentamento das crises contemporâneas. Para 
tanto, o texto não aponta simplesmente os sintomas destas 
crises, mas também propõe um caminho de solução aos 
dilemas pesquisados.

O problema da pesquisa consiste na interrogação em 
como permitir uma nova compreensão do sentido do Di-
reito e, também, da jurisdição diante dos obstáculos trazidos 
pelo paradigma racionalista e pelo déficit democrático. Re-
vela-se necessário, como ponto de partida, o enfrentamento  

1 Mestre em Direito - Mestrado em Direito, Democracia e Sus-
tentabilidade, IMED (2016). Bolsista de Mestrado do PROSUP/
CAPES. Especialista em Direito Público, FDDJ (2015). Graduado 
em Direito, com ênfase em direito empresarial pela IMED (2013). 
Advogado. E-mail: lucas.zolet@bol.com.br.
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destes obstáculos para fins de resgatar princípios e construir 
um novo pensamento de recuperação de sentido.

Esta revisão bibliográfica, produzida com base me-
todológica alicerçada na perspectiva da fenomenologia-
hermenêutica, procura investigar criticamente os signifi-
cados menos aparentes do tema. O método utilizado na 
pesquisa permite a problematização das relações contempo-
râneas entre Direito e jurisdição, especialmente, por meio 
do paradigma do Estado Democrático de Direito.

O estudo é amparado nas seguintes hipóteses: (a) a 
recuperação do sentido do Direito parte da proposta de 
superação dos modelos normativista e funcionalista, bem 
como da construção do discurso apoiado em juízes res-
ponsáveis politicamente; (b) o Direito é uma ciência da 
compreensão hermenêutica, isso significa que a aplicação 
e interpretação jurídica deve ser capaz de observar o cons-
truído histórico da comunidade democrática; e (c) as crises 
do Direito impõem o caminho da refundação como solução 
capaz de revisar as razões constitutivas das dimensões que 
formam os objetivos do Estado Democrático.

Com o propósito de organizar os temas discutidos, 
estrutura-se o trabalho em três partes. Primeiro serão le-
vantadas questões acerca da crise de sentido do Direito. 
Na segunda parte serão desenvolvidos os pressupostos 
problemáticos acerca do paradigma racionalista e do défi-
cit democrático e, por último, serão apresentadas questões 
fundamentais para o caminho da refundação.

Os objetivos específicos desta pesquisa são: (a) con-
ceituar as expressões sentido do Direito, paradigma racio-
nalista, déficit democrático e refundação; (b) identificar 
que a contemporaneidade é um espaço de transformação 
e isso conduz diferentes crises nas dimensões de sentido do 
Direito; (c) demonstrar que o paradigma racionalista e o 
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déficit democrático são elementos problemáticos da relação 
entre Direito, Democracia e jurisdição; e (d) estabelecer que 
o caminho da refundação é uma condição crítica para o 
discernimento sobre a construção de um discurso pautado 
nas razões de ser do Direito.

Defende-se que as perspectivas apresentadas nesta 
pesquisa são indispensáveis para o desenvolvimento da 
democratização processual do Direito. Esse pressuposto é o 
elemento de relevância que sustenta o sentido da jurisdição 
como exercício da promoção de direitos fundamentais no 
âmbito da sociedade contemporânea.

Os propósitos deste trabalho, portanto, justificam-se 
na medida que a realização judicial do Direito depende 
da democratização e construção de valores pautados no 
arranjo constitucional da comunidade política. Significa 
dizer que a jurisdição e o Direito precisam compor uma 
nova arquitetura com os fundamentos constitucionais, 
sobretudo em harmonia com os desafios impostos pela 
sociedade do século XXI.

Ao propor esta discussão crítica, procura-se cons-
truir uma perspectiva aliada ao sentido de legitimida-
de do Direito na promoção da integração política da 
sociedade, sobretudo, desconstituindo compreensões 
acríticas acerca do papel de compromisso do Direito e 
da jurisdição com a Democracia. 

3.2. A CRISE DE SENTIDO DO DIREITO 

O presente tempo histórico é marcado por grandes 
transformações no espaço público. Na contemporaneida-
de os modelos políticos, econômicos, sociais, culturais e 
jurídicos sofrem diferentes impactos diante de distintos 
fenômenos. Estes impactos se devem em razão de inúmeras  
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particularidades com características que advém desde a 
modernidade e que refletem as condições sociais da civili-
zação, sobretudo voltadas ao advento do chamado progresso 
político-econômico.

Nesse contexto de transformação, apresentam-se as 
interferências da pós-modernidade2 como mudanças críti-
cas dos valores concebidos no período histórico moderno. 
Assim, o complexo do desenvolvimento humano percorre 
um caminho de transição onde os pressupostos de formação 
do Estado estão em crise.

Destaca-se, nesse contexto, alguns pressupostos signifi-
cativos que ilustram esse movimento histórico de passagem 
transformadora. Os progressos político-democráticos, o 
desenvolvimento das novas tecnologias, a vinculação ra-
cionalista aos instrumentos econômicos, o afloramento do 
individualismo, a perda da noção exata do valor cultural da 
experiência humana, bem como uma espécie de juridismo 
que afasta os procedimentos técnico-jurídicos dos seus 
sentidos simbólicos, ou seja, dos seus fundamentos3.

O juridismo é um verdadeiro exemplo do processo de 
dessimbolização das práticas humanas4, sobretudo, porque 

2 A pós-modernidade é considerada um estado reflexivo da sociedade 
ante aos seus próprios problemas. Essa reflexão é responsável por 
gerar dúvidas acerca das instituições e relações sociais, sobretudo, 
considerando uma necessária condição de reinvenção das práticas 
da modernidade. BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-mo-
dernidade: e reflexões frankfurtianas. 2 Ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2009, p. 115-116.

3 DUFOUR, Dany-Robert. A arte de reduzir as cabeças: sobre 
a nova servidão na sociedade ultraliberal. Tradução Sandra Regina 
Felgueiras. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2005, p. 25. 

4 É a expressão utilizada por Dufour para designar um problema 
consequente do pragmatismo, do utilitarismo, do racionalismo e do 
realismo, qual seja, um processo que visa tirar das relações humanas 
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ilustra uma transição, esgotamento e crise dos modelos que 
até então formam a base do espaço político-jurídico do 
Estado. Logo, é permitido afirmar que as relações jurídicas 
sofrem diante de uma crise de sentido que exige novas 
compreensões do Direito e da jurisdição5, especialmente, 
para fins de superação dos paradigmas dominantes.

O primeiro motivo da crise é a vinculação das bases 
da racionalização do pensamento tão somente aos seus fins 
instrumentais, por exemplo, os fins político-econômicos. 
Estes fins, que refletem apenas uma parte do conhecimen-
to humano, significaram o próprio afastamento de outras 
ideias fundamentais, bem como permitiram o progresso 
da formalização científica que acabou por fortalecer uma 
visão de ordem pragmática das práticas sociais6.

Essa visão contribuiu também para o esvaziamento 
do sentido do Direito, consequentemente, um afastamento 
da historicidade responsável pelo conteúdo dos valores 
que sustentam as diversas esferas da comunidade política. 
Portanto, a problemática extraída da formalização surge da 
transformação das atividades jurídicas em meros instru-

seu conteúdo cultural, ou seja, sua essência, natureza ou fundamento. 
Esses conteúdos são retirados de cena porque não interessam ao 
ideal capitalista do Estado Liberal, porque os mesmos não têm valor 
mercadológico.  DUFOUR, Dany-Robert. A arte de reduzir as 
cabeças. pp. 199-200.

5 Na presente pesquisa o termo jurisdição significa um processo 
de decisão com caráter jurisdicional que procura a defesa e o 
cumprimento último da Constituição, bem como da garantia dos 
ideais de justiça constitucional. TAVARES, André Ramos. Jurisdição 
constitucional. In: DIMOULIS, Dimitri (Coord.). Dicionário 
brasileiro de direito constitucional. 2 Ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 338-339.

6 HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. Tradução de Sebastião 
Uchoa Leite. 7 Ed. São Paulo, SP: Centauro, 2010, p. 25-26.



74

mentos desfigurando a compreensão interna e exata dos 
seus compromissos ideológicos7.

O segundo motivo da crise de sentido está diretamente 
relacionado ao desenvolvimento histórico dos modelos de 
juridicidade do Direito: o normativismo legalista e o fun-
cionalismo jurídico. O primeiro, o normativismo, é oriundo 
da perspectiva do individualismo8. O modelo normativista 
prescreve o Direito na sua autonomia e validade formal, ou 
seja, é um modelo positivista que compreende o sentido 
do Direito apenas como norma jurídica válida9.

Aliás, a concepção trazida pelo normativismo prescreve 
que a lei, como essência do Direito e nos seus limites, deve 
impor a mesma razão normativa-jurídica assumida pela 
vontade do Estado. Portanto, a metodologia jurídica do 

7 ESPINDOLA. Angela Araujo da Silveira. Uma resposta culturalmen-
te humana a um problema também humano: a crise da jurisdição e 
emergência do direito como plataforma civilizacional. In: TRIN-
DADE, André Karam; ESPINDOLA, Angela Araujo da Silveira; 
BOFF, Salete Oro. Direito, democracia e sustentabilidade: 
anuário do programa de pós-graduação da IMED. Passo Fundo: 
IMED Editora, 2013, p. 256.

8 O individualismo é a doutrina do liberalismo que atribui ao in-
divíduo um valor de fim em relação à sociedade. Também é res-
ponsável por inúmeras influências nos institutos do processo civil, 
por exemplo na tutela de direitos individuais e na dificuldade atual 
de lidar com ações coletivas. Nesse sentido, ver: ABBAGNANO, 
Nicola. Dicionário de filosofia. Tradução Alfredo Bosi. 5 Ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2007; e BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. 
Processo e ideologia: o paradigma racionalista. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004, p. 56.

9 CASTANHEIRA NEVES, A. Entre o «legislador», a «sociedade» 
e o «juiz» ou entre «sistema», «função» e «problema» – os modelos 
actualmente alternativos da realização jurisdicional do direito. 
In: Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra. v. LXXIV. Coimbra, 1998, p. 16.
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normativismo promove a vontade racional da obediência 
à lei como razão de ser do Direito e blinda a interpretação 
por meio de proposições articuladas via uma estrutura 
lógica dedutiva-formal10.

Por outro lado, o modelo do funcionalismo provém 
de uma teoria social-normativa. Trata-se de um modelo 
sistemático que instrumentaliza o Direito diminuindo sua 
autonomia material. Faz da ordem jurídica um mero ins-
trumento para atingir qualquer fim, ou seja, funcionaliza 
o Direito em detrimento da estrutura e organização da 
sociedade11. Logo, no funcionalismo o Direito perde seu 
sentido (material) e ganha arrimo para uma racionalização 
finalística (meio).

Principalmente em face das doutrinas positivistas12, a 
prática de sistematizar o pensamento jurídico exauriu o 
seu conteúdo valorativo. Logo, os métodos científicos de 
descrição e não compreensão acerca da dimensão axio-
lógica do Direito ilustram, em certa medida, o próprio 
desconsiderar da dimensão ética como um elemento de 
legitimidade e validade da ordem jurídica.

Nota-se, assim, os motivos originários da crise de 
sentido do Direito. Seja pela formalização da razão, 
pelo normativismo de autonomia alienada ou pelo fun-
cionalismo que trata o Direito como uma espécie de  

10 CASTANHEIRA NEVES, A. Digesta. Vol. 2. Coimbra: Portugal, 
2010, p. 188.

11 CASTANHEIRA NEVES, A. Entre o «legislador», a «sociedade» e 
o «juiz» ou entre «sistema», «função» e «problema». p. 17.

12 No presente estudo o positivismo é considerado sob aspecto de 
Teoria do Direito. Logo, a crítica ao positivismo está inserida 
nas concepções jurídico-positivistas de coerência, completude 
e interpretação mecanicista do Direito. BOBBIO, Norberto. O 
positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Tradução de 
Márcio Pugliese. São Paulo: Icone, 1995, p. 237.
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instrumento-objeto de mera racionalização. Para o enfren-
tamento desta crise, defende-se a superação dos modelos 
normativista e funcionalista, sobretudo, por meio de uma 
renovada compreensão do Direito13. Essa superação se deve 
principalmente porque os modelos referidos representam 
concepções incompatíveis com o sentido do Direito na 
sua relação com a Democracia. O problema é que já não 
mais o Direito pode ser resumido à lei, como proposto 
pelo normativismo, ou afastado da sua carga axiológica 
como prescreve o funcionalismo. O Direito, nas suas 
acepções contemporâneas, significa um constituendo 
da representação histórica do constitucionalismo e dos 
interesses democráticos de desenvolvimento humano. 

É por evidente, então, que o sentido do Direito não 
está simplesmente inserido na ordem jurídica como um 
comando ou instrumento à disposição do Estado, mas está 
fundado na construção moral da comunidade política, 
principalmente, porque tem o dever de observar questões 
humanas, onde o respeito por elementos mínimos de justiça 
deve orientar e constituir as normas jurídicas14.

13 Para a superação destes modelos, Castanheira Neves propõe o ju-
risprudencialismo como condição de validade material do Direito 
por meio da fundamentação. Na visão do autor, o jurisprudencia-
lismo se mostra o melhor dos modelos porque abarca a ideia de 
um Direito que considere as intenções da justeza material referida 
ao problema concreto e de concordância normativa referida ao 
sistema de validade. Nesse sentido, ver: CASTANHEIRA NEVES, 
A. Entre o «legislador», a «sociedade» e o «juiz» ou entre «sistema», 
«função» e «problema». p. 32-37.

14 FULLER, Lon L. Positivism and fidelity to law: a reply to pro-
fessor hart. Harvard Law Review, Vol. 71, Nº 4 (Feb., 1958), 
pp. 630-672. The Harvard Law Review Association: 1958, p. 632. 
Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/1338226> Acesso 
em: 17 junho 2015.
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Nada obstante, conforme mencionado anteriormente, 
uma vez que a pós-modernidade se mostra como uma 
condição reflexiva da sociedade diante das suas próprias 
crises, a perspectiva do Direito contemporâneo carrega 
também a referida condição, especialmente nas discussões 
de superação dos mencionados modelos de juridicidade.

Essas discussões propõem uma cadeia de novas re-
flexões acerca do papel do Direito na Democracia e sua 
relação com a jurisdição. Origina-se, portanto, um pensar 
sobre o sentido do Direito como debate crítico acerca 
das estruturas jurídicas tradicionais, bem como acerca do 
pensamento de novas políticas para conceber o Direito 
como uma alternativa humana15.

De qualquer modo, o avançar da pós-modernidade 
decorre no enfrentamento de crises, sobretudo, no sentido 
de ruptura com os modelos racionalistas. Esse cenário ini-
ciou pela rejeição de certezas da modernidade e deu lugar 
às incertezas do conhecimento do Direito, uma espécie 
de caminhar para o enfrentamento de paradigmas16. Logo, 
procura-se a reconsideração dos valores perdidos durante 
a modernidade, sobretudo um pensar de respeito e pro-
moção dos direitos, por exemplo, visto da supremacia da 
Constituição e do enfrentamento de déficits democráticos.

O pensamento de recuperação do sentido do Direito, 
portanto, volta-se não só para a revisão dos seus fundamen-
tos normativos, mas também para a revisão crítica do papel 
do juiz na Democracia, especialmente, para fins de melhor 

15 CASTANHEIRA NEVES, A. Coordenadas de uma reflexão sobre 
o problema universal do direito: ou as condições da emergência do 
direito como direito. In: Estudos em homenagem à Professora 
Doutora Isabel Magalhães Collaço. Vol. II. Coimbra: Almedina, 
2002, p. 871.

16 BITTAR, Eduardo C. B. O direito na pós-modernidade. p. 176.
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compreender o Direito na sua dimensão hermenêutica de 
concretização dos direitos fundamentais.

Evidentemente surge a necessidade de recuperação de 
sentido e revisão crítica também da jurisdição. Primeiro, 
porque é afetada pelos resquícios dos modelos racionalistas 
e, segundo, porque o Direito como doutrina prática tam-
bém se realiza por meio da jurisdição que, por conseguinte, 
é fundamental para a concretização dos preceitos consti-
tucionais no âmbito do Estado Democrático de Direito17.

A herança do racionalismo transformou a jurisdição 
em uma tarefa de mera descrição do Direito, inclusive, 
negando a sua dimensão compreensiva e também da sua 
legitimidade via argumentação e fundamentação jurídica18. 
Os paradigmas racionalistas também são responsáveis por 
dificultar uma jurisdição politicamente responsável diante 
do modelo de interpretação mecanicista que condiciona o 
juiz a um mero aplicador da lei (bouche de la loi )19.

Por outro lado, a funcionalização da jurisdição remete 
ao problema do déficit democrático como transferência 
da tarefa de concretização dos direitos para o Poder Ju-
diciário20. Essa é uma questão que envolve o respeito ao 
princípio democrático e da repartição de competências. 
Logo, a discussão sobre o sentido da função jurisdicio-
nal também cuida dos problemas oriundos dos supostos 
abusos cometidos por juízes que extrapolam seu poder 
de competência institucionalizado.

17 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Epistemologia das ciências 
culturais. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2009, p. 103.

18 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Processo e ideologia. p. 97.
19 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico. p. 133.
20 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha 

consciência?. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 22.
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Diante desses argumentos, para o enfrentamento do 
paradigma racionalista e do déficit democrático, como 
crises de sentido do Direito e da jurisdição, deve-se pensar 
soluções de sentido, porque “[...] a estrutura organiza e 
permite o funcionamento, mas só o sentido funda e cons-
titutivamente sustenta”21.

A questão fundamental é compreender a necessidade 
de recuperar o sentido autêntico do Direito, isto é, que o 
exercício do poder jurídico não seja considerado como 
mero instrumento de autoridade, mas sim um complexo 
de validade com seu conteúdo axiológico construído por 
meio do desenvolvimento democrático22.

A interface entre Direito, jurisdição e Democracia 
exige uma renovada compreensão das condições e fun-
damentos efetivos de legitimidade política, especialmente, 
para fins de implementação e consolidação do Estado 
Democrático de Direto. Isso significa dizer da necessidade 
de superar os problemas oriundos do modelo racionalista 
e funcionalista.

Assim, nesta primeira parte foram apresentadas obser-
vações críticas acerca da crise de sentido na relação entre 
Direito e jurisdição. Ainda, verificou-se que a referida crise 
é constituída por meio de pressupostos relacionados ao 
paradigma racionalista e ao próprio déficit democrático.

Portanto, verifica-se que o paradigma racionalista 
e o déficit democrático são elementos problemáticos da 
relação de sentido entre Direito e jurisdição no âmbito da 
sociedade democrática. Logo, na segunda parte da pesquisa, 

21 CASTANHEIRA NEVES, A. Entre o «legislador», a «sociedade» e 
o «juiz» ou entre «sistema», «função» e «problema». p. 02-03.

22 CASTANHEIRA NEVES, A. Entre o «legislador», a «sociedade» e 
o «juiz» ou entre «sistema», «função» e «problema». p. 43.
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necessário se faz uma melhor aproximação aos fundamentos 
constitutivos destes elementos problemáticos.

3.3. O PARADIGMA RACIONALISTA  
E O DÉFICIT DEMOCRÁTICO

As diferentes transformações históricas do Direito 
permitiram o avanço de modelos racionalistas de juridi-
cidade que, como visto anteriormente, afetam a doutrina 
jurídica nos seus fundamentos de legitimidade, validade e 
autonomia, ou seja, problematizam o sentido do Direito 
como ciência da compreensão.

A problematização de sentido corresponde a herança 
deixada pela modernidade como próprio movimento 
histórico de codificação e desenvolvimento extremo do 
normativismo legalista. Esse movimento foi principalmente 
constituído por um duplo fundamento do positivismo, 
primeiro, a abordagem do Direito como um fato (descri-
ção) e não como um valor (compreensão) e, segundo, a 
interpretação mecanicista como o mero dever dos juízes 
declararem as normas jurídicas23.

Portanto, esse movimento normativista considerou o 
Direito como um sistema lógico-racional e autossuficiente, 
onde os aspectos sistemáticos próprios da racionalidade me-
todológica eram responsáveis por fundar a lei como objeto 
exato e demonstrável, ou seja, essa metodologia constituiu 
um verdadeiro paradigma do racionalismo. Nesse sentido, 
a doutrina de Ovídio Baptista observa que o paradigma:

[...] procurou fazer do Direito uma “ciência”, 
sujeita aos princípios metodológicos utilizados 
pelas matemáticas. A redução do conceito de 

23 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico. p. 131-132.
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ciência, peculiar ao pensamento moderno, que 
somente concebe como científicos os ramos 
do conhecimento humano destinados a medir, 
pensar e contar, fez com que o Direito se trans-
formasse num conjunto sistemático de conceitos, 
com pretensão à eternidade, desvinculando-o 
da História24.

Desse modo, a forma superficial como a abordagem 
paradigmática do racionalismo enfrentou as particulari-
dades da aplicação da lei cumpriu, inicialmente, o papel 
de mascarar os problemas oriundos da concepção do 
Direito como sistema descritivo. Todavia, posteriormente, 
suas fontes normativas se mostraram como um modelo 
insuficiente, incapaz de abranger a complexidade e in-
terferência de outras fontes que envolvem a justificação 
e argumentação jurídica.

Dentre diferentes problemas, destaca-se a redução do 
Direito ao sentido de norma jurídica, já que assim o Direito 
fica hermeticamente afastado da sua relação com outros 
vetores responsáveis por seus fundamentos, por exemplo, 
da política25. Além do mais, outro equívoco do paradigma 
consiste no fato de considerar o racionalismo como princi-
pal pressuposto para garantia da segurança jurídica, ocorre 
que além de segurança indubitavelmente outros valores 
também interessam ao Direito26.

24 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Processo e ideologia. p. 01.
25 Todavia, conforme observa Neil MacCormick, o Direito não é 

isolado da moral e da política. MACCORMICK, Neil. Argumen-
tação jurídica e teoria do direito. Tradução Waldéa Barcellos. 
São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 308.

26 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Epistemologia das ciências 
culturais. p. 49-55.
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Por exemplo, os valores relativos aos direitos funda-
mentais. Os valores da vida, liberdade, igualdade, fraterni-
dade e dignidade humana são agora questões elementares 
para o Direito na sua dimensão democrática27, sobretudo 
em vista do papel da defesa da Constituição28. Afirma-se, 
então, que a doutrina jurídica é formada por diferentes va-
lores de distintas tradições que, por sua vez, são constituídos 
pela experiência histórica do desenvolvimento humano29.

Aliás, Ronald Dworkin sustenta que a dimensão de-
mocrática do Direito é um valor político construído com o 
avançar do tempo histórico30. Logo, com base nessa concepção, 
afirma-se que a relação entre Democracia e Direito pode ser 
considerada a concretização do desenvolvimento dos valores 
políticos responsáveis por confirmar as razões públicas31, prin-
cipalmente, a partir da proteção dos direitos fundamentais.

27 A dimensão democrática do Direito faz referência às faculdades 
morais da personalidade humana que se convertem, por meio das 
Constituições, em posições democráticas de direitos fundamentais. 
Essa dimensão é composta, por exemplo, pelos direitos políticos, 
liberdades individuais e prestações positivas do Estado. PULIDO, 
Carlos Bernal. El principio de proporcionalidade y los de-
rechos fundamentales: el principio de proporcinalidad como 
critério para determinar el contenido de los derechos fundamentales 
vinculante para el legislador. 3 Ed. Madrid: Centro de Estudios 
Políticos Y Constitucionales, 2007, p. 319-339.

28 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: 
uma teoria geral dos direitos fundamentais da perspectiva constitu-
cional. 10 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 50.

29 ROULAND, Norbert. Nos confins do direito. São Paulo: Martins 
Fontes, 2003, p. 32.

30 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Tradução Luís 
Carlos Borges. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 38-39.

31 A razão pública significa a discussão dos cidadãos no espaço pú-
blico sobre questões constitucionais e questões básicas de justiça. 
Essa discussão da sociedade é orientada por concepções políticas 
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Desse modo, o paradigma racionalista é incompatível 
com a formação contemporânea do Direito, porque esse 
é “[...] uma ciência da cultura, que labora com verdades 
contingentes, situando-se muito distante da matemática e 
muito próximo das ciências históricas; que o Direito, afinal, 
é uma ciência da compreensão”32.

Outro problema oriundo do paradigma racionalista está 
inserido na metodologia do ensino do Direito, ou seja, da 
separação entre a prática e teoria jurídica que problematiza a 
compreensão exata da complexidade do Direito. Embora na 
contemporaneidade a educação jurídica foi em muito alte-
rada, ainda é possível encontrar críticas acerca da influência 
do modelo racionalista principalmente da corrente francesa 
do pensamento jurídico positivista da l’école de l’exégèse33.

No contexto histórico da Escola da Exegese as Fa-
culdades de Direito praticavam um método de ensino 
exegético-analítico, geralmente direcionado apenas para 
o estudo explicativo e comentado dos artigos do Código 
de Napoleão. O estudo do Direito, portanto, compreendia 
apenas uma abordagem dogmática-formal34.

de princípios e valores que todos os cidadãos possam endossar. 
RAWLS, John. O liberalismo político. Tradução de Dinah de 
Abreu Azevedo. 2 Ed. São Paulo: Ática, 2000, p. 52-53.

32 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Processo e ideologia. p. 28.
33 A Escola da Exegese foi uma corrente do pensamento jurídico 

francês nascida no início do século XIX. Esse pensamento positivista 
possuiu uma base doutrinária e metodológica vinculada ao ideal 
legalista da codificação jurídica, o qual ocorreu na França no período 
histórico de pós-revolução. Em síntese, o positivismo exegético foi 
marcado pelo objetivo de reduzir o Direito à concepção da lei e 
isso em seu contexto histórico remete, em particular, à submissão 
do Direito Civil francês ao Código de Napoleão. Ver: PERELMAN, 
Chaïm. Lógica jurídica: nova retórica. Tradução Vergínia K. Pupi. 
São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 31.

34 CASTANHEIRA NEVES, A. Digesta. p. 190.
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Esse modelo positivista de ensino foi difundido no 
contexto do paradigma racionalista para diferentes culturas 
jurídicas, inclusive no Brasil, contribuindo para a crise de 
ensino como uma crise de simplificação do Direito. Conso-
ante observa Lenio Streck, é preciso saber que “[...] a crise 
do ensino jurídico é, antes de tudo, uma crise do direito, 
que na realidade é uma crise de paradigmas”35.

A simplificação do ensino do Direito não corresponde 
à dinâmica da sociedade do século XXI. Principalmente, em 
relação das suas coordenadas axiológicas, políticas, culturais 
e tecnológicas que geram diferentes problemas jurídicos 
que exigem compreensões e não subsunções lógicas dog-
mático-normativas. Logo, o paradigma racionalista pode 
afetar a formação jurídica e, com efeito, ser responsável 
pela reprodução de discursos acríticos.

Nada obstante, ao contribuir para um ensino de mera 
explicação dogmática, o paradigma racionalista mostra sua 
insuficiência como modelo formalista de formação humana 
para o enfrentamento de problemas jurídicos práticos. Ao 
separar a teoria da racionalidade prática, o referido modelo 
fragiliza a dimensão ética do Direito, sobretudo, porque a 
torna abstrata, formal e acrítica36.

A interferência do pensamento paradigmático ra-
cionalista também encontra críticas quanto ao desen-
volvimento dos institutos processuais, por exemplo no 
contexto nacional, da tutela preventiva no âmbito do 
processo civil. Essa crítica consiste nos supostos obstáculos 

35 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e ensino jurídico em terrae 
brasilis. Revista da Faculdade de Direito UFPR. Curitiba, v. 
47, 2007. Disponível em: http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/
direito/article/view/13495/9508 - ISSN 2236-7284, p. 37.

36 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Processo e ideologia. p. 50
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trazidos pela formalização do processo em uma simples 
estrutura lógica e conceitual37.

Os problemas trazidos pelo paradigma racionalista 
no âmbito do processo civil estão em muito alinhados às 
escolhas tomadas pela cultura jurídica processualista, por 
exemplo, ocultação das ações e pretensões de direito mate-
rial, princípio da separação dos Poderes e a concepção do 
juiz imparcial e neutro, plenitude da defesa e redução do 
princípio do contraditório, separação entre fato e norma, 
busca de certezas jurídicas e ordinarização do processo38.

A ordinarização, como imprescindibilidade da su-
marização do processo e da sumarização da cognição, é 
uma das principais escolhas que afetam a construção de 
uma legítima tutela preventiva. Segundo Ovídio Baptista, 
a principal dificuldade reside no conflito entre juízo de 
probabilidade e juízo de verossimilhança, no postulado 
positivista de certeza e na cognição exauriente39.

Nota-se, portanto, que o cenário paradigmático cons-
truído pelo racionalismo afeta diferentes dimensões da 
formação de sentido do Direito na contemporaneidade. Ao 
separar fato e norma, dificulta-se que a atuação jurídica seja 
alinhada com a realidade prática do exercício de direitos.

Por outro lado, a metodologia do paradigma dominan-
te reduz a complexidade material do Direito e acaba por 

37 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Processo e ideologia. p. 90.
38 Ver: ESPINDOLA, Angela Araujo da Silveira. Superação do ra-

cionalismo no processo civil enquanto condição de possibi-
lidade para a construção das tutelas preventivas: um problema 
de estrutura ou função?: (Ou: por que é preciso navegar em direção 
à ilha desconhecida e construir o direito processual civil do Estado 
Democrático de Direito?). 2008. 305 f. Tese (Doutorado) - Curso 
de Direito, Unisinos, São Leopoldo, 2008, p. 179-180.

39 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Processo e ideologia. p. 98-99.
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fragilizar a função jurisdicional. Especialmente, perpetuando 
um modelo de juiz passivo onde sua função é meramente 
descobrir a vontade da lei sem uma preocupação com os 
fatos discutidos nos casos.

Nada obstante, a direção tomada pelo sistema pro-
cessual, especialmente ancorada no paradigma racionalista, 
serve de barreira para o efetivo desenvolvimento e con-
cretização constitucional do Direito. Logo, os obstáculos 
trazidos pelas escolhas processuais devem ser superados para 
fins de recuperação do sentido do Direito como ciência 
de compreensão hermenêutica40. 

Nesse ponto, destaca-se que a crise paradigmática tam-
bém é um dos principais eixos de ligação para o chamado 
déficit democrático da jurisdição, porque “Sem compre-
ensão hermenêutica que supere o dogmatismo, não haverá 
solução. E isto supõe discricionariedade”41.

O Direito, como processo institucionalizado de pro-
dução jurídica, se dá como um ato legitimado de poder 
jurídico-político. Esse poder é admitido e estabelecido por 
meio da formação constitucional do Estado Democrático 
de Direito. Logo, a atuação dos julgadores não pode se dar 
fora dos parâmetros democráticos de relacionamento com 
os Poderes Executivo e Legislativo42.

40 ESPINDOLA, Angela Araujo da Silveira. A refundação da jurisdição 
e a concretização dos direitos fundamentais. Revista Eletrônica 
Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.8, n.3, 3º quadrimestre de 
2013. Disponível em: <www.univali.br/direitoepolitica> - ISSN 
1980-7791, p. 2115.

41 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Processo e ideologia. p. 114.
42 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jurídico e 

decisão judicial. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 48.
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Essa é uma razão determinante para que não sejam 
tolerados atos discricionários43 ou ativistas dos julgadores. 
A questão, assim, está justamente inserida na ligação entre 
o paradigma racionalista e os déficits democráticos, ou 
seja, que a aplicação e interpretação do Direito dependa 
do discurso jurídico de compreensão hermenêutica capaz 
de observar o construído da Democracia.

Nada obstante, diante da constitucionalização do Di-
reito, a função jurisdicional, por um lado, cresceu em poder 
de proteção dos direitos fundamentais e por outro, tornou-
-se protagonista da insegurança e instabilidade do processo 
democrático de formação dos direitos fundamentais. Assim, 
surge a chamada crise do Judiciário que, seja pela corrida 
da sociedade em busca de efetivação dos direitos após a 
Constituição de 1988 ou pela suposta ingerência entre os 
Poderes do Estado, torna-se um dos principais componentes 
do déficit democrático.

A partir da doutrina de Calmon de Passos, afirma-se 
que a crise do Poder Judiciário é um déficit da Demo-
cracia que depende da solução integrada com os demais 
problemas institucionais básicos do Estado brasileiro. Ou 
seja, passa por uma reforma constitucional que considere 
alguns pressupostos sociais, por exemplo, maior mediação 
social dos conflitos, a consideração multidimensional 
(ético, político, existencial) da condição humana, bem 
como a observação das regras do jogo democrático e a 

43 Observa-se que, nos limites deste trabalho, utiliza-se o termo discri-
cionariedade como equivalente à arbitrariedade e ativismo judicial, 
especialmente, porque consoante observa Lenio Streck o ativismo 
e a discricionariedade são faces de uma mesma moeda. STRECK, 
Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão jurídica. 3 ed. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 289.
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institucionalização de instrumentos de controle e respeito 
às regras jurídicas44.

É por evidente, então, a existência de distintos desafios 
que são componentes do debate acerca do déficit demo-
crático no âmbito da sociedade contemporânea. Todavia, 
a função jurisdicional se mostra no centro deste debate 
na medida que o Poder Judiciário historicamente é uma 
instituição concebida para proteger os cidadãos das arbitra-
riedades do Estado, bem como garantir a estes a efetividade 
dos direitos fundamentais45.

Espera-se que uma renovada compreensão do senti-
do do Direito imponha soluções ao déficit democrático. 
Ou seja, que a atuação dos juízes seja compatível com a 
Democracia de modo a rejeitar simplesmente um exer-
cício passivo ou ativista46 da jurisdição, bem como que 
seja possível, na maior medida, um efetivo equilíbrio 
na tarefa de concretização dos direitos entre Judiciário, 
Executivo e Legislativo.

Aliás, o debate acerca do ativismo judicial pode ser, 
primeiro, direcionado para as discussões acerca da relação 
problemática com a Democracia, especialmente, enquanto 

44 CALMON DE PASSOS, J.J. Revisitando o direito, o poder, 
a justiça e o processo: reflexões de um jurista que trafega na 
contramão. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 206.

45 CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jurídico e 
decisão judicial. p. 29-30.

46 Nesta pesquisa a definição operacional de ativismo faz referência 
àquelas condutas judiciais que extrapolam a competência institu-
cionalizada dos poderes do Judiciário, sobretudo, decisões judiciais 
associadas ao ato de vontade, de subjetividade e consciência do jul-
gador. Ver: TASSINARI, Clarissa. Jurisdição e ativismo judicial: 
limites da atuação do Judiciário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2013, p. 54-64; e STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido 
conforme minha consciência?. p. 33.
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essa relação trata da existência de promessas constitucionais 
não cumpridas pelo Poder Executivo e Legislativo. Segundo, 
o ativismo se mostra um problema de jurisdição na medida 
que desfuncionaliza a interpretação e aplicação do Direito. 
Logo, o ativismo judicial pode ser considerado um problema 
da Teoria do Direito na medida que confunde indepen-
dência e criatividade com discricionariedade do julgador.

Para a superação dessas tensões oriundas do ativismo, 
propõe-se uma jurisdição concentrada no juízo de renovada 
compreensão hermenêutica, ou seja, uma racionalidade 
normativa-prática capaz de assumir a relação com as di-
mensões de coerência e integridade do Direito.

No sentido de coerência, observa Dworkin que 
“[...] cada juiz deve considerar-se como parceiro de um 
complexo empreendimento em cadeia, do qual essas 
inúmeras decisões, estruturas, convenções e práticas são 
a história”47. Logo, resta ao julgador dar prosseguimento 
coerente à história do Direito por meio das decisões que 
ele produz no agora.

Significa dizer que os julgadores são legitimados 
para promover direitos e proceder o controle das de-
cisões dos Poderes Executivo e Legislativo. Todavia, 
detendo-se inteiramente em critérios jurídicos colhidos 
por meio da coerente interpretação das proposições 
constitucionais, principalmente, decidindo casos seme-
lhantes da mesma maneira48.

Desse modo, defende-se que os juízes não possuem 
condições discricionárias de interpretação e aplicação 

47 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. p. 238.
48 NOVAIS, Jorge Reis. As restrições aos direitos fundamentais 

não expressamente autorizadas pela constituição. 2 ed. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2010, p. 888.
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jurídica, bem como não só devem respeitar uma funda-
mentação coerente, mas também de integridade com o 
empreendimento teórico e prático da história do Direito.

Defender a fundamentação baseada na dimensão de 
integridade é dizer que os julgadores devem respeitar 
a mesma exigência conferida aos Poderes Executivo e 
Legislativo. A exigência que as normas jurídicas da “[...] 
comunidade sejam criadas e vistas, na medida do possível, 
de modo a expressar um sistema único e coerente de justiça 
e equidade na correta proporção”49.

Portanto, a problemática do déficit democrático, 
relacionada com o ativismo judicial, está inserida na dis-
cricionariedade e subjetividade como os juízes formam 
as decisões judiciais. Os julgados que desconsideram as 
dimensões de coerência e integridade do Direito podem 
vir a representar um perigoso espaço de inobservância 
dos limites da Constituição, da coerência com os pre-
cedentes constitucionais e da integridade com a base 
dogmática jurídica.

Nesse sentido, observa Neil MacCormick50:

[...] há limites para a esfera de ação da atividade 
judicial legítima: os juízes devem fazer justiça de 
acordo com a lei, não legislar para o que parecer 
a seus olhos uma forma de sociedade idealmente 
justa. Embora isso não queira dizer e não possa 
querer dizer que eles somente devem proferir 
decisões diretamente autorizadas por dedução 
a partir de normas válidas e estabelecidas do 

49 DWORKIN, Ronald. Império do direito. Tradução Jefferson 
Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 264.

50 MACCORMICK, Neil. Argumentação jurídica e teoria do 
direito. p. 136.
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direito, em certo sentido e até certo ponto, quer 
dizer, sim, e deve querer dizer que cada decisão, 
por mais aceitável ou conveniente por motivos 
conseqüencialistas, deve também ser autorizada 
pela lei como ela é.

 
O ativismo judicial, assim, é nocivo ao desenvolvi-

mento da Democracia constitucional51 porque concede 
aos juízes não um poder de julgamento, mas um poder de 
escolha baseada na subjetividade dos julgadores, ou seja, no 
juízo indexado à decisão como ato de vontade daquele que 
julga. Esses e outros problemas trazidos pelo déficit demo-
crático violam os pressupostos do Estado Democrático de 
Direito, por exemplo, da harmonia entre os Poderes, bem 
como do caráter programático, dirigente e vinculativo da 
Constituição Federal52.

Logo, o déficit democrático e o paradigma racionalista 
são obstáculos a serem superados para fins de recuperação 
do sentido do Direito contemporâneo. Espera-se que tam-
bém a jurisdição seja objeto de uma renovada compreensão 

51 O termo Democracia constitucional faz parte do ideal do constitu-
cionalismo contemporâneo, ou seja, corresponde aos pressupostos 
de um acordo muito além do jogo democrático, um projeto de 
Democracia substancial além dos seus meios de instrumentalização, 
um tempo de passagem além do positivismo jurídico e do próprio 
Estado de Direito, um empreendimento humano onde todos os 
indivíduos e Poderes estejam sujeitos aos ideais de legalidade, bem 
como um quadro institucional onde não existam Poderes absolutos. 
FERRAJOLI, Luigi. Juspositivismo crítico y democracia constitu-
cional. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, nº 16. Abril 
de 2002. Disponível em: <http://www.cervantesvirtual.com/nd/
ark:/59851/bmcxh0b0>. Acesso em: 18 junho 2015, p. 10.

52 MOTTA, Francisco José Borges. Levando o direito a sério: 
uma crítica hermenêutica ao protagonismo judicial. Florianópolis: 
Conceito, 2010, p. 62-63.



92

quanto a sua relação com a atuação dos juízes. Defende-se 
que “[...] a prática judicativo-decisória não poderá ser mero 
objetivo de uma ideal construção metódica, nem simples 
objeto de uma analítica descrição, impõe-se antes como 
problema para uma orientadora reflexão crítica”53.

Nessa linha de pensamento, justifica-se um novo 
olhar acerca dos fenômenos que impõem a superação 
do paradigma racionalista e do déficit democrático. Essa 
perspectiva propõe uma refundação da jurisdição. Logo, 
fala-se da necessidade de redimensionar a atuação jurisdi-
cional e revisar os institutos jurídicos mais afetados pelo 
paradigma racionalista.

A mudança exigida não pode ser simplesmente cons-
tituída de uma reforma do pensamento jurídico, mas ne-
cessária é uma refundação, ou seja, “É preciso reconstruir 
tudo, a começar por um novo entendimento crítico e uma 
nova compreensão do inconsciente”54. É só assim possível 
compreender o que de fato uma refundação exige. 

Deve-se partir de um questionamento crítico de rup-
tura com as certezas do paradigma racionalista e de aversão 
aos desdobramentos oriundos do déficit democrático. 
Somente desse modo o sentido do Direito poderá ser res-
gatado para fora das profundezas racionalistas e iluminado 
pelo contexto do Estado Democrático de Direito.

Apresentados os pressupostos referentes ao paradigma 
racionalista e ao déficit democrático como obstáculos para fins 
de uma renova compreensão da jurisdição e, por conseguinte, 
do Direito, avança-se para a terceira parte da presente pesqui-

53 CASTANHEIRA NEVES, A. Metodologia jurídica: problemas 
fundamentais. Boletim da Faculdade de Direito da Univer-
sidade de Coimbra STVDIA IVRIDICA 1. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1993, p. 15.

54 DUFOUR, Dany-Robert. A arte de reduzir as cabeças. p. 209
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sa. Nesta parte final, propõe-se a apontar algumas direções 
fundamentais para o desenrolar do caminho da refundação.

3.4. O CAMINHO DA REFUNDAÇÃO

Para o enfrentamento dos problemas oriundos do pa-
radigma racionalista e do déficit democrático, exige-se um 
caminho de renovada compreensão do sentido do Direito 
e, consequentemente, da jurisdição. É preciso, portanto, não 
apenas curar os sintomas da crise, mas propor uma solução 
ao porquê dos problemas. Logo, defende-se uma perspectiva 
aliada ao desenvolvimento de um cenário de refundação.

Refundar consiste em revisar as razões constitutivas 
das estruturas ideológicas, políticas, jurídicas e éticas que 
dão forma ao modelo do Estado. Assim, a refundação 
pressupõe a democratização de pressupostos fundantes da 
modernidade, bem como a construção de novos valores 
da existência histórica, especialmente, para fins de compor 
uma arquitetura equilibrada com os desafios impostos pela 
sociedade do século XXI55.

Por exemplo, a crise de efetividade56 do Poder Judiciário 
recebe novos contornos diante do avanço da sociedade da 
informação tecnológica e suas particularidades de direito 
internacional, visto que essa premissa é responsável por exigir 
que os juízes enfrentem situações nunca antes enfrentadas57.

55 ESPINDOLA, Angela Araujo da Silveira. A refundação da juris-
dição e a concretização dos direitos fundamentais. p. 2104.

56 TARUFFO, Michele. Racionalidad y crisis de la ley procesal. 
Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, nº 22 (1999), pp. 
311-320. Disponível em: <http://www.cervantesvirtual.com/nd/
ark:/59851/bmc835n2>. Acesso em: 29 junho 2015, p. 315.

57 ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo. Processo eletrônico 
e teoria geral do processo eletrônico: a informação judicial no 
brasil. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 52-54.
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A ampliação dos problemas relativos ao uso da inter-
net e, consequentemente, da velocidade da transferência 
de informações, em uma nova comunidade de tecnologia, 
exige também novas formas de prestação jurisdicional. 
Nesse sentido, os direitos relativos à propriedade, à imagem 
ou ao anonimato podem requerer maior celeridade e o 
exercício de uma legítima tutela preventiva. O problema é 
que estas exigências são incompatíveis com o modelo pro-
cessual oriundo do paradigma racionalista, por exemplo, a 
ordinarização processual que, como imprescindibilidade da 
sumarização do processo e da cognição, afeta a construção 
de uma célere e legítima tutela preventiva58.

Nada obstante, destaca-se também a problemática 
da jurisdição em lidar com as tutelas coletivas que visam 
a proteção de direitos difusos. Por exemplo, em face do 
artigo 225, da Constituição Federal de 1988, existe o dever 
coletivo de proteção ao meio ambiente, todavia os institutos 
processuais civis, oriundos do racionalismo-individualista, 
encontram sérias dificuldades em efetivar esse dever, sobre-
tudo em face da metodologia de mera função reparadora 
e não preventiva da jurisdição59.

Convém, por outro lado, destacar o papel da existência 
de diferentes inovações estruturais ocorridas no âmbito 
do Poder Judiciário, sobretudo em face do poder das tec-
nologias da informação, por exemplo a implementação 
do processo eletrônico. Essas inovações permitem novas 
práticas que procuram equilibrar o exercício da jurisdição 
no enfrentamento das demandas do século XXI. 

58 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Processo e ideologia. p. 98-99.
59 ESPINDOLA, Angela Araujo da Silveira. Superação do raciona-

lismo no processo civil enquanto condição de possibilidade 
para a construção das tutelas preventivas. p. 193-194.
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Todavia, essas inovações lidam apenas com os sinto-
mas da crise se restringindo à diminuição de entraves ou 
burocracias havidas nos tribunais, ou seja, não refletem 
soluções capazes de promover os direitos fundamentais 
processuais60 que são determinantes para dotar de sentido 
a jurisdição contemporânea61.

Nota-se que dotar de sentido é compreender as condi-
ções de possibilidade da jurisdição na sociedade democrá-
tica. Ou seja, conhecer do fenômeno processual “[...] como 
realidade construída e emergente da vida institucional e 
social, numa interpretação entre o contexto do mundo da 
vida e os sentidos axiológicos e dogmáticos do direito”62.

É justamente, então, um processo de democratização 
formalizado pelo advento da Constituição de 1988 que 
exige não mais a mera satisfação das conveniências do 
aparelhamento estatal, muito menos de interesses particu-
lares dos agentes políticos. Logo, exige-se a vinculação da 
função do Estado Democrático de Direito aos interesses 
de efetividade dos direitos fundamentais positivados e ga-
rantidos constitucionalmente.

60 Trata-se da concepção de que o processo civil deve ser adequado 
à tutela da dimensão subjetiva e objetiva dos direitos fundamentais 
dispostos na Constituição Federal de 1988. Ver:  DIDIER JR. Fre-
die. Curso de direito processual civil: teoria geral do processo 
e processo de conhecimento. V. 1. 11 Ed. Salvador: JusPODIVM, 
2009, p. 27-28.

61 DE SALLES, Carlos Alberto. Apresentação geral. In: FISS, Owen. 
Um novo processo civil: estudos norte-americanos sobre jurisdi-
ção, constituição e sociedade. Tradução de Daniel Porto Godinho da 
Silva e Melina de Medeiros Rós. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p. 06.

62 COELHO, Nuno. A organização dos tribunais, os juízes e o direito. 
In: Instituto de História do Direito e do Pensamento Político da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (Org.). O perfil 
do juiz na tradição ocidental. Lisboa: Almedina, 2009, p. 391.
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Portanto, para a ideia de refundação se faz impres-
cindível o enfrentamento do paradigma dominante e dos 
déficits democráticos, sobretudo, por meio da superação 
de posturas normativistas-legalistas dos julgadores (bouche 
de la loi), bem como da rejeição de quaisquer posturas 
funcionalistas (julgadores ativistas)63.

Dessa forma, rejeita-se em absoluto qualquer possi-
bilidade do exercício de jurisdição arbitrária ou ativista. 
Defende-se um discurso jurídico pautado em efetiva res-
ponsabilidade política dos juízes pelas decisões judiciais. 
Nesse sentido, observa Dworkin que “[...] é preciso haver 
limites ao poder de um juiz interpretar a Constituição de 
acordo com suas próprias convicções políticas”64.

Significa dizer que a ideia da refundação propõe o 
exercício da jurisdição com responsabilidade, ou seja, como 
tarefa coerente de compreensão hermenêutica do Direito. 
Ademais, como a interpretação é um produto de integração 
coerente com o meio prático, então sua consequente reali-
zação depende da imposição de limites às decisões judiciais.

 Esses limites são verdadeiros controles processuais65 
que se configuram como um efetivo enfrentamento das 

63 ESPINDOLA, Angela Araujo da Silveira. Superação do raciona-
lismo no processo civil enquanto condição de possibilidade 
para a construção das tutelas preventivas. p. 33.

64 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e li-
berdades individuais. Tradução Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003, p. 173.

65 Nesse sentido, ressalta-se o exemplo do Novo Código de Processo 
Civil, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, sobretudo pelo artigo 
489, § 1º, e incisos, o qual não considera fundamentada qualquer 
decisão judicial que apenas se limitar à indicação, à reprodução ou 
à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa 
ou a questão decidida. BRASIL. Lei nº 13.105 (2015). Código de 
Processo Civil. Institui o novo código de processo civil. Brasília, DF: 
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arbitrariedades e ativismos, por exemplo, o dever de jus-
tificar as decisões ou de como a motivação não é igual à 
justificação66. Logo, verifica-se que os juízes têm o dever 
de justificar (explicar) determinada decisão, sob o ônus da 
sua responsabilidade política.

Nessa linha de pensamento, nota-se que o caminho 
da refundação passa necessariamente pela transformação 
das crises do Direito e da jurisdição em soluções para 
um novo tempo. Soluções que contemplem as razões dos 
complexos problemas vividos pela humanidade na con-
temporaneidade, bem como soluções capazes de recuperar 
o sentido do Direito.

A recuperação deste sentido significa o próprio res-
gatar dos valores irrenunciáveis, ou seja, é discernir de 
modo crítico reflexivo sobre a possibilidade de construir 
um sistema e um discurso jurídico que atinja as razões de 
ser do Direito67. Um sentido de intenção axiológica capaz 
de assimilar os valores constituintes da sua dimensão de 
legitimidade e validade que, necessariamente, remetem às 
condições de realização do sistema de justiça na consciência 
histórica da comunidade política68.

Nada obstante, reconhece-se que a hipótese da re-
fundação é um difícil caminho a ser trilhado, mas também 

Congresso Nacional, 2015. Disponível em: < http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso 
em: 29 junho 2015.

66 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e decisão 
jurídica. p. 339.

67 GOYARD-FABRE, Simone. Os fundamentos da ordem jurí-
dica. Tradução Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2002, 
p. XLIII

68 CASTANHEIRA NEVES, A. Entre o «legislador», a «sociedade» e 
o «juiz» ou entre «sistema», «função» e «problema». p. 35.
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está longe de ser impossível, principalmente, porque a 
busca de um sistema de justiça é um redesenho gradual do 
diálogo e do comportamento democrático dos membros 
de uma sociedade69.

Trata-se do tempo que exige uma compreensão re-
novada das relações entre Direito e Democracia, princi-
palmente, no desvelamento de sentido para o exercício 
da jurisdição. A refundação, assim, fulgura-se para o além 
do sentido já constituído. É, por evidente, uma hipótese 
significativa do novo sentido constituendo do Estado De-
mocrático de Direito, sobretudo, na busca da sua natureza 
fundamental de justiça.

3.5. CONCLUSÃO

A presente pesquisa investigou os pressupostos teóricos 
da relação entre Direito e jurisdição, sobretudo, abordan-
do os problemas oriundos do paradigma racionalista e do 
déficit democrático. A partir da pesquisa bibliográfica foi 
possível identificar a necessidade de uma nova compreensão 
do sentido do Direito como condição determinante para 
a superação das crises contemporâneas.

Ao enfrentar o problema da pesquisa, orientado pelas 
hipóteses, verificou-se que a contemporaneidade é um 
espaço de transformação dos modelos políticos, econômi-
cos, sociais, culturais e jurídicos. Essa transformação, que 
destaca o esgotamento do modelo do Estado moderno, 
propicia diferentes crises que afetam o sentido do Direito 
e da jurisdição na sociedade de regime democrático.

Nada obstante, foi possível perceber que os motivos 
da crise partem, primeiro, do avanço do racionalismo 

69 SEN, Amartya. A ideia de justiça. Tradução Denise Bottmann; Ricardo 
Dominelli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 99.



99

científico que na dimensão jurídica destituí os valores 
que compõe o conteúdo axiológico do Direito. Segundo, 
que a crise ganha força diante do desenvolvimento de 
modelos jurídicos pautados pelo paradigma racionalista, 
ou seja, do Direito como normativismo (formalização) 
ou funcionalismo (instrumentalização). Esses modelos 
rompem com a preocupação ética de validade e legiti-
midade da ordem jurídica.

Nessa linha de pensamento, em oposição ao mode-
lo normativista e funcionalista, afirma-se que faz parte 
da natureza do Direito a conformidade com elementos 
de moralidade política da sociedade, especialmente, na 
perspectiva construtivista da Democracia. Por outro lado, 
a realização judicial do Direito possui um fim ético e ao 
falhar em atingir esse fim falha na sua própria natureza. 

Aliás, a herança do racionalismo transformou a ju-
risdição em uma tarefa de mera descrição do Direito, 
inclusive, negando a dimensão compreensiva da jurisdição 
e também da sua legitimidade via argumentação jurídi-
ca dos valores fundamentais. Logo, tanto o paradigma 
racionalista como o déficit democrático são elementos 
problemáticos da relação contemporânea de sentido entre 
Direito, Democracia e jurisdição.

A questão é que no Estado Democrático de Direito os 
valores principalmente oriundos dos direitos fundamentais 
devem interessar a qualquer sistema de justiça. Significa 
dizer que os conteúdos axiológicos constituem os funda-
mentos de validade e legitimidade da função jurisdicional.

Portanto, defende-se o pensamento de recuperação do 
sentido do Direito, ou seja, volta-se para uma concepção 
que considere não só a mudança dos fundamentos norma-
tivos da ordem jurídica, mas também uma revisão crítica 
do papel do juiz na Democracia. Essa revisão é relevante 
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especialmente para fins de melhor compreender a jurisdi-
ção na sua dimensão hermenêutica de concretização dos 
direitos fundamentais.

Por isso a compreensão renovada da jurisdição se 
justifica quando do enfrentamento dos pressupostos do 
paradigma dominante que afetam o desenvolvimento do 
sentido hermenêutico do processo civil. Nesse ponto, 
também reside a necessidade de enfrentar o déficit demo-
crático superando ativismos e arbitrariedades na aplicação 
e interpretação do Direito. Logo, o discurso jurídico de 
compreensão hermenêutica é o modelo ideal para fins de 
observar o construído histórico da comunidade política.

É por evidente que os juízes não possuem condições 
discricionárias de interpretação jurídica, bem como não 
só devem respeitar uma fundamentação coerente, mas 
também de integridade com o empreendimento teórico 
e prático do Direito. Isso significa que a legitimidade da 
jurisdição está vinculada à racionalidade hermenêutica da 
decisão judicial, ou seja, baseada essencialmente na teoria 
construtiva do Direito.

Ademais, justifica-se um novo olhar acerca dos fenô-
menos que impõem a superação do paradigma racionalista 
e do déficit democrático. Essa perspectiva propõe um cami-
nho de refundação. Fala-se da necessidade de redimensionar 
a atuação jurisdicional e revisar os institutos jurídicos mais 
afetados pelo paradigma racionalista. Deve-se, portanto, 
partir de um questionamento crítico de ruptura com as 
certezas paradigmáticas e de aversão aos desdobramentos 
oriundos do déficit democrático.

Refundar ultrapassa as fronteiras das reformas estrutu-
rais, ou seja, consiste em reformatar as razões de ser dos prin-
cípios que dão forma ao modelo do Estado. Assim, um novo 
arranjo das bases elementares pressupõe a democratização  
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de pressupostos fundantes do Estado, bem como da cons-
trução de novos valores da existência histórica.

Nota-se, diante desses argumentos, que o caminho 
da refundação passa necessariamente pela disposição de 
soluções de sentido, as quais contemplem as razões dos 
problemas vividos pela sociedade contemporânea. Refundar 
é ir além de repensar, ou seja, é dar novo sentido ao Direito 
como projeção das experiências humanas.

Uma refundação significa oportunizar ao Direito uma 
chance legítima de responder às questões que a sociedade 
lhe apresenta. Embora a refundação seja um projeto de 
longo prazo, ela parece iniciar pelo contexto da Democracia 
que funda um Direito mais compreensivo, menos arbitrário, 
mais aberto e menos alienado: esses são alicerces essenciais 
para a construção do Estado Democrático de Direito.
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4

ESTADO, DIREITOS 
FUNDAMENTAIS E  
RELAÇÕES PRIVADAS: 
Pressupostos mínimos de atuação 
estatal no cenário brasileiro atual

Igor Coelho Antunes Ribeiro1

4.1. LIÇÕES PROPEDÊUTICAS

A máxima segundo a qual a evolução humana cami-
nha junto com o progresso social rende, por si só, ensejo 
a debates dos mais diversos campos de conhecimento. A 
rigor, em debates dessa natureza, quase sempre se discute a 
interface entre a atuação do Estado nas relações entre par-
ticulares, sendo recorrente a suscitação de suposta violação 
a um direito fundamental.

A existência de espaços distintos, diante de uma ne-
cessária construção de um espaço público e a percepção 
de que a autonomia privada do cidadão também deve ser 

1 Mestrando em Desenvolvimento Social pela Universidade Estadual 
de Montes Claros – UNIMONTES. Pós-graduado em Direito 
Público pelas Faculdades Integradas Pitágoras e em Direito Proces-
sual Civil pelo Centro Universitário Internacional. Graduado em 
Direito pelas Faculdades Santo Agostinho. Email: igorcantunes@
hotmail.com
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conservada, conduz à antiga dicotomia entre a atuação do 
estado na esfera dos direitos e garantias dos cidadãos.

A gênese do Estado Moderno indica para as aspi-
rações iniciais de que o poder público era tido como 
verdadeiro inimigo da liberdade individual, considerando 
ilegítima toda e qualquer restrição imposta pelo Estado ao 
particular com fundamento na coletividade. Os direitos 
subjetivos restringiam-se às articulações dos seus próprios 
interlocutores, vedando-se ao Estado substituir-se à von-
tade dos particulares valendo-se do poder soberano que 
lhes timbra a funcionalidade. 

No Estado Liberal, o poder público não participava 
das relações privadas, estas ficavam à mercê da contrata-
ção exclusiva e autônoma pelos agentes privados. Desde 
a ausência de qualquer tipo de regramento específico à 
criação de normas ordinárias, os anseios dos atores privados 
simbolizavam simplesmente os interesses da classe burguesa. 
A concepção da segurança jurídica, a título de ilustração, 
só ganha importância quando a classe detentora de capital 
passa a alegar ser essa proteção imprescindível à coletividade, 
quando, na verdade, cobiçava-se tão somente a proteção 
à forma de aumento de capital e acumulação de riqueza.

Vários eram os almejos suscitados pelos particulares, 
quase sempre arguidos, à evidência, a título de proteção 
de uma classe específica. Sob o manto da concepção 
jusnaturalista, inclusive, “outros direitos naturais foram 
sendo proclamados, sobretudo no âmbito econômico, 
como a propriedade, visando a impedir qualquer inter-
ferência do Estado” como forma de assegurar a liber-
dade contratual como direito natural, conforme pontua 
Dallari (2013, p. 271). 

Os domínios público e privado, portanto, eram vislum-
brados em universos distintos, regidos por lógicas peculiares 
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e por meio de regras que representavam os próprios fins 
ao qual foram jungidos. Daí se afirmar que ao passo que 
no direito público vigoravam os direitos fundamentais e 
a supremacia do interesse público, a discussão central no 
direito privado era a autonomia privada2.

Nem sequer se cogitava a formação de uma teoria 
geral dos direitos fundamentais, sendo o Estado o único 
sujeito de relações jurídicas fundadas em tais direitos, in-
viabilizando qualquer interpretação tendente a estender 
seus efeitos aos demais membros da coletividade.

Tão logo fora evoluindo a sociedade, o Estado, antes 
visto como limitador de garantias individuais, passou a ser 
de fundamental importância para os detentores de capi-
tal, eis que tanto o financiamento como o consumo dos 
bens de capital passou a ser exercido pelo próprio Poder 
Público. Vislumbrou-se, ademais, que as relações jurídicas 
durante o modelo clássico liberal tendiam a descambar 
para a iniquidade quando convencionadas entre sujeitos 
economicamente mais fracos e aqueles contratantes com 
maiores suportes financeiros.

É nessa perspectiva que o Estado Social buscou a 
promoção do desenvolvimento dos direitos da sociedade 
como alternativa para superar o distanciamento das rela-
ções privadas que outrora se via, tendo o poder público 
ativo papel no desempenho da atividade econômica, além 
de outros setores da sociedade que esvaziavam seu âmbito 
de atuação quando da vigência do Estado abstencionista. 

2 Vide, nesse sentido, Luis Roberto Barroso, em “Neoconstitu-
cionalismo e Constitucionalização do Direito: o triunfo 
tardio do direito constitucional brasileiro”, 2005, que aponta, 
a título de ilustração, que a trajetória entre o direito constitucional 
e o direito civil passa por três fases distintas ao longo da história: a 
de mundos apartados, a publicização do direito privado e, por fim, 
a constitucionalização do direito civil.
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Na medida em que se multiplicava a atuação do Es-
tado na órbita privada tornava-se comum o esboço de tais 
intervenções também no campo normativo. Percebia-se 
claramente a mudança de paradigma da intervenção estatal 
apenas pela leitura das Cartas Constitucionais vigentes à 
época. Se no Estado Liberal, definia-se apenas a estrutura 
básica de atuação do Estado3, no Estado Social esboçavam-se 
regras intervencionistas que expressamente autorizavam o 
poder público a exercer as funções de incentivo e fiscali-
zação das atividades privadas e da ordem econômica. 

Deixavam as Constituições naquele instante de tratar 
apenas de matéria envolta às relações públicas, para, então, 
unificar o sistema jurídico, abarcando demais disciplinas 
dentro de um modelo unificador. Pela primeira vez, co-
meçava-se a abandonar a dimensão puramente subjetiva 
dos direitos fundamentais para exprimir caráter expan-
sivo à atuação do Poder Público, que deveria assegurar 
o cumprimento de tais direitos em todos os campos do 
ordenamento jurídico.

A redefinição do Estado contemporâneo ao longo da 
história, como se vê, decorre de inúmeros sintomas, que 
perpassam desde a proposição abstencionista do seu poder 
de soberania estatal à inequívoca promoção de encargos na 
superação de injustiças sociais. É nesse sentido que Barroso 
(2011, p. 91) enuncia que

[...] o Estado percorreu, ao longo do século XX, 
uma trajetória pendular. Começou liberal, com 

3 O marco inicial desse periodo é a Revolução Francesa. O advento 
da Constituição Francesa de 1791 e o Código Napoleônico era o 
que melhor representava a dicotomia entre o direito público e o 
direito privado, evidenciando que o direito constitucional e o direito 
patrimonial – civil – não se comunicavam entre si. 
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funções mínimas, em uma era de afirmação dos 
direitos políticos e individuais. Tornou-se social 
após o primeiro quarto, assumindo encargos 
na superação das desigualdades e na promoção 
dos direitos sociais. Na virada do século, estava 
neoliberal, concentrando-se na atividade de re-
gulação, abdicando da intervenção econômica 
direta, em um movimento de desjuridicização de 
determinadas conquistas sociais. E assim chegou 
ao novo século e ao novo milênio.

Não se pode olvidar, todavia, que o Estado foi, e ainda 
o é, grande instituição da sociedade contemporânea, não 
havendo indícios de lhe ser reservado apenas um papel 
subsidiário na condução de interesses sociais e nem tam-
pouco a ser extinto com a evolução humana. Ao Estado 
é reconhecido papel de fundamental importância para o 
progresso social, sendo correto afirmar que o postulado 
do interesse público é o próprio suporte da condução dos 
interesses da sociedade, sem o qual se tornaria impossível 
a prestação dos anseios coletivos. 

Conforme sustentado por Dallari (2013, p. 276), 
atualmente, o Estado exerce a função “de agente nego-
ciador e poderoso apoiador dos grupos econômicos e 
financeiros privados, abrindo mercados para exportação, 
patrocinando acordos econômicos e, em alguns casos, 
estabelecendo barreiras protecionistas para favorecimento 
dos interesses econômicos”.

No Brasil, não restam dúvidas de que a ordem cons-
titucional vigente projetou-se na ordem civil para preser-
var interesses particulares, sendo clara a Constituição da 
República de 1988 quanto à participação do Estado em 
assuntos de natureza privada. Exemplos disso são os direitos 
sociais, a possibilidade de intervenção do Estado – ainda 
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que subsidiária – no domínio econômico, proteção dos 
direitos dos trabalhadores, entre tantas outras. O que suscita 
dúvida é se a contemplação de tais direitos na Constituição 
conduz apenas à ideia de que se tratam de “meros progra-
mas políticos, desvestidos de eficácia jurídica imediata, que 
careceriam sempre da mediação do legislador para produção 
dos seus efeitos”, conforme aponta Sarmento (2003, p. 272).

Essa noção, contudo, resta ultrapassada frente aos mo-
vimentos teóricos que procuram redefinir o sentido nor-
mativo da Constituição Federal. O neoconstitucionalismo, 
ao reconhecer força normativa aos princípios, permite a 
compreensão de unidade do ordenamento jurídico, sendo 
certo que, enquanto norma suprema, deve o legislador ordi-
nário ter a Constituição Federal como substrato na criação 
de todos os atos normativos infraconstitucionais. A unidade 
do sistema jurídico, tanto em relação às normas de direito 
público quanto às regras de direito privado, devem guardar 
compatibilidade com o texto constitucional, impondo-se 
uma releitura dos dispositivos infraconstitucionais, que 
devem ser analisados à luz da ordem constitucional.

Parece-nos compreensível a ideia sustentada por Sar-
mento (2003, p. 279) de que 

Ao invés da rejeição da dogmática jurídica, e da 
busca da Justiça fora do direito positivado, que 
tantos perigos encerram, parece uma estratégia 
muito mais segura e inteligente a aposta na força 
normativa da Constituição como instrumento 
de emancipação social.

De toda sorte, independentemente de sua atuação 
positiva ou abstencionista, cabe ao Estado, enquanto de-
tentor do poder soberano, assegurar os direitos e garantias 
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fundamentais de toda coletividade, abandonando-se a visão 
meramente subjetivista (cidadão-Estado) para preservar os 
valores constitucionais contemporâneos, independente de 
estar o poder público direta ou indiretamente envolvido.

Mas não tem sido tarefa fácil. Na atualidade, em qua-
se toda controvérsia jurídica é arguida suposta violação a 
algum direito ou garantia fundamental. Isso se dá nas mais 
variadas formas, sobretudo porque o sistema constitucional 
brasileiro consagra não apenas direitos fundamentais de 
conteúdos específicos e individuais, mas também de cará-
ter social e coletivo, e, ainda, a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal reconhecer, acertadamente, a existência 
de direitos fundamentais implícitos.

Os direitos fundamentais tornaram-se, pois, temas 
centrais dos mais variados ramos jurídicos, pouco impor-
tando se o Estado integra ou não a relação a ser analisada, 
mormente pelo fato de que o alcance e a extensão de tais 
direitos, no mundo contemporâneo, abandonam a visão 
de participação obrigatória do Estado, passando a refletir, 
também, nas relações jurídicas entre particulares, conforme 
se passa a demonstrar.

4.2. A EPISTEMOLOGIA DOS  
DIREITOS FUNDAMENTAIS  
NAS RELAÇÕES PRIVADAS

Na esteira da doutrina clássica, tem-se defendido a 
ideia de que os direitos e garantias fundamentais possuem 
conteúdo normativo vinculado ao princípio da dignidade 
da pessoa humana. São os direitos fundamentais, em outros 
termos, que dão a roupagem ao postulado da dignidade 
humana. Ora, se o direito é fundamental, consolida-se como 
sendo essencial à própria subsistência humana, sem o qual 
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se torna inviável – ou até mesmo impossível – o exercício 
de relações jurídicas pelo homem. 

O perigo, convém ressaltar, estaria em definir o alcance 
da expressão “direitos do homem” que, segundo Bobbio 
(2004, p. 13), trata-se de uma expressão demasiadamente 
vaga, pouco expressando um conceito proveitoso, o que 
certamente conduziria à construção de uma série de con-
ceitos tautológicos e que se mostram, portanto, totalmente 
irrelevantes à compreensão de tais direitos.

É notório, por outro lado, que os direitos fundamen-
tais “somente podem ser considerados verdadeiramente 
fundamentais quando e na medida em que lhes é reco-
nhecido (e assegurado) um regime jurídico privilegiado no 
contexto da arquitetura constitucional”, conforme pontua 
Sarlet (2008, p. 11). Os direitos fundamentais são elevados a 
posições jurídicas tão relevantes que ostentam tratamento 
privilegiado no sistema jurídico interno, tal como resta 
evidenciado pela constituição de uma série de garantias que 
visam protegê-los em eventual afronta e, sobretudo, com 
a expressa previsão de que seu conteúdo jamais pode ser 
suprimido, afinal, trata-se de verdadeira cláusula pétrea, que 
limita materialmente o poder de reforma constitucional.

Historicamente sempre se consagrou no ordena-
mento jurídico brasileiro a teoria clássica liberal no que 
concerne a aplicação dos direitos e garantias fundamentais. 
Segundo referida teoria, o alcance dos direitos elevados 
ao status de fundamental pela ordem jurídica limitava-se à 
regência das relações públicas, de modo que sua aplicação 
se tornaria possível apenas se na relação discutida o Estado 
integrava qualquer de seus polos. Os direitos e garantias 
fundamentais, assim, não projetavam força normativa nas 
relações entre particulares.
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As noções que orientam a teoria clássica não se en-
contrava presente apenas no ordenamento jurídico bra-
sileiro. No cenário norte-americano, à guisa de exemplo, 
há muito tempo prevalece a ideia pela qual, via de regra, a 
aplicação dos direitos e garantias fundamentais subsumem 
apenas às relações jurídicas cuja participação do Estado se 
faz necessária. Nesse sentido que Sarmento e Gomes (2011, 
p. 63), alertam para o fato de que

É praticamente um axioma do Direito Cons-
titucional norte-americano, quase universal-
mente aceito tanto pela doutrina como pela 
jurisprudência, a ideia de que os direitos fun-
damentais, previstos no Bill of Rights da Consti-
tuição daquele país, impõem limitações apenas 
para os Poderes Públicos e não atribuem aos 
particulares direitos frente a outros particula-
res com exceção apenas da 13ª Emenda, que 
proibiu a escravidão. Trata-se da chamada teoria 
da state action.

 
A percepção de que a violação aos direitos funda-

mentais não se fundava apenas pela atuação estatal, todavia, 
revelou o anacronismo do modelo constitucional de origem 
liberal-burguesa. Isso porque, os próprios atores das relações 
privadas, por vezes, eram quem obstavam os avanços dos 
direitos consagrados à época, sendo o surgimento cada vez 
mais frequente de instituições privadas o fato que melhor 
elucida a complexidade das relações sociais, a merecer 
proteção estatal. Sarmento e Gomes (2011, p. 61), nesse 
sentido, sustentam que “a violência contra a pessoa provêm 
não apenas do Estado, mas de uma multiplicidade de atores 
privados, presentes em esferas como o mercado, a família, 
a sociedade civil e a empresa”.
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O próprio Supremo Tribunal Federal, antes mesmo 
da Constituição de 1988, já tinha posição divergente do 
ponto de vista da aplicação dos direitos fundamentais em 
relação aos particulares4.

Reconhecendo totalmente o fracasso do modelo 
abstencionista do Estado quanto à conservação de direitos 
fundamentais, porém, a jurisprudência da Suprema Corte, 
sobretudo após o advento da nova ordem jurídica cons-
titucional, começou a traçar contornos mais precisos em 
relação ao alcance dos direitos fundamentais.

Na esteira da sua atuação, aponta-se para o julgamento 
do Recurso Extraordinário 160.2225, no ano de 1995, como 
sendo marco de definição de paradigma para a adoção da 

4 Nesse sentido, veja-se a posição adotada no julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 63.279, em que se negou a aplicação do princípio 
da igualdade no âmbito de uma relação de direito privado, mais 
precisamente sobre a validade de discussão de cláusulas de estatuto 
social por associado. Em outros casos, porém, a Corte Suprema 
mitigou os rigores da inaplicabilidade de tais direitos nas relações 
privadas, a exemplo do Recurso Extraordinário 85.439, quando fora 
concedida a proteção ao direito à privacidade entre particulares.

5 EMENTA - I. Recurso extraordinário: legitimação da ofendida 
- ainda que equivocadamente arrolada como testemunha -, não 
habilitada anteriormente, o que, porem, não a inibe de interpor o 
recurso, nos quinze dias seguintes ao termino do prazo do Minis-
tério Público , (STF, Sums. 210 e 448). II. Constrangimento ilegal: 
submissão das operarias de indústria de vestuário a revista íntima, 
sob ameaça de dispensa; sentença condenatória de primeiro grau 
fundada na garantia constitucional da intimidade e acórdão absolu-
tório do Tribunal de Justiça, porque o constrangimento questionado 
a intimidade das trabalhadoras, embora existente, fora admitido por 
sua adesão ao contrato de trabalho: questão que, malgrado a sua 
relevância constitucional, já não pode ser solvida neste processo, 
dada a prescrição superveniente, contada desde a sentença de pri-
meira instância e jamais interrompida, desde então. (RE 160222/
RJ. Relator Min. Sepúlveda Pertence. Julgamento em 11/04/1995)
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eficácia horizontal dos direitos fundamentais. A partir desse 
julgado, desconsiderava-se, a partir de então, a ideia de que 
esses direitos tenderiam a se concretizar apenas no plano 
vertical, onde se encontra o Estado em grau de superior 
hierarquia frente aos particulares.

Na ocasião, discutia-se a possibilidade de submeter 
trabalhadores a revistas íntimas quando tal circunstância 
estivesse prevista em contrato de trabalho. Malgrado não 
apreciado o mérito, dada a ocorrência de prescrição, o 
Ministro Sepúlveda Pertence demonstrou seu inconfor-
mismo quanto à admissão de qualquer circunstância capaz 
de criar situação vexatória ao trabalhador, ainda que sob o 
argumento da autonomia privada.

Ainda prematura, não se discutia a teoria da eficácia 
horizontal dos direitos fundamentais, que, do ponto de 
vista teórico, só veio a ser tangenciada expressamente pelo 
Supremo Tribunal Federal, já em 2005, no julgamento do 
Recurso Extraordinário 201819. Nessa oportunidade, fora 
discutida a possibilidade de exclusão de associado de deter-
minada entidade associativa sem que lhe fosse assegurado 
direito à defesa prévia, tese que foi rechaçada em sintonia 
com a necessidade de observância dos direitos fundamen-
tais de ampla defesa, contraditório e devido processo legal. 
Convencionou-se que a autonomia gerencial da entidade 
associativa há de ser harmônica com os valores funda-
mentais, de modo que o trato com seus associados – e, em 
simetria, com os particulares com quem estabeleça relação 
contratual – também estaria adstrito ao cumprimento dos 
direitos e garantias fundamentais.

Sem assumir contornos dogmáticos claros, observou-
-se o esforço da Suprema Corte em se posicionar acerca 
de tema dos mais profundos da intersecção dos regimes 
jurídicos de direito público e privado, tendo prevalecido, 
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como se viu, o paradigma jurisprudencial de que os di-
reitos fundamentais também se aplicariam às normas de 
direito privado.

Colaciona-se, por oportuno, referido julgado, senão 
veja-se:

EMENTA: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS 
LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE 
COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO 
SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E 
DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELA-
ÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVI-
DO. I. EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDA-
MENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As 
violações a direitos fundamentais não ocorrem 
somente no âmbito das relações entre o cidadão 
e o Estado, mas igualmente nas relações travadas 
entre pessoas físicas e jurídicas de direito priva-
do. Assim, os direitos fundamentais assegurados 
pela Constituição vinculam diretamente não 
apenas os poderes públicos, estando direcionados 
também à proteção dos particulares em face dos 
poderes privados. II. OS PRINCÍPIOS CONS-
TITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTO-
NOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A 
ordem jurídico-constitucional brasileira não 
conferiu a qualquer associação civil a possibili-
dade de agir à revelia dos princípios inscritos nas 
leis e, em especial, dos postulados que têm por 
fundamento direto o próprio texto da Consti-
tuição da República, notadamente em tema de 
proteção às liberdades e garantias fundamen-
tais. O espaço de autonomia privada garantido 
pela Constituição às associações não está imu-
ne à incidência dos princípios constitucionais  
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que asseguram o respeito aos direitos funda-
mentais de seus associados. A autonomia pri-
vada, que encontra claras limitações de ordem 
jurídica, não pode ser exercida em detrimento 
ou com desrespeito aos direitos e garantias de 
terceiros, especialmente aqueles positivados em 
sede constitucional, pois a autonomia da vontade 
não confere aos particulares, no domínio de sua 
incidência e atuação, o poder de transgredir 
ou de ignorar as restrições postas e definidas 
pela própria Constituição, cuja eficácia e força 
normativa também se impõem, aos particulares, 
no âmbito de suas relações privadas, em tema 
de liberdades fundamentais. III. SOCIEDADE 
CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDA-
DE QUE INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, 
AINDA QUE NÃO-ESTATAL. ATIVIDADE 
DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE 
SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AM-
PLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. 
As associações privadas que exercem função 
predominante em determinado âmbito eco-
nômico e/ou social, mantendo seus associados 
em relações de dependência econômica e/ou 
social, integram o que se pode denominar de 
espaço público, ainda que não-estatal. A União 
Brasileira de Compositores - UBC, sociedade 
civil sem fins lucrativos, integra a estrutura do 
ECAD e, portanto, assume posição privilegiada 
para determinar a extensão do gozo e fruição 
dos direitos autorais de seus associados. A ex-
clusão de sócio do quadro social da UBC, sem 
qualquer garantia de ampla defesa, do contra-
ditório, ou do devido processo constitucional, 
onera consideravelmente o recorrido, o qual fica 
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impossibilitado de perceber os direitos autorais 
relativos à execução de suas obras. A vedação 
das garantias constitucionais do devido processo 
legal acaba por restringir a própria liberdade 
de exercício profissional do sócio. O caráter 
público da atividade exercida pela sociedade 
e a dependência do vínculo associativo para o 
exercício profissional de seus sócios legitimam, 
no caso concreto, a aplicação direta dos direitos 
fundamentais concernentes ao devido processo 
legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, 
LIV e LV, CF/88). IV. RECURSO EXTRA-
ORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 201819/
RJ. Relatora Min. Ellen Gracie. Julgamento 
11/10/2005)

A eficácia horizontal dos direitos fundamentais, con-
tudo, é marcada pelos pressupostos de aplicação mediata e 
indireta ou imediata e direta.

A teoria da eficácia horizontal mediata ou indireta 
foi criada pelo alemão Günter Dürig no ano de 19566, 
para sustentar que haveria uma noção híbrida das ideias 
que outrora se consagravam. A tentativa era a de localizar 
seu âmbito de aplicação em zona intermediária à teoria 
negativista e àquela que afirmava eficácia direta dos direitos 
fundamentais nas relações entre particulares.

Para a teoria mediata ou indireta, o pressuposto da 
autonomia privada concede a possibilidade de os indiví-
duos renunciarem a proteção dos direitos fundamentais 
quando do exercício da sua autodeterminação, desde que 
não envolva relação com o Poder Público. Haveria, nesses 

6 Günter Dürig criou referida teoria na obra “Grundrechte und 
Zivilrechtsprechung”, in Theodor Maunz (Hrsg. Von). Festschrift 
für Hans Nawiasky. München: Beck, 1956, p. 157-190.
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casos, validação de atos considerados contrários aos direitos 
fundamentais no âmbito das relações privadas, sempre que 
o particular, no exercício da sua autonomia de vontade, 
abra mão da sua proteção constitucional para preservar sua 
liberdade contratual.

Segundo os adeptos da teoria mediata, não se pode 
conceber a possibilidade de aplicação direta dos direitos 
fundamentais na relação privada, máxime porque acabaria 
por subverter o espírito das normas de direito privado sob 
o argumento de mera concretização do direito constitu-
cional. Afirmam, ainda, que a aplicação direta conduziria 
à concessão de um poder absoluto ao Judiciário quando 
da apreciação dessas questões, haja vista o grau de inde-
terminação que consubstancia os direitos dessa natureza, 
normalmente estatuídas como cláusulas gerais e a partir de 
conceitos indeterminados. 

É de se ressaltar, por oportuno, que a eficácia media-
ta dos direitos fundamentais tem sido objeto de críticas 
constantes pela doutrina, inclusive na brasileira. Sarmento 
e Gomes (2011, p. 70), concluem no sentido de que

Por um lado, há quem afirme que a impreg-
nação das normas do Direito Privado pelos 
valores constitucionais pode causar a erosão do 
princípio da legalidade, ampliando a indetermi-
nação e a insegurança na aplicação das normas 
civis, comerciais e trabalhistas. Da outra banda, 
a doutrina é criticada por não proporcionar 
uma tutela integral dos direitos fundamentais 
no plano privado, que ficaria dependente das 
decisões adotadas pelo legislador ordinário. E 
há ainda quem aponte para o caráter supérfluo 
desta construção, pois ela acaba se reconduzindo 
inteiramente à noção mais do que sedimentada 
de interpretação conforme a Constituição.
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Em contraposição, a teoria da eficácia direta e ime-
diata nas relações privadas sustenta a ideia de inexistência 
de qualquer ação por parte dos sujeitos envolvidos cuja 
pretensão é invocada no sentido de resguardar os direitos 
fundamentais entre si.

Remonta-se, originariamente, a defesa de Hans Carl 
Nipperdy7 para que os direitos cuja natureza não imponha 
um dever apenas para o Estado poderiam ser traspassados 
à regulação entre particulares. Essa premissa baseava-se na 
ideia de que os conflitos sociais não se originam apenas 
da atuação do Estado.

Consoante se observa das lições de Sarmento e Gomes 
(2011, p. 71),

Embora minoritária no cenário germânico, a 
tese da eficácia horizontal imediata tem ampla 
penetração na doutrina de outros Estados euro-
peus, como Espanha, Portugal e Itália. Em alguns 
regimes constitucionais, aliás, ela parece resultar 
de expressa imposição constitucional, como é o 
caso de Portugal e da África do Sul, cujas cons-
tituições preveem a vinculação dos particulares 
aos direitos fundamentais, sem condicioná-la a 
qualquer mediação legislativa.

É de se observar, porém, que a teoria da eficácia ime-
diata ou direta entre particulares foi tangenciada a partir de 
pressupostos que levam em conta a natureza dos direitos 
fundamentais a serem aplicados nas relações privadas, sem 

7 Essa ideia teria sido traduzida, originariamente, no ano de 1958, 
por Hans Carl Nipperdy em sua obra “Allgemeiner teil des 
Bürgerlichen Rechts”, que abordava a parte geral do Direito 
Civil Alemão.
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ignorar o fato de que alguns deles são peculiares à atuação 
estatal e o dever de ponderação de tais preceitos com o 
exercício da autonomia privada.

Ignorando o fato de sua aplicação ser relativa, porquan-
to uníssona essa necessidade, importa ressaltar que a eficácia 
imediata dos direitos fundamentais assume manifesto viés 
político-ideológico, conforme assinala Sarlet (2000, p. 147), 
que enfatiza que a

“[...] opção por uma eficácia direta traduz uma 
decisão política em prol de um constituciona-
lismo de igualdade, objetivando a efetividade do 
sistema de direitos e garantias fundamentais no 
âmbito do Estado social de Direito, ao passo que 
a concepção defensora de uma eficácia apenas 
indireta encontra-se atrelada ao constituciona-
lismo de inspiração liberal-burguesa”.

Deveras, parece majoritário na doutrina nacional o 
entendimento segundo o qual os direitos fundamentais apli-
cam-se às relações privadas direta e imediatamente. Ainda 
assim, seria possível esmiuçar alguns argumentos refutados 
pela doutrina minoritária, conforme aponta Sarmento e 
Gomes (2011, p. 84), a saber:

(a) esta vinculação direta compromete em de-
masia a autonomia privada; (b) ela é antidemo-
crática, pois importa em atribuição de poderes 
excessivos ao juiz, em detrimento do legislador, 
que é quem deve ponderar os direitos e interesses 
constitucionais em jogo nos litígios privados; (c) 
ela gera insegurança jurídica, na medida em que 
enseja que os conflitos privados sejam solucio-
nados com base em princípios constitucionais 
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vagos e abstratos, cuja aplicação é muitas vezes 
imprevisível; e (d) ela põe em risco a autonomia 
e identidade do Direito Privado, permitindo a 
sua “colonização” pelo Direito Constitucional.

Não se concebe que o direito privado estaria perdendo 
espaço para o direito constitucional, mormente porque o 
ordenamento constitucional contempla um conjunto de 
regras que não podem ser interpretadas de forma absoluta. 
A ponderação de interesses é sempre presente. A autode-
terminação da vontade humana alinha-se à apreciação 
dos vetores constitucionais que lhe dão substrato num 
verdadeiro processo de ponderação de regras onde não há 
desprezo de interesses de qualquer natureza.

Em que pese a necessidade de sobrepujar aos particu-
lares as garantias fundamentais no âmbito das relações entre 
si, não se pode simplesmente ter sua condição traspassada 
à sujeição absoluta de tais direitos. 

De fato, incompreensível seria se, em nome da confor-
mação de espaços sociais, houvesse restrição exagerada da 
autonomia privada servindo-se de fundamento de qualquer 
natureza que implique subversão dos vetores teleológicos 
que lhe servem de substrato.

Ainda na mesma perspectiva de desconsideração do 
viés absoluto dos direitos constitucionais, também se chega 
à necessidade de desestimular a autonomia privada plena, 
pois, do contrário, apresentaria manifesta desigualdade social 
no seu exercício, em razão da inequívoca diferença entre 
os múltiplos atores privados.

É assente, nesse sentido, que o legislador infraconstitu-
cional deve exercer seu mister balizando-se pelo exame da 
ordem constitucional. Supõe-se, inclusive, pelo princípio da 
presunção de constitucionalidade, ser constitucionalmente 
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válida a concretização de uma proposição legislativa, mal-
grado se permita, em momento posterior, a declaração de 
sua incompatibilidade e, por consequência, sua retirada do 
ordenamento jurídico.

Também não pode ser alegado que a eficácia direta 
e imediata dos direitos fundamentais travaria o exercício 
da tutela jurisdicional do Estado, que exerce importante 
papel na interpretação das normas infraconstitucionais8. 
O direito privado, como regra, se apresenta a partir de 
cláusulas gerais e conceitos indeterminados, tornando-se 
verdadeiros vetores exegéticos do conjunto de normas de 
compõe todo o ordenamento jurídico. Ao apreciar casos 
tais, deve o Judiciário extrair das normas constitucionais o 
alcance das regras de direito privado.

Representando importante argumento para aplicação 
dos direitos fundamentais às relações privadas, convém 
ressaltar, ainda, a teoria dos deveres de proteção, criada por 
Claus-Wilhelm Canaris9, que reforça a ideia de projeção 
desses direitos entre os particulares. Também de origem 
alemã, a teoria dos deveres de proteção trata-se, na verdade, 
de uma variação moderna da teoria indireta ou mediata, 
sustentando a ideia de que os direitos fundamentais vin-
culam apenas os Poderes Públicos quando do exercício das 
funções legislativas e judicial, estando o Estado obrigado a 
assegurar o cumprimento desses direitos.

Haveria, segundo tal doutrina, duas atribuições, a de 
vinculação do legislador de direitos privados à observân-
cia e cumprimento dos direitos fundamentais, bem assim 

8 Atribuiu-se à necessidade de atuação do Poder Legislativo e Execu-
tivo, diretamente ligados à consecução dos valores sociais, a deno-
minação de efeito irradiante dos direitos e garantias fundamentais.

9 Direitos fundamentais e direito privado. Trad. Ingo Wolfgang 
Sarlet e Paulo Mota Pinto;
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o de aplicação judicial e desenvolvimento destes direitos. 
Ambas se vinculariam de modo negativo ou positivo, mas 
seria necessário conceber à prestação negativa superior 
concretude em relação à de natureza positiva, máxime 
porque a vinculação positiva pressupõe espaço de maior 
conformação do legislador ou juiz em razão dos inúmeros 
meios admissíveis para sua tutela.

A rigor, reconhece-se na teoria dos deveres da proteção 
brilhante raciocínio no que diz respeito ao reconhecimento 
de que cabe ao Estado resguardar os direitos fundamentais 
nas relações privadas. Por via reflexa, porém, a premissa de 
que o Estado estaria, primária e indiretamente, vinculado 
aos direitos fundamentais não prospera. Modernamente, 
encontra-se superada a ideia de que o particular, também 
vinculado ao cumprimento dos direitos fundamentais, só 
possa gozar da proteção estatal de forma indireta. Aliás, 
teratologicamente, só faz sentido que o Estado obrigue 
o cumprimento de direito fundamental por particular 
quando seja ilícito que este o ofenda, o que denota que o 
particular também estaria vinculado aos direitos e garantias 
fundamentais – e não apenas o Estado.

4.3. ATUAÇÃO DO ESTADO NO  
PANORAMA BRASILEIRO ATUAL

Há mais de 27 anos após a promulgação da Consti-
tuição da República de 1988, os avanços sociais mostram-
-se até hoje imensuráveis. Não restam dúvidas de que o 
constituinte originário previu instrumentos de acentuada 
importância no desenvolvimento nacional, aumentando 
expressivamente a demanda pela justiça social, além de 
contemplar mecanismos pela busca pela igualdade, coro-
lários do Estado Democrático de Direito.
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Ressalte-se, pelas lições de Barroso (2005, p. 44), que

Sob a Constituição de 1988, aumentou de 
maneira significativa a demanda por justiça na 
sociedade brasileira. Em primeiro lugar, pela 
descoberta da cidadania e pela conscientização 
de pessoas em relação aos seus próprios direitos. 
Em seguida, pela circunstância de haver o texto 
constitucional criado novos direitos, introduzido 
novas ações e ampliando a legitimação ativa para 
tutela de interesses, mediante representação ou 
substituição processual.

Basta observar a estrutura axiológica da Constituição 
Federal brasileira para concluir que não fora adotada a 
visão liberal-burguesa de que ao Estado é vedado influir 
no contexto social e econômico no âmbito das relações 
particulares. Ora, se a ordem jurídica contempla direitos 
sociais como verdadeiros direitos positivos e a possibilidade 
expressa de intervenção – ainda que subsidiária – do Esta-
do no domínio econômico, é inequívoca que a estrutura 
adotada pela ordem jurídica constitucional é lastreada no 
modelo de Estado Social.

Qualquer medida que evidencie um distanciamento 
entre a aplicação dos direitos fundamentais nas relações 
jurídicas entre particulares mostra-se incompatível com 
o núcleo central da ordem constitucional, que preconiza 
expressamente a possibilidade de intervenção do Estado 
nos direitos privados. 

Há de se afastar, pois, a inflexível tese adotada nos 
Estados Unidos (teoria do “state action”) que impossibi-
lita a atuação do Estado em relações desenvolvidas com 
fundamento na autonomia privada dos particulares, de 
modo a excluir a aplicação de direitos fundamentais nas 
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relações privadas. O ordenamento brasileiro também não 
se alinha à teoria alemã da eficácia horizontal indireta e 
mediata, que subsume à vontade do legislador a aplicação 
dos direitos fundamentais ao direito privado. Da leitura 
do texto constitucional, aliás, não há qualquer indicativo 
tendente a conectar a aplicação de tais diretos à vontade do 
legislador ou a preexistência de relação pública, a envolver 
interesse estatal.

Se já não há mais dúvida de que não se pode conjec-
turar a aplicação dos direitos fundamentais à presença do 
Estado, resta-nos enfatizar, mais uma vez, a conexão entre 
esses direitos dentro da perspectiva da atuação estatal nas 
relações particulares. Argumentando a posição dos direitos 
fundamentais, Mendes e Branco (2014, p. 136) afirmam 
que esses direitos

assumem posição de definitivo realce na so-
ciedade quando se inverte a tradicional relação 
entre Estado e individuo e se reconhece que o 
indivíduo tem, primeiro, direitos, e, depois, de-
veres perante o Estado, e que os direitos que o 
Estado tem em relação ao indivíduo se ordenam 
ao objetivo de melhor cuidar das necessidades 
dos cidadãos.

Mas não se pode negar, por certo, em que pese os 
inequívocos avanços no plano normativo, que ainda hoje 
o quadro social, jurídico e econômico do Brasil não pode 
ser comparado aos sistemas de atuação estatal utilizado na 
Alemanha e Estados Unidos, onde se localizam as principais 
escolas de pensamento dos direitos fundamentais.

Esse fato, que inicialmente poderia ser compreendido 
como consequência natural da própria evolução humana, 
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é encarado pela triste realidade de desigualdade social que 
a assola grande parte da nação brasileira, o que evidencia a 
necessidade de robustecer as pretensões privadas dos diretos 
fundamentais. Até mesmo os direitos fundamentais implíci-
tos, que formam o núcleo central do sistema constitucional 
– como mínimo existencial e a vedação ao retrocesso –, 
tonificam o combate às injustiças sociais.

A transição do obseleto modelo legalista aos recentes 
movimentos de valorização do direito constitucional in-
tensificam o argumento de necessidade da interpretação 
das normas constitucionais pelos princípios que expressa 
ou implicitamente tangenciam a atuação do Estado e, como 
visto, dos próprios particulares. De fato, em sistemas como 
o nosso, marcados por inequívoco quadro de desigualdade 
social, parece indiscutível que a vedação ao alcance dos 
direitos fundamentais às relações de natureza privada re-
velaria verdadeira afronta à dignidade da pessoa humana, 
eixo central do sistema constitucional moderno. 

Isso se dá porque os direitos fundamentais não assu-
mem apenas a função isolada de proibição de intervenção, 
funcionando também como verdadeiros postulados de 
proteção na ótica do direito privado, eis que, grande maioria 
deles, procura estabelecer as bases da vida social. Frise-se, 
porém, que os direitos fundamentais não se prestam a re-
solver diretamente os conflitos entre particulares, devendo 
sua aplicação ser realizada pelos instrumentos colocados à 
disposição em cada sistema jurídico.

Do exame da sua própria acepção etimológica sucede 
que a eficácia horizontal vincularia os particulares entre 
si, embora não seja este seu único sentido. Isso porque, sua 
eficácia irradiante assume acentuada importância na discus-
são de atuação do Estado frente aos direitos fundamentais 
nas relações privadas, devendo o poder público assegurar 
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que também no âmbito de relações puramente privadas, 
em que não se faz presente a figura estatal, seja tais direitos 
conservados. Daí porque, para se alcançar essa proteção, 
assumem os poderes Legislativo e Judiciário – isso para 
não dizer também a Defensoria e o Ministério Público – a 
importante missão de abrigar essa perspectiva na busca dos 
seus objetivos institucionais.

Hodiernamente, compete ao legislador estabelecer 
limitações às relações jurídicas privadas. Exemplo ine-
quívoco é a explícita previsão constitucional dos direitos 
sociais, que evidenciam a imposição de limites da auto-
nomia privada como forma de proteger valores supremos 
calcados na dignidade da pessoa humana. Do ponto de 
vista dogmático, inclusive, costuma-se apontar para os 
direitos sociais como sendo de segunda geração, sendo 
certo ter sido ultrapassada a ideia do liberalismo estatal 
– de primeira geração, do ponto de vista histórica – para 
consolidar a possibilidade de intervenção do Estado como 
forma de assegurar garantias individuais10.

O exercício da tutela jurisdicional do Estado, também 
ocupa o papel de harmonizar os direitos fundamentais 
diante de situações concretas. Se omissa a legislação ou, 
não silente, mas ainda assim afrontada, cabe ao Judiciário 

10 Sobre o tema, há de se ressaltar que, segundo doutrina majoritária, 
os direitos sociais constituem verdadeiros direitos fundamentais, 
mesmo não estando previstos no rol do art. 5º da Constituição 
Federal de 1988. Prevalece, nesse sentido, que as interpretações 
sistemática e teleológica sobrepõem-se à interpretação literal e ao 
mero critério topográfico do rol que estampa os direitos sociais (art. 
6º). Vide, para maiores aprofundamentos, Ingo Wolfgang Sarlet, Os 
direitos sociais como fundamentais: contributo para um balanço aos 
vinte anos da Constituição Federal de 1988. Revista do Instituto 
Hermenêutica jurídica. 20 Anos de Constitucionalismo 
Democrático – E Agora? Porto Alegre-Belo Horizonte, 2008.
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interpretar as regras privadas à luz dos direitos fundamen-
tais, ponderando-se os valores abstraídos de cada plano 
normativo. Se o órgão jurisdicional deixar de aplicá-la, 
transgride o Estado não apenas o direito objetivo, mas os 
direitos fundamentais que, enquanto órgão estatal, está 
compelido a conservá-los.

Some-se a isso, desta feita do ponto de vista de atuação 
do Legislativo, o fato de que o legislador infraconstitucional 
tende a firmar-se em sentido menos progressista, asseguran-
do direitos de caráter exclusivamente patrimoniais, o que 
também nos impede de concluir pelo não distanciamento 
do direito privado aos direitos fundamentais, estes sim de 
inequívoco caráter progressista. 

Não há como não concordar, portanto, com o fato de 
que ao Estado compete a imprescindível tarefa de promover 
o cumprimento dos direitos e garantias fundamentais dos 
cidadãos, sendo irrelevante tratar-se de relação jurídica que 
envolva apenas particulares, sem a concomitante presença 
do poder público, máxime porque não mais prevalece o 
dever de abstenção das relações privadas por suposta ofensa 
à autonomia de vontade, conforme demonstrado alhures.

4.4. CONCLUSÃO

A construção do Estado constitucional, que se deu a 
partir de profundos debates filosóficos e teóricos baseados 
na necessidade de modernização do Estado, expôs a dimen-
são substantiva da democracia e Estado de Direito como 
elementos centrais e estruturantes do ordenamento jurí-
dico. Ambos preceitos funcionam, em linhas gerais, como 
verdadeiras normas de substrato do sistema interno dos 
países que encontram base nessas ideias, não apenas como 
dever de respeito do Estado aos direitos individuais dos 
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cidadãos, mas também o de promoção dos direitos sociais 
correspondentes, que, orientam, muitas vezes, o próprio 
caminho a ser trilhado pela evolução social.

É evidente que o percurso histórico dos movimentos 
constitucionais contribuiu – e até hoje contribui – para 
determinar o alcance das normas ordinárias. Basta observar 
que as normas constitucionais eram vistas antigamente 
apenas como meros instrumentos de proclamação política, 
tendo, não raras vezes, conteúdos exclusivamente morais, 
sem projetar qualquer força jurídico-normativa. Com o 
advento da fase neoconstitucionalista, como é notório, a 
Constituição deixa de ocupar tímido espaço na órbita ju-
rídica interna para inaugurar um sistema jurídico em que 
considera a Constituição Federal norma suprema.

Não seria razoável que a Constituição Federal, en-
quanto norma suprema, apenas sedimenta-se normas que 
acenem para um futuro de profundas transformações sem 
garantir qualquer tipo de eficácia social. Transformar-se-ia 
a ordem constitucional, nessa hipótese, num verdadeiro 
repositório de ideologias sociais sem qualquer garantia de 
aplicação efetiva.

Disso sucede que, somada à necessidade de observância 
dos direitos fundamentais pelos próprios particulares entre 
si, conforme demonstrado alhures, o Estado deve assegurar 
que esses direitos sejam integralmente observados, jamais se 
abstendo do dever de zelar pelo cumprimento dos direitos 
positivados em sede constitucional também nas relações 
privadas. Poder-se-ia, didaticamente, conceituar que a efi-
cácia horizontal possui dupla dimensão: a de observância 
de direitos fundamentais entre os próprios particulares nas 
relações que estabeleçam entre si e o irradiante, que cria 
para o Estado o papel de assegurar que, nas relações priva-
das, direitos dessa natureza sejam inteiramente cumpridos. 
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Não se pode perder de vista, porém, que a questão da 
aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas 
há de ser aferida com a parcimônia necessária para não se 
afastar os valores que, na esfera privada, servem de parâmetro 
na construção de relações jurídicas. Não se rechaça, por 
óbvio, um necessário espaço de conformação na construção 
de necessárias garantias às relações entre particulares, afinal, 
não seria possível que a Constituição Federal albergasse 
exaustivamente todas as formas de convivência social, sob 
pena de fossilização do sistema jurídico e da própria ati-
vidade legislativa. 

A partir da fixação de novos paradigmas constitucio-
nais, a atuação do Estado no âmbito dos direitos funda-
mentais não se restringe ao caráter negativo de se abster na 
participação das relações privadas e nem tampouco sim-
plesmente reconhecê-los formalmente, passando a assumir 
o dever de amparo irrestrito em eventuais transgressões 
dos direitos dessa natureza, sobretudo quando as normas 
constitucionais se mostram assimétricas com a realidade 
social, afinal, o direito é fundamental para que seja possí-
vel a convivência harmônica da sociedade, não devendo 
o Estado se imiscuir da sua prestação a qualquer pretexto.

A conformação dos direitos fundamentais aos inte-
resses privados, portanto, deve ser encarada como caminho 
para emancipação dos sujeitos hipossuficientes nas relações 
sociais, tão desejada no seio da sociedade brasileira atual. 

Para tanto, é preciso ter em mente que não mais pre-
valece a ideia de que a aplicação dos direitos fundamentais,  
pela simples presença do Estado, há de ser verticalizada; 
na verdade, trata-se de uma verdadeira relação horizontal, 
onde o pressuposto da supremacia do interesse público é 
figura que apenas permite o afastamento de determinada 
conduta quando haja a violação aos direitos da coletividade,  
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mas que não conduz, por si só, à falsa ideia de, sob essa 
alegação, estar o poder público autorizado a fazer tudo, 
afinal, está o Estado vinculado à preservação do interesse 
público primário, por meio da observância da legalidade 
estrita, que é, inclusive, limite a qualquer tipo de interpre-
tação tendente a atribuir alcance diverso. Por outro lado, 
quando não esteja presente a figura do Estado, ainda assim, 
não torna desnecessária sua intervenção, devendo assegurar 
que os direitos fundamentais dos particulares sejam preser-
vados, sendo esse o entendimento moderno a prosperar, 
somente pelo qual se alcançará a igualdade de direitos no 
âmbito das relações privadas.

REFERÊNCIAS

BARROSO, Luis Roberto. Curso de direito constitucional 
contemporâneo. Os conceitos fundamentais e a construção 
do novo modelo. 3 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011.

BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e 
constitucionalização do direito: o triunfo tardio do direito 
constitucional brasileiro. Revista de Direito Administrativo 
FGV. Rio de Janeiro, v. 240, p. 01-42, 2005. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index .php/rda/article/
view/43618/44695>. Acesso em 14 de março de 2016;

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 7 ed. Ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2004.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 
160.222. Relator: Min. Sepúlveda Pertence. Pesquisa de 
Jurisprudência, Acórdãos, 11 de abril de 1995. Disponível em: 
<https://goo.gl/t8MuBA>. Acesso em: 14 de março de 2016.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 
201819. Relator: Min. Ellen Gracie. Pesquisa de Jurisprudência, 



135

Acórdãos, 11 de outubro de 2005. Disponível em: < https://
goo.gl/fS2C99 >. Acesso em: 14 de março de 2016.

CANARIS, Claus-Wilhelm. Direitos fundamentais e direito 
privado. Trad. Ingo Wolfgang Sarlet e Paulo Mota Pinto. Ed. 
Almedina. Rio de Janeiro, 2003.

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do 
estado. 32 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2013.

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 
de direito constitucional. 9. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2014.

SOMBRA, Thiago Luís Santos. A eficácia dos direitos 
fundamentais nas relações jurídico-privadas: a identificação 
do contrato como ponto de encontro dos direitos fundamentais. 
Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2004.

SARLET, Ingo Wolfgang. Os direitos fundamentais sociais e 
os vinte anos da Constituição Federal de 1988: resistências 
e desafios à sua eficácia e efetividade. Revista do Instituto 
Hermenêutica jurídica. Belo Horizonte, v. 6, p. 163-206, 
2008. Disponível em: <http://www.udf.edu.br/wp-content/
uploads/2016/01/Texto-Bibliogr%C3%A1fico-I-Ingo-
Wolfgang-SARLET.pdf>. Acesso em 12 de março de 2016.

SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações 
privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006.

SARMENTO, Daniel. A normatividade da Constituição e a 
constitucionalização do direito privado. Revista da EMERJ. 
Rio de Janeiro, v. 6, p. 272-297, 2003. Disponível em: <http://
www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista23/
revista23_272.pdf>. Acesso em 13 de março de 2016.

SARMENTO, Daniel; GOMES, Fábio Rodrigues. A eficácia 
dos direitos fundamentais nas relações entre particulares: o caso 
das relações de trabalho. Revista TST. Brasília, v. 77, p. 60-101, 
2011. Disponível em: <http://aplicacao.tst.jus.br/dspace/handle 
/1939/28342>. Acesso em 12 de março de 206.





137

5

O ACESSO À JUSTIÇA DOS  
POVOS INDÍGENAS E O 
NECESSÁRIO DIÁLOGO COM O 
NOVO CONSTITUCIOANALISMO  
LATINO-AMERICANO

Luciano Moura Maciel1

5.1. INTRODUÇÃO

O debate acadêmico sobre o direito ao acesso à Justi-
ça não deve limitar-se ao direito fundamental do cidadão 
universal de demandar perante a jurisdição estatal. O tema 
é mais complexo do que aparenta, em razão do Brasil e da 
América Latina serem países com uma ampla diversidade 
étnico-cultural, estes povos, especialmente os indígenas, 
foram invisibilizados pelo direito imposto monisticamente 
pelo Estado Brasileiro. Além da imposição jurídico-cultural 
aos povos indígenas, estes tiveram seus recursos naturais, suas 
terras tradicionais, línguas, saberes apropriados e destruídos 
pelo processo histórico de colonização que se mantém até 
os dias atuais. 

1 Doutorando em Direitos Humanos e Meio Ambiente pela Uni-
versidade Federal do Pará, Mestre em Direito Ambiental pela Uni-
versidade do Estado do Amazonas, Graduado em Direito pela 
Universidade do Estado do Amazonas, Advogado. 
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Estes grupos sociais necessitam de um olhar dife-
renciado do Estado, o que os autores Latino-Americanos 
(Santa Maria, 2010; Fajardo, 2011; Wash; 2010) tem cha-
mado de “diálogo intercultural”, deste modo, na reflexão 
sobre o acesso à Justiça no Brasil, não basta pensar tão 
somente no livre acesso do cidadão e especialmente nesta 
pesquisa dos povos indígenas ao Poder Judiciário, pois 
o acesso em si não significa decisões mais justas, plurais, 
emancipatórias e interculturais, mas pode significar a re-
produção de uma relação do Estado-Juiz com os povos 
indígenas de forma colonial, monista e preconceituosa, 
que pode mais a vir a negar direitos, do que propriamente 
reconhecê-los e efetivá-los. 

Deste modo, o presente artigo objetiva refletir o acesso 
à justiça dos povos indígenas no contexto do novo cons-
titucionalismo latino-americano, trazendo elementos da 
diversidade e pluralidade dos povos brasileiros ao direito 
fundamental de acessar a jurisdição estatal. A pesquisa possui 
metodologia qualitativa por visar compreender e analisar 
este processo de negação de direitos do sistema de Justiça 
brasileiro voltado a um autoritarismo, voluntarismo e de-
cisionismo (STRECK, 2014), distante do diálogo com o 
Novo Constitucionalismo Latino-Americano. 

A reflexão proposta pelo artigo tem com problema 
principal o fato de que não há jurisdição indígena para 
que os povos indígenas julguem os conflitos em suas áreas, 
diferentemente do novo paradigma do Constitucionalis-
mo Latino-Americano, especialmente Bolívia e Equador 
que adotaram a jurisdição indígena. Secundariamente, 
verifica-se um outro problema o da constatação de que 
no Estado do Amazonas, não há efetivo acesso à Justiça 
oficial aos povos indígenas diante do fato de que a Justiça 
Federal, competente para julgar os conflitos envolven-
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do interesse dos povos indígenas possui Subsecção em 
apenas dois municípios fora da capital Manaus, a saber: 
Tefé e Tabatinga. 

A terceira questão é que quando se consegue acessar 
a Justiça, a mesma tende a julgar os conflitos envolvendo 
direitos indígenas com pouca compreensão de tais di-
reitos, sua historicidade, processo colonial de destruição 
de suas culturas, práticas sociais e modos de vida, o que 
faz com que os direitos estejam sendo decepados dupla-
mente: primeiro pela falta de acesso à Justiça estatal, pela 
distância dos povos indígenas no Estado do Amazonas 
com os fóruns monistas do Estado que monopolizam a 
jurisdição oficial e segundo pela qualidade do conteúdo 
das decisões Estatais, sem reconhecer as normas de direito 
internacional e as experiências da América Latina sobre 
jurisdição indígena. 

No primeiro tópico, o artigo propõe relacionar a 
diversidade étnica e cultural do Brasil e as formas de reco-
nhecimento que tem ocorrido por legislações municipais 
alusivas à proteção de povos tradicionais, bem como a fase 
do reconhecimento jurídico dos povos indígenas no Brasil 
denominada por Fajardo (2011, p.141) de Constituciona-
lismo multicultural (1982-1988), reconhecimento este de 
primeiro ciclo ocorrido no Brasil. 

 Na segunda parte propõe-se um diálogo institucional 
com as formas plurais de acesso à Justiça instituída pelo 
Novo Constitucionalismo Latino Americano. 

No último tópico, versará o artigo sobre o acesso à 
Justiça no Estado do Amazonas adjetivada como colonial 
sobreposta ao direito indígena e os tratados internacionais 
sobre os direitos dos povos indígenas e indiferente ao Novo 
Constitucionalismo Latino-Americano.
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5.2. ACESSO À JUSTIÇA E OS DIREITOS 
CONSTITUCIONAIS INDÍGENAS  
DIANTE DO MONOPÓLIO DA 
JURISDIÇÃO ESTATAL 

O direito e garantia constitucional fundamental de 
acesso à justiça previsto na Constituição Federal de 1988 
tem sido estudado dogmaticamente pelo direito de modo 
a vincular um modelo de cidadão, geralmente desvinculado 
de suas raízes étnicas. Pouco se tem refletido sobre o acesso 
à Justiça diante da diversidade e a pluralidade brasileira, 
composta por diversos grupos sociais e especialmente pelos 
povos indígenas, que, por sua identidade étnica e cultural, 
é o “outro” diferente, cujo reconhecimento encontra-se 
explícito na Constituição (art. 231 e 232), possuem o di-
reito de não serem tratados pelo Estado enquanto cidadão 
universal em nenhuma política pública, inclusive na matéria 
de acesso à Justiça que envolve direito fundamental (art. 5º, 
inciso LV, da Constituição Federal de 1988). 

Deste modo, Canotilho (2001, p. XXIX) ao refletir 
sobre a morte da Constituição Dirigente observa a exis-
tência de cidadãos múltiplos e de múltiplas cidadanias 
seria prejudicial aos próprios cidadãos à interpretação da 
Constituição no sentido de que só se reconhece um tipo 
de cidadão, o cidadão universal. 

No entender de Canotilho (2001), o modelo jurídico 
adotado de concepção universal dos direitos humanos, 
inspirados na Declaração Universal de Direitos Humanos, 
impossibilita o reconhecimento de outros tipos de cidadania 
para além dos cidadãos nacionais. O pensamento dominante 
homogeneíza a diversidade por meio da categoria cidadão, 
reduz o indivíduo a um modelo de cidadão espelhado na 
civilização europeia, este fator invisibilizou os sujeitos e 
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grupos sociais diferenciados, especialmente povos indígenas 
e comunidades tradicionais que não se enquadram neste 
modelo espelho de cidadão universal (SHIRAISHI NETO, 
2014; CLAVERO, 2005). 

O Estado do Amazonas possui uma variada biodiversida-
de com espécies múltiplas da flora e fauna e imensa diversidade 
de povos e comunidades tradicionais, com destaque aos povos 
indígenas presentes em diversos municípios do Amazonas, 
sendo o maior Estado indígena do Brasil. A diversidade natural, 
consoante presença da maior floresta tropical do planeta e o 
maior rio em volume de água e extensão do mundo, o Rio 
Amazonas, fazendo com que exista a presença expressiva de ór-
gãos federais que regulam e fiscalizam a questão socioambiental 
no Amazonas, atraindo a competência da Justiça Federal, apesar 
disto, o indígena do Amazonas tem poucas possibilidades de 
acessar a Justiça, haja vista a presença de Secções em apenas 
três municípios: Manaus, Tefé e Tabatinga.2 

O direito de acesso à justiça constitui segundo Sadek 
(2009, p. 170) “a porta de entrada para a participação nos 
bens e serviços de uma sociedade”, não há possibilidade de 
inclusão social de fato, se não houver condições efetivas de 
acesso à justiça. Assim, sem o direito de recorrer à justiça 
todos os demais direitos não possuirão efetividade.

Estudos sobre o tema acesso à justiça remetem a Cappel-
letti e Garth (2002), os quais obtemperam que o direito de 
acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como 
sendo de importância fundamental aos direitos individuais e 
sociais, pois a titularidade de direitos é destituída de sentido, 
na ausência de mecanismos para a sua efetivação. 

2 O Estado do Amazonas, o maior da Federação, possui 62 (sessenta e 
dois) municípios, este dado por si só denota o descaso com o acesso 
à Justiça dos povos indígenas no Brasil. 
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O acesso à justiça segundo Grinover (1998, p.23) não 
se identifica com a mera admissão ao processo, ou a pos-
sibilidade de ingresso em juízo, mas é indispensável que o 
maior número de pessoas consiga demandar e defender-se 
adequadamente, o que efetivamente não tem ocorrido no 
Estado do Amazonas, com a ínfima quantidade de Subse-
ções Federais principalmente fora do município de Manaus. 

A Constituição Federal de 1988 tem sido um marco 
importante no reconhecimento dos direitos fundamentais 
ao cidadão universal, ou seja, direitos de todos de acesso à 
justiça e do cidadão indígena múltiplo que possui direito 
indígena de acesso à Justiça.  Pela primeira vez na história do 
Brasil, a Constituição vigente institui um capítulo próprio 
para os “índios”, evitando a expressão “povos”. Contudo, 
estudos da antropologia jurídica tem demonstrado que a 
categoria povo é mais afinada com as reivindicações dos 
grupos étnicos indígenas e com a utilização da terminologia 
no art. 2º da Convenção n.º 169 da OIT, ultrapassando a 
ideia de “tribo” pela consciência da identidade indígena 
(COLAÇO, 2006; ALMEIDA, 2010).

O reconhecimento jurídico no constitucionalismo 
brasileiro dos “índios” harmoniza-se com um tipo de re-
conhecimento que Fajardo (2011, p. 141) denomina de 
“ciclo do constitucionalismo multicultural” que aceitou a 
diversidade cultural do país, com a positivação de alguns 
dos direitos específicos dos “índios”, sua “organização 
social, costumes, línguas, crenças e tradições”, além dos 
direitos originários sobre as terras ocupadas tradicional-
mente3. Fazem parte deste ciclo de constitucionalismo 

3 Este é o teor do Art. 31 da Constituição Federal de 1988. Dispo-
nível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicaocompilado.htm>.  Acesso em 02.06.2015.
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multicultural, além da Constituição Brasileira de 1988, 
as Constituições do Canadá de 1982 e de Guatemala de 
1985. Neste primeiro ciclo4, observa Fajardo (2011, p. 141) 
as Constituições não chegam a reconhecer o pluralismo 
jurídico, reconhecendo a existência de uma sociedade de 
configuração multiétnica, multicultural e multilíngue e os 
direitos das pessoas a sua identidade cultural, este cenário 
harmoniza-se com as previsões da Constituição da Gua-
temala de 1985. 

A Constituição Brasileira de 1988 não reconheceu a 
sociedade brasileira como multilíngue, apesar de conceder 
aos índios o direito de preservar suas línguas, mas a título de 
oficialidade estabelece o português como língua oficial do 
Estado Brasileiro. A Constituição Federal de 1988 do Brasil 
não reconheceu formas de justiça indígena diferentemen-
te de outros países que já no primeiro ciclo reconheceu 
a jurisdição indígena reduzida à resolução de conflitos 
determinados entre indígenas, como a Constituição da 
Colômbia de 1991. 

As limitações ao reconhecimento jurídico não se coa-
dunam com a diversidade de povos indígenas no Brasil, os 
quais têm reivindicado maior autonomia em suas áreas tra-
dicionais. No Brasil, os estudos sobre a demografia indígena 
não são uníssonos, segundo estimativas do Instituto Socio-
ambiental Brasileiro – ISA, existem 243 povos indígenas, 
com 896.917 pessoas (RICARDO, 2006). Segundo Censo 
do IBGE em 2010, no Brasil calculava-se 817.963 pessoas 

4 Os demais ciclos como explica Fajardo (2011, p. 141) denomina-se 
Constitucionalismo Pluricultural (1988-2005), o terceiro ciclo trata 
das reformas decorre dos processos constituintes da Bolívia (2009) 
e do Equador (2008) e no contexto de aprovação da Declaração 
dos Povos Indígenas das Nações Unidas sobre direito dos povos 
indígenas (2006-2007). 
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indígenas.5 Na pesquisa de Pagliaro e Azevedo (2010, p. 11) 
são mais de 200 povos no Brasil, com 180 línguas espalhados 
no território nacional. Os quatro povos indígenas do Brasil 
demograficamente mais significativo infere Kayser (2010, 
p. 54) são os Guarani, os Kaingang, os Ticuna, assim como 
os Makuxi. Juntos, esses povos compõem 127.220 pessoas, 
quase ¼ da população indígena no Brasil. 

A despeito da diversidade indígena no Brasil, a Cons-
tituição Brasileira apesar de possibilitar uma interpretação 
pluricultural e de permitir interpretações jurídicas que 
incorporem o pluralismo jurídico, as estruturas autoritá-
rias dos órgãos estatais reproduzem sua herança colonial 
no reconhecimento jurídico, quando não se normatiza a 
nível constitucional ou em termos de legislação federal a 
co-oficialização de línguas indígenas e faz menção a Cons-
tituição Federal de 1988, ao reconhecimento do quilombola 
como “remanescentes” de quilombos, ou seja, como restos, 
sobras, escravos fugidos, a Constituição reconhece o que 
sobrou, indiferente aos deslocamentos atuais decorrentes 
da autoatribuição e autoconsciência cultural (ALMEIDA, 
2011, p. 64).  

Este ciclo do reconhecimento dos direitos indígenas 
no âmbito do multiculturalismo, reflete Fajardo (2011, p. 
143) fora coincidente com a adoção de medidas neoliberais 
no bojo da globalização econômica, o que fez com que 
se reduzisse o papel do Estado e os direitos sociais com a 
abertura as empresas transnacionais e a flexibilização dos 
mercados como ocorreu com as privatizações no Brasil6 e 
processos parecidos na Bolívia e no Peru.  

5 Segundo dados obtidos no sitio: <http://indigenas.ibge.gov.br/
graficos-e-tabelas-2> Acesso em 28 de julho de 2015.

6 As políticas de reforma neoliberais do Estado Brasileiro foram in-
tensamente promovidas na década de 1990, nos Governos Collor 
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No Brasil, a situação é delicada, em razão de suas estru-
turas e órgãos estatais após a adoção do Estado Democrático 
de Direito na Constituição de 1988 não terem sofrido 
uma reforma democrática a altura das novas disposições 
constitucionais, as soluções burocráticas tem sido realizadas 
com as estruturas administrativas autoritárias pré-existentes, 
consoante observa Almeida (2006, p. 27). 

Os fatores acima somados, multiculturalismo com o 
reconhecimento de direitos indígenas e de outros grupos 
no texto constitucional, como quilombolas e seringueiros, 
no âmbito das políticas neoliberais, em uma forma de 
tolerância e de coexistência da diversidade, somados as 
estruturas autoritárias administrativas e judiciais do Estado 
Brasileiro, faz com que os direitos constitucionais étnicos 
não sejam implementados e ao contrário tenham em 
desfavor dos povos indígenas e comunidades tradicionais 
interpretações jurídicas em processos judiciais de modo 
a retroceder os direitos constitucionais conquistados em 
processos de luta.7 

e Fernando Henrique Cardoso, década de intensas privatizações 
de empresas estatais.

7 A decisão do Supremo Tribunal Federal no caso “Raposa Serra 
do Sol” PET 3388 decidiu pela demarcação contínua das terras 
tradicionais e pela expulsão dos não índios das terras dos grupos 
indígenas Ingarikó, Macuxi, Tauperang, Wapixana e Patamona. No 
entanto, a decisão incluiu 19 condicionantes que limitaram sobre-
maneira o usufruto exclusivo dos povos indígenas sobre as riquezas 
do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras indígenas pode 
ser relativizado sempre que houver interesse público da União, 
entre outras que retiraram o direito de consulta das comunidades 
indígenas sobre intervenção militar, unidades e postos militares. Dis-
ponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.
asp?id=603021&tipo=AC&descricao=Inteiro%20Teor%20Pet%20
/%203388>. Acesso em 03.08.2015.
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Deste modo, o Brasil, diferentemente dos seus vizi-
nhos Bolívia, Peru, Colômbia e a despeito das experiências 
no México, oficialmente não concebe formas de acesso à 
Justiça fora da jurisdição estatal, sendo que o Estado Brasi-
leiro, de modo inexorável, assumiu para si o monopólio da 
jurisdição, não abrindo espaços jurídicos para “jurisdição 
indígena” ou qualquer outra forma de jurisdição especial 
em que os próprios grupos sociais possam dizer o direito 
de acordo com suas práticas jurídicas em seus territórios. 
Apesar da Constituição Federal não vetar ou impossibilitar 
previamente a adoção da jurisdição indígena. Contudo, 
na teoria e prática o Estado Brasileiro assumiu para si, 
com exclusividade, o que Bourdieu (2007, p. 211) de-
nomina monopólio da autoridade jurídica, como forma 
de violência simbólica, por excelência, cujo monopólio 
pertence ao Estado. 

Diante do Estado de Direito hermético no Brasil e 
a percepção dos grupos sociais da situação de negação de 
direitos, apesar de inexistir referências expressas ao plura-
lismo jurídico8 na Constituição Federal de 1988 é possível 
instituir este sentido normativo, com base na interpretação 
sistemática e integral do pluralismo político juntamente 
com a diversidade de formas de criar, fazer e viver em 
referência a  ação, identidade, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, previsão contida 
no art. 215/216 texto Constitucional. Na percepção das 
múltiplas possibilidades de reconhecimento e em harmo-
nia com a abertura do texto Constitucional brasileiro, os 

8 Designa por pluralismo jurídico Wolkmer (2001, XII) como a mul-
tiplicidade de manifestações ou práticas normativas num mesmo 
espaço sócio-político, interagidas por conflitos ou consensos, po-
dendo ser ou não oficiais e tendo sua razão de ser nas necessidades 
materiais, existenciais e culturais. 
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grupos tem se organizado em “novos movimentos sociais”9 
também chamados por Houtart (2004) de “novos sujeitos 
históricos”10 passaram a protagonizar pelo exercício da 
política a passagem de suas práticas jurídicas sociais não 
reconhecidas pelo Estado para o direito formal estatal por 
meio de Leis Municipais. 

Este fenômeno pode ser considerado uma forma de 
pluralismo jurídico no Brasil, tendo em vista que o con-
ceito de pluralismo permite relacionar os modos de ser, 
fazer e viver não oficiais cujas fontes são as práticas sociais e 
jurídicas dos grupos sociais incorporadas ou não ao direito 
estatal. Almeida (2006, p. 28) constatou a incorporação da 
seguinte maneira: a) A Constituição Estadual do Maranhão 
em dispositivos versa em assegurar “a exploração dos ba-
baçuais em regime de economia familiar e comunitária; 
b) Na Bahia, a Constituição fala em conceder direito real 
de concessão de uso nas áreas de fundo de pasto; c) No 
Amazonas há um capítulo XIII da Constituição Estadual 
denominado “Da população ribeirinha e do povo da flo-
resta”, contempla os direitos dos núcleos familiares que 
ocupam as áreas das barreiras de terra firme e das áreas de 
várzea; d) No Paraná, a Lei Estadual reconhece formal-
mente os faxinais como “sistema de produção camponês 

9 Nos dizeres de Hobsbawn (1995, p. 406) os “novos movimentos 
sociais”, ao estabelecerem vínculos de solidariedade com movi-
mentos de existência coletiva, não se harmoniza com a definição 
clássica de camponês, passando a atuar em movimentos mais 
específicos aglutinando questões de consciência ecológica e afir-
mação da identidade étnica em espaços distintos do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais. 

10 O autor afirma que a história da humanidade se caracteriza por uma 
diversidade de sujeitos coletivos, portadores de justiça, igualdade e 
protagonistas nas lutas sociais, atribuindo-lhes a condição de sujeitos 
históricos. (2004, p.14). 
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tradicional, que tem como traço marcante o uso coletivo 
das terras para produção animal e conservação ambiental”; 
e) As Leis municipais aprovadas no Maranhão, no Pará e 
Tocantins, desde 1997, mais conhecidas como “Leis do 
Babaçu Livre” disciplinam o livre acesso aos babaçuais, 
como recursos abertos independentemente de estarem 
em propriedade privada ou qualquer outra forma de do-
minialidade; e) No Estado da Bahia, foi aprovada a Lei 
Municipal n.º 292/2014, no município de Capim Grosso/
BA, dispõe sobre a proibição da derrubada de palmeira no 
município. Em Antônio Gonçalves/BA, a “Lei do Licuri 
Livre” segundo Lins e Aroucha (2013, p. 64) já foi aprovada, 
porém aguarda sanção.

No entanto, estes novos direitos, dificilmente são in-
terpretados pelo Poder Judiciário de uma forma pluralista, 
buscando compreender quem são os sujeitos históricos, 
cultural e socialmente considerados e quais os direitos e 
interesses em jogo, para que se possam assegurar os direitos 
coletivos dos grupos, ao invés da tendência das interpreta-
ções dos magistrados de preservação da propriedade privada 
individual. Neste cenário, profundamente colonial que o 
Brasil está imerso, a jurisdição brasileira e o Poder Legislati-
vo necessitam abrir um diálogo institucional com os países 
que adotaram o Novo Constitucionalismo Latino-Ame-
ricano na perspectiva de novas formas de acesso à Justiça 
dos povos indígenas, quilombolas e demais grupos sociais. 

5.3. O NECESSÁRIO DIÁLOGO COM O 
NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO-
AMERICANO E A JURISDIÇÃO INDÍGENA

Em que pese as múltiplas possibilidades interpretativas 
em prol do reconhecimento da diversidade indígena e 
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dos demais grupos sociais na Constituição, não se verifica 
ação institucional ou projeto legislativo de alteração da 
forma de acesso à Justiça ou mecanismos de resolução de 
conflitos jurídicos entre povos indígenas ou entre estes e 
não índios fora dos marcos monistas do direito exclusiva-
mente emanado pelo Estado e por agentes estatais, ainda 
que o pluralismo jurídico seja uma categoria que tem sido 
consolidada nos meios acadêmicos. 

Este problema do monopólio da jurisdição, deixan-
do o Brasil de dialogar com a América Latina para adotar 
“jurisdições especiais ou indígenas” em paralelo com a 
jurisdição estatal, sem submissão ou hierarquia a mesma, 
ainda é pouco discutido institucionalmente no Brasil, em-
bora o Novo Constitucionalismo Latino-Americano tem 
tido espaço amplo de pesquisa e de institucionalização, 
apesar de normas jurídicas que tem tentado restringi-lo, 
principalmente leis na Bolívia denominadas de deslinde, a 
ser explicada mais a frente.

Neste contexto, as Constituições do Equador de 2008 
e da Bolívia de 2009, constituem o terceiro ciclo do Cons-
titucionalismo Plurinacional, se propõe a refundação do 
Estado a partir do reconhecimento explícito da história 
milenar dos povos indígenas visando colocar fim ao co-
lonialismo. Os povos indígenas não devem ser reconheci-
dos apenas como culturas diversas, mas sim como nações 
originárias com autodeterminação e livre determinação 
(FAJARDO, 2011, p. 149). 

No Novo Constitucionalismo Plurinacional, observa 
Fajardo (2011, p. 149), não é suficiente reconhecer os di-
reitos indígenas, mas garantir que os sujeitos constituintes 
indígenas e outros povos tenham o poder de definir um 
novo modelo para o Estado, à demanda por direitos sociais 
na perspectiva indígena, a incorporação do “bem viver”, 
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da segurança alimentar, da jurisdição indígena como forma 
de acesso à Justiça, entre outros.   

Era necessário refundar o Estado, esta foi a proposta 
dos movimentos indígenas no Novo Constitucionalismo, 
encontrar uma forma de superar o colonialismo, o neoco-
lonialismo constatado por Fernández (2014, p. 298) que 
antes da conquista da América existiam povos históricos 
com seus próprios sistemas econômicos, políticos, cultu-
ral e epistêmico. Com a invasão Europeia, mais do que 
saque dos recursos naturais e a imposição de um modelo 
capitalista extrativista dos mesmos recursos naturais se 
produz um processo de extermínio e inferiorizacão dos 
povos originários.

O direito produziu invisibilidades jurídicas ao longo 
de séculos para fomentar um sistema jurídico hegemônico 
importado da Europa criando distinções radicais e abissais 
entre o direito do Estado colonizador e as práticas jurídicas 
dos povos vista como esoterismo. Do outro lado da linha 
abissal, estavam os povos indígenas originários que tiveram 
seus sistemas massacrados, pois poderia colocar em perigo 
os interesses dos colonizadores em saquear as terras, ex-
plorar o trabalho indígena e os recursos naturais dos povos 
originários, chegou-se a ter a discussão se os índios eram 
pessoas, no intento de justificar o genocídio, a apropriação 
dos territórios indígenas (FERNÁNDEZ, 2014, p.299). 

Para refundar o Estado é fundamental a perspectiva 
histórica do massacre aos povos indígenas e seus direitos, 
neste caminho seguiram Equador e Bolívia em processos 
diferentes buscaram refundar seus Estados em plurinacionais 
e interculturais. Grijalva (2009, p. 117) afirma que o consti-
tucionalismo plurinacional é um tipo de constitucionalismo 
novo, baseado em relações interculturais igualitárias que 
reinterpretam os direitos constitucionais, reestruturando a 
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institucionalidade do Estado nacional. O Estado plurina-
cional não se limita a incluir do ponto de vista nominal o 
reconhecimento puramente multiculturalista, mas sim um 
sistema de foros de deliberação intercultural com autenti-
cidade democrática. 

O autor faz uma interessante distinção entre pluri-
nacionalidade e interculturalidade, a primeira estaria mais 
ligada ao autogoverno indígena, autogestão, jurisdição 
indígena própria, a exploração dos recursos naturais e à 
representação política, a segunda enfatiza relações sócio-
-culturais individuais e coletivas entre povos indígenas e a 
sociedade envolvente (GRIJALVA, 2009, p. 124).   

As Constituições do Equador e da Bolívia reconhe-
cem funções jurisdicionais denominada na Bolívia de 
“Jurisdicción indígena originaria campesina” e no Equa-
dor de “justicia indígena”, criando a jurisdição indígena 
e estabelecendo uma previsão de igualdade de hierarquia 
entre a jurisdição indígena e a ordinária, controle cons-
titucional por um Tribunal Constitucional Plurinacional, 
de composição plural e paritária e o reconhecimento nas 
Constituições de ambos os países de funções jurisdicionais 
as autoridade indígenas de acordo com seu próprio direito. 

Ao propor um diálogo institucional do Estado Brasilei-
ro com outras formas de jurisdição indígena e camponesa, 
não se está fazendo uma análise acrítica dos modelos de 
jurisdição especial indígena, ao contrário, Sierra (2014, 
p.21) reflete que a ordem jurídica estatal e a ordem jurídica 
indígena estão em uma correlação de forças, em que a ju-
risdição indígena tem sido auxiliar e subalterna a jurisdição 
estatal, a pluralidade não significa que as ordens normativas 
estatal e indígenas estejam em patamar de igualdade, ao 
contrário estão em uma relação de poder em que prevalece 
a ordem estatal. 



152

Um exemplo da subordinação é a Lei do Deslinde 
na Bolívia, Lei 73 de 29 de dezembro de 2010, norma 
editada pela Assembleia Plurinacional, segundo Ferrazzo 
(2015, p. 23) é uma norma para ajustar a coordenação e 
a cooperação entre justiças, que, sem consulta prévia aos 
povos indígenas, determinou que somente “competências 
residuais” poderão ser julgadas pela jurisdição indígena. 
Assim, assevera, o art. 10 da citada lei, quando determina 
que a jurisdição indígena não atinge a matéria penal, civil, 
trabalhista, seguridade, tributário entre outros e vedando as 
matérias reservadas pela Constituição às demais jurisdições. 
Estas limitações devem ser ponderadas ao pensar o acesso à 
Justiça indígena no Brasil, no entanto, primeiramente, tem 
que se dar o ponto de partida. 

5.4. ACESSO À JUSTIÇA COLONIAL  
NO AMAZONAS SOBREPOSTA  
AO DIREITO INDÍGENA E AOS  
TRATADOS INTERNACIONAIS 

O acesso à Justiça estatal no Estado do Amazonas11 
para os povos indígenas e cidadãos universais em geral 
enquanto direito fundamental tem sido violado diutur-
namente, em primeiro lugar pela não institucionalização 
da “jurisdição indígena” e em segundo lugar em razão da 
Justiça Federal exclusivamente competente para dirimir 
os conflitos envolvendo os direitos coletivos dos povos 

11 O Amazonas é o Estado Brasileiro com maior território (1.577.820,2 
km²), ocupando mais de 18% da superfície do país, e faz fronteiras 
com a Venezuela (norte), Colômbia (noroeste) e Peru (sudoeste). 
Também faz divisas com os Estados Brasileiros de Roraima, Pará, 
Mato Grosso, Rondônia e Acre. Disponível em: <http://www.
amazonas.am.gov.br/o-amazonas/dados/>  Acesso em 16 de junho 
de 2015. 
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indígenas está presente em somente 03 (três) municípios, 
a saber: Manaus, Tefé e Tabatinga, excluindo os demais 59 
(cinquenta) e nove Municípios da prestação jurisdicional 
com presença geográfica.

O Estado do Amazonas possui uma imensa diversidade 
natural e social com a presença de diversos povos e co-
munidades tradicionais, com destaque aos povos indígenas 
presentes em diversos municípios do Amazonas, sendo o 
maior Estado indígena do Brasil. A diversidade natural, 
consoante presença da maior floresta tropical do planeta e 
o maior rio em volume de água e extensão do mundo, o 
Rio Amazonas, fazendo com que haja presença de órgãos 
federais que regulam e fiscalizam a relação homem e nature-
za no Amazonas, atraindo a competência da Justiça Federal. 

A diversidade étnica do Estado do Amazonas formada 
por quilombolas, ribeirinhos, pescadores artesanais, piaça-
beiros e indígenas com especial destaque na região pela 
pluralidade de grupos étnicos e línguas faladas. No Estado 
do Amazonas diversos povos indígenas possuem territórios 
tradicionais no Estado, com 65 povos12, dentro do Estado 
vivem cerca de 120 mil índios13, sendo o maior Estado 
Indígena do Brasil, a despeito desta realidade em apenas 
02 (dois) municípios do interior do Estado está presente a 
Justiça competente para dirimir conflitos decorrentes dos 
interesses indígenas, quais sejam: Tefé e Tabatinga. 

Em estudo recente sobre acesso à Justiça e direitos 
decepados dos cidadãos múltiplos Maciel e Shiraishi Neto 
(2015) retrataram a multiplicidade de povos indígenas no 
Estado do Amazonas, residindo distante da capital Manaus, 

12 <http://www.amazonas.am.gov.br/o-amazonas/dados/> Acesso 
em 30 de julho de 2015.

13 <http://www.portalamazonia.com.br/secao/amazoniadeaz/interna.
php?id=470> Acesso em 30 de julho de 2015.
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sem acesso à Justiça, a teor dos povos Baniwa com 6.246 
índios (Siasi/Sesai 2012); vivem às margens do Rio Içana, 
além de comunidades no Alto Rio Negro; língua Aruak; 
possuem intensa participação no movimento indígena na 
região; vivem em área de fronteira nos municípios de São 
Gabriel do Rio Negro, Santa Isabel e Barcelos14; Baré: 
Com 10.623 índios; vivem em grande parte as margens 
do Rio Xié; falam a língua Aruak/Nheengatu; povo que 
sofreu violência, remoção compulsória e exploração do 
trabalho extrativista; vivem no município de Santa Isabel 
do Rio Negro;15 Kokama: Com 9.363 índios; vivem as 
margens do Rio Solimões no município de Eirunepé; 
Língua: Tupi-Guarani; Deslocamentos e aldeamentos for-
çados pelas missões jesuítas e pela frente do extrativismo16; 
Munduruku: Com 11.630 índios; vivem as margens do 
Rio Canumã, no município de Nova Olinda e próximo a 
Transamazônica, município de Borba, falam a língua Mun-
duruku é um povo que tem lutado pela integridade de seu 
território, ameaçado por atividades ilegais como garimpos 
de ouro, projetos hidrelétricos e a construção de uma 
grande hidrovia no Tapajós17; Mura: Com 15.713 (Funasa, 
2010); localizam-se as margens do Rios Madeira, Amazonas 
e Purus, situados nos municípios de Alvarães, Anori/Beruri, 
Autazes, Borba, Careiro da Várzea, Novo Aripuanã, Itaco-
atiara, Manaquiri e Manicoré, língua Nheengatú; durante  

14 <http://pib.socioambiental.org/pt/povo/baniwa> Acesso em 1 de 
agosto de2015. 

15 <http://pib.socioambiental.org/pt/povo/bare> Acesso em 07 de 
agosto de 2015. 

16 <http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kokama> Acesso em 07 
de agosto de 2015.

17 <http://pib.socioambiental.org/pt/povo/munduruku> Acesso em 
07 de agosto de 2015. 
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séculos de contato este povo sofreu diversos estigmas, 
massacres, perdas demográficas, linguísticas e culturais18; 
Ticuna: Com 36.3377 índios; povo vive as margens do 
Rio Solimões; lutam para garantir sua sustentabilidade 
econômica e ambiental; são encontrados nos municípios 
de Tabatinga, Benjamim Constant, São Paulo de Olivença, 
Amaturá, Santo Antônio do Içá e Tonantins, o grupo está 
distribuído em 20 terras indígenas.19 

O paradoxo consiste no fato do Estado Brasileiro, ao 
assumir monopólio da jurisdição, nega a diversidade de 
culturas e visões de direito consuetudinários dos povos e 
a despeito de assumir compromissos internacionais a teor 
da Convenção n.º 169 da OIT, que prevê a criação de ju-
risdições especiais indígenas, assim como, a autonomia dos 
povos indígena, além de não efetivar estes novos direitos 
também não disponibiliza a Justiça Federal para que os 
povos indígenas e ao cidadão em geral não residente em 
Manaus-AM possa ter acesso à Justiça colonial brasileira na 
tentativa de ter seus direitos compreendidos e garantidos 
pelo Poder Judiciário Federal. 

A dificuldade de reconhecer a diversidade intercul-
tural, segundo Santamaria (2010) com fundamento em 
Boaventura dos Santos, denomina-se: colonialismo. O co-
lonialismo é toda a forma de naturalização da dominação 
e subordinação com base nas diferenças étnicas e raciais. 
O colonialismo infere Sparemberg (2015, p. 196) não se 
relaciona apenas à administração colonial direta sobre de-
terminadas áreas do mundo, mas refere-se a uma lógica de 

18 <http://pib.socioambiental.org/pt/povo/mura> Acesso em 07 de 
agosto de 2015. 

19 <http://pib.socioambiental.org/pt/povo/ticuna/1343> Acesso em 
07 de agosto de 2015. 
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dominação, exploração e controle que inclui o domínio 
sobre os conhecimentos dos povos e também sobre o co-
nhecimento jurídico, como ocorrido no Brasil. 

Verifica-se uma imposição do jurídico oficial estatal 
em uma injusta correlação de forças com os sistemas cul-
turais e consuetudinários indígenas, este fator relaciona-se 
a um modelo prático de justiça colonial que impõe a 
hermenêutica do juiz branco, etnocêntrico e carregado 
com visão monocultural de mundo e com valores posi-
tivistas do Direito. 

O Estado moderno é monocultural e colonial, pois 
ao aplicar a norma jurídica aos povos indígenas não busca 
um diálogo intercultural para entender o direito próprio 
dos povos indígenas e aplicar o direito indígena que não 
é codificado, mas histórico, consuetudinário e oral (CO-
LAÇO, 2014, p. 81).

O acesso à Justiça Federal, quando se consegue geo-
graficamente acessar, a despeito de estar presente apenas 
em três municípios no Estado do Amazonas, maior Estado 
brasileiro, com a maior quantidade de povos indígenas, 
não tem atendido as demandas indígenas territoriais e o 
reconhecimento jurídico enquanto povo. Em Manaus, 
povos indígenas destribalizados de 23 etnias moradores 
da comunidade Parque das Garças, residem em uma área 
próxima ao lixão da cidade por quatro anos, lugar inabi-
tado, ocupado pelos indígenas para servir de moradia e 
entreposto daqueles que necessitam vir à cidade. No Poder 
Judiciário Federal, no caso conhecido como “Parque das 
Tribos”, os grupos indígenas não tiveram direito algum 
reconhecido. A Justiça Federal determinou a reintegração 
de posse em favor de um único suposto dono da proprie-
dade privada reintegrando a posse ao possuidor individual. 
A sentença, primeiramente não reconheceu os indígenas 
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enquanto sujeitos de direito, pois os intitulou como “fula-
no de tal e outros”. Em um dado momento posicionou o 
Juiz “reintegração de posse em face de indivíduos que se 
dizem indígenas”, com este posicionamento o Estado-Juiz 
coloca em dúvida a autoatribuição étnica dos grupos, e, 
sem uma inspeção judicial na área, ou menção ao laudo 
antropológico, desconhecendo os sujeitos reais, as línguas 
que falam e sem nenhuma referência a Convenção n.º 169 
da Organização Internacional do Trabalho, negou direitos 
aos povos indígenas em Manaus – AM.20

O Brasil é signatário da Convenção n.º 169 da OIT, 
Convenção Internacional de sobre Povos indígenas e Tri-
bais, celebrada em 1989 em Genebra e ratificada pelo 
Brasil em 2002, por meio do Decreto Legislativo n.º143, 
em vigor desde 200321. A Convenção prevê novos direitos 
aos povos indígenas e tribais relacionados à autonomia, 
autogoverno, jurisdição indígena, entre outros. Assevera 
Bringas (2014, p. 65), que a Convenção em seu artigo 8.1, 
sobre “costumes” e “direito consuetudinário” dos povos 
indígenas deve ser considerada pelo Estado ao aplicar a 
legislação nacional. O artigo 8.2 versa sobre a observância 
dos “costumes e instituições próprias” dos povos indígenas, 
cujo limite de articulação será os direitos humanos reco-
nhecidos internacionalmente. O artigo 9.1 dispõe que os 
Estados se comprometem a respeitar os modos que os povos 
indígenas recorrem tradicionalmente para a repressão dos 
delitos cometidos pelos seus membros. 

20 Dados obtidos na Justiça Federal do Amazonas. Processo Judicial 
Público n.º 17459-62.2014.4.01.3200. In: <www.trf1.jus.br>. 
Acesso em 09 de setembro de 2015.

21 <http://www.socioambiental.org/inst/esp/consulta_previa/?-
q=convencao-169-da-oit-no-brasil>. Acesso em 15 de setembro 
de 2015. 
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Passados doze anos da entrada em vigor da Conven-
ção 169 da OIT, o Brasil pouco tem a comemorar, pois 
diferente dos seus vizinhos da América do Sul, como 
Colômbia, Venezuela, Bolívia e Equador, não reconheceu 
e nem criou mecanismos ou regulamentações que asse-
gurassem a desconcentração da jurisdição estatal para os 
casos envolvendo povos indígenas, deixando de efetivar a 
jurisdição indígena, o pluralismo jurídico e jurisdicional, 
mantendo o Estado e a arbitragem com os únicos legiti-
mados a dizer o direito. 

O Brasil também é signatário da Declaração das 
Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, 
tratado de direito internacional negociado nas Nações 
Unidas em 1993, levou quase 15 anos para ser aprovado. 
O Brasil22 votou a favor em 1993, tendo ratificado em 
2007. A Declaração é um hodierno instrumento jurídico 
internacional fundamental para o reconhecimento do 
direito e da justiça indígena, consoante disposto no artigo 
34 e 35 da Declaração das Nações Unidas que deverá ser 
interpretado em conjunto com os artigos 3, 4 e 5 da De-
claração, em que ao garantir aos povos indígenas direito à 
autodeterminação, com direito a autonomia e autogover-
no e ao desenvolvimento de suas instituições econômicas, 
sociais e jurídicas mantendo ao mesmo tempo o direito 
de participar da vida política do Estado. Os artigos 34 
e 35 complementam os primeiros ao asseguraram aos 
povos indígenas o direito a promover e desenvolver suas 
estruturas institucionais procedimentos, práticas e sistemas 

22 Canadá, E.U.A, Austrália e Nova Zelândia com povos indígenas sig-
nificativos votaram contra por entender que os direitos nela previstos 
contrastariam com os direitos dos demais membros do Estado Nacional. 
In: <http://www.ihu.unisinos.br/noticias/noticias-anteriores/16292-de-
claracao-dos-direitos-dos-povos-indigenas>. Acesso em 15.09.2015. 
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jurídicos, em conformidade com as normas internacionais 
de direitos humanos.23  

No entanto, no Brasil não foram criados ou reco-
nhecidos procedimentos capazes de regular com vistas à 
efetivação dos novos direitos previstos nas legislações in-
ternacionais, principalmente no que concerne a jurisdição 
indígena, autogoverno e autonomia dos povos indígenas. 
Verdum (2009, p. 97) obtempera que passados mais de 
vinte anos após a promulgação da Constituição de 1988, 
não foram realizadas mudanças substantivas nas estruturas 
e nas práticas administrativas do Estado Brasileiro, ou seja, 
não foram tocadas as estruturas políticas de poder e as 
causas de dominação dos povos indígenas, bem como as 
políticas públicas específicas para os povos indígenas nos 
centros urbanos mostram-se deficitárias.  

Ao considerarmos os termos da Convenção n.º 169 da 
OIT e da Declaração da Organização das Nações Unidas 
sobre povos indígenas os novos direitos, como: a) Jurisdi-
ção Indígena para ampliar formas de acesso à Justiça; b) 
autonomia nas decisões institucionais dos povos indígenas; 
c) Autogoverno nas comunidades e territórios indígenas; 
d) direito de representação no poder legislativo e prota-
gonismo nas políticas públicas (Verdum, 2009, p. 97); Estes 
direitos estão distante de serem garantidos, embora o inte-
gracionismo tenha sido substituído pelo reconhecimento 
multicultural, às práticas dos Poderes brasileiros, inclusive, o 
Poder Judiciário continuam sendo coloniais, com decisões 
ahistóricas e etnocêntricas. 

23 NAÇÕES UNIDAS, Declaração das Nações Unidas sobre os di-
reitos dos povos indígenas. Rio de Janeiro, 2008. In: <http://www.
un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_pt.pdf> Acesso em 
17.09.2015
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O acesso à Justiça estatal pelos povos indígenas de 
modo geral é dificultoso pelo Brasil afora, observou Colaço 
(2014, p.85). Especialmente no Estado do Amazonas, de 
dimensões continentais, a administração da justiça está longe 
das comunidades indígenas e os custos de um processo, 
ainda mais com as despesas de deslocamento, o tornam 
inacessível a grande maioria dos povos indígenas, com fa-
tor agravante do conteúdo das decisões, em geral o Poder 
Judiciário aplica o direito em face dos povos indígenas de 
modo colonial com fundamentos eivados de preconcepções 
subjetivas, desconhecendo os povos indígenas de “carne e 
osso”, sua história de massacres e genocídios, a perda de suas 
terras tradicionais e a expropriação dos recursos naturais. 

De modo que, diante da ausência da Justiça Federal 
competente no Estado do Amazonas para dirimir os confli-
tos que envolvem os interesses dos povos indígenas e a não 
aplicação da jurisdição indígena como forma de diversificar 
as formas de acesso à Justiça, ofende-se tanto o direito indi-
genista, direito proposto pelo Estado relacionado ao direito 
fundamental de acesso à Justiça, quanto o direito indígena 
de caráter coletivo que deriva uma visão de mundo plural 
e diversa que não se harmoniza com o modelo monista 
importado do direito europeu, que concebe direito como 
sinônimo de lei e lei como sinônimo de direito. 

5.5. CONCLUSÃO

Os direitos de acesso à Justiça dos povos indígenas 
no Brasil, e, especialmente no Estado do Amazonas são 
ofendidos em um duplo aspecto. Primeiro por não ga-
rantir um diálogo intercultural com os povos indígenas 
através da implementação da jurisdição indígena realizadas 
pelas próprias autoridades indígenas diretrizes apontadas 
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pela Convenção n.º 169 da Organização Internacional do 
Trabalho e implementadas ainda que de forma assimétrica 
em relação à jurisdição estatal nos países latino-americanos 
como o Equador e a Bolívia. 

Em segundo aspecto, por não garantir o direito funda-
mental de acessar a justiça estatal para aplicar o direito indi-
genista ou o direito visto pela jurisdição oficial geralmente 
aplicado de modo monista, etnocêntrico e monocultural, 
ou seja, de modo colonial. 

No Brasil formas próprias de resolução de conflitos 
pelos povos indígenas são invisibilizados pelo Estado brasi-
leiro que mantém a todo custo o monopólio da jurisdição, 
único legitimado ao exercício da violência simbólica con-
centrando-a na figura do Estado. Assim, o cidadão múlti-
plo indígena não possui espaços para reconhecimento de 
direitos fundamentais, especialmente territoriais essenciais 
para o exercício dos demais direitos como auto-organiza-
ção, autogoverno, costumes, organizações sociais, direitos 
consuetudinários, entre outros.

De modo diverso, os vizinhos latino-americanos re-
alizaram uma mudança radical também chamada de giro 
decolonial para reconhecer e buscar concretizar os direitos 
indígenas e a jurisdição indígena, prevendo autogoverno 
e autoadministração dos povos indígenas sobre seus ter-
ritórios e criando novos direitos como a “pachamama” e 
o “buen vivir”, embora com as ressalvas e limitações pro-
vocadas pela Lei do Deslinde na Bolívia e as normas de 
coordenação do direito estatal com o direito indígena. Por 
este motivo, o artigo propôs o necessário diálogo institu-
cional com o novo constitucionalismo latino-americano, 
pois no aspecto acadêmico tem sido um tema pesquisado.

No Estado do Amazonas, verifica-se o quadro ca-
ótico do acesso à Justiça estatal para dirimir os conflitos 
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envolvendo interesses indígenas, haja vista que dos 62 
municípios, apenas 03 (três) possuem Seção e Subsecção 
da Justiça Federal, a capital Manaus, Tefé e Tabatinga. Em 
que pese possuir a maior floresta tropical do mundo, rios 
federais, grande diversidade de fauna, flora e unidades de 
conservação, e a maior quantidade de povos indígenas e 
línguas indígenas do Brasil. 

O Brasil tem um longo caminho a percorrer para 
garantir o acesso à Justiça estatal aos povos indígenas e 
demais cidadãos universais, um percurso maior ainda para 
reconhecer juridicamente as formas de justiça indígena e 
jurisdição especial, haja vista seu estágio de reconhecimento 
jurídico multicultural neoliberal e as decisões judiciais no 
Brasil como o caso da Raposa Serra do Sol e suas condi-
cionantes, bem como o caso dos índios urbanos em Manaus 
/AM, demonstram que o Estado tem minorado no reco-
nhecimento dos direitos dos povos indígenas, enfatizando o 
direito pensado e aplicado pelos juízes “não índios” estatais 
ao ‘outro’ povos indígenas, desconhecido pelo Poder Judi-
ciário na sua história, suas origens, sua cultura, sujeitando 
os povos indígenas à aplicação do direito exclusivamente 
emanado pelo Estado de maneira colonial e etnocêntrica.  
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6O TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
DA UNIÃO EUROPEIA1

Bárbara Natália Lages Lobo2   

6.1. INTRODUÇÃO

As Grandes Guerras do Século XX abalaram profun-
damente as estruturas europeias. O modelo estatal tradicio-
nal, fundado na ideia de Estado-nação e na intangibilidade 
de sua soberania se apresentou insuficiente à necessidade 
de fortalecimento dos países europeus frente à nova ordem 
mundial, na qual se contrapunham as potências norte-a-
mericana e russa. 

1 O despertar para o presente tema é fruto dos debates na disciplina 
“Direito Econômico da União Europeia e do Mercosul”, ministrada 
pelo Professor Fernando Horta Tavares, no Programa de Pós-Gradua-
ção em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

2 Doutoranda e Mestre em Direito Público pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de Minas Gerais. Autora do livro “O Direito à 
Igualdade na Constituição Brasileira” (2013). Professora Assistente na 
Pós-Graduação de Direito do Instituto de Educação Continuada 
- IEC - PUC-Minas. Pesquisadora. Servidora pública do Tribunal 
Regional do Trabalho da 3ª Região. 
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O processo de integração foi complexo, pois, afeta o 
ponto sensível do Estado, qual seja, abdicação parcial da 
soberania em nome de uma estrutura supranacional.

Sendo assim, é importante que, antes de adentrarmos 
no tema central deste artigo, qual seja, o estudo do Tribunal 
de Justiça da União Europeia, compreendamos o processo 
de integração, bem como o ordenamento jurídico da União 
Europeia, sendo necessários também alguns apontamentos 
contemporâneos sobre o bloco.

Entendido esse contexto, consegue-se perceber de 
forma mais clara a importância do Tribunal de Justiça para 
a União, pois, se apresenta como fonte de produção jurí-
dica, mediante a formulação de princípios que se aplicam 
às relações em seu âmbito, bem como aplica as normas 
constantes dos tratados aos conflitos que se lhe apresentam, 
razão pela qual é considerado como instituição fundamental 
para o processo de integração europeu.  

6.2. A UNIÃO EUROPEIA

É necessário, para que se estude o Tribunal de Justiça 
da União Europeia, conhecer o processo de formação e o 
funcionamento da União Europeia. Nos estudos jurídicos 
tradicionais, nota-se a preocupação dos autores em definir 
os institutos analisados3. Contudo, este artigo não se ocupará  

3 Álvaro Ricardo de Souza Cruz e Bernardo Augusto Ferreira Du-
arte criticam a “concepção objetivista da linguagem”, apontando 
para o risco de se recair em uma falácia realista: “Todos aqueles 
que entendem a busca pelas características eternas de um conceito 
como um empreendimento necessário para a captação de sua 
essência, ou, de modo um pouco mais elaborado, como uma etapa 
imprescindível da compreensão do fenômeno, anterior e necessária 
à formulação do próprio conceito a priori e universal, comentem o 
equívoco de acreditar em um “realismo verbal” quase místico, para 



171

da conceituação, mas, buscará entender a formação e o 
funcionamento jurídico e político da União Europeia e 
do seu Tribunal de Justiça, considerando-se as modificações 
estruturais e normativas que os delinearam.   

A formação e o funcionamento da União Europeia 
põem à prova a concepção de soberania schimittiana4 
centrada na força da decisão política estatal, relativizando-a 
frente às necessidades políticas e sócio-econômicas estatais. 
Desta feita, a União Europeia tem como lema a “união na 
diversidade”, mediante a convivência das soberanias dos 
diversos países que a compõem.

O processo de integração se apresenta como resposta 
aos abalos socioeconômico e político nas potências euro-
peias causados pelas Grandes Guerras. Itália, Alemanha e 
até a vencedora Grã-Bretanha estavam solapadas frente à 
hegemonia bipolar norte-americana e russa. A formação 
de uma Comunidade Europeia se apresenta como solução, 
frente à possibilidade de esmagamento por uma ou outra 
potência da Guerra Fria.

A necessidade de reconstrução da Europa fomentou a 
aliança entre os Estados, incentivada pelo governo norte-a-
mericano, por meio do plano Marshall. Foi então consti-
tuída a Organização Europeia de Cooperação Econômica 
(OECE), que propiciou a celebração de tratados comerciais 

usar a expressão de Hermann Kantorowicz. Isso, inexoravelmente, 
os leva a subentender que seja possível encontrar conceitos fixos e 
absolutos, inteiramente precisos e determinados. No Direito, essa 
tendência ainda conta com uma grande quantidade de adeptos”.  
(CRUZ; DUARTE, 2013, p. 24).

4 Para melhor compreensão da teoria schimittiana, recomenda-se a 
leitura da obra “Estado de Exceção e Pluralismo Político”, escrita 
por Milton Carlos Rocha Mattedi, publicada pela editora Arraes, 
em 2013. 
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entre os países. Contudo, nesse tipo de estrutura, os países 
mantinham a totalidade de sua soberania.

A origem da União Europeia se dá pela Comunidade 
Europeia do Carvão e do Aço (CECA), sobre a qual reco-
nhece Klaus-Dieter Borchardt:

A primeira pedra da construção da União Eu-
ropeia foi lançada pelo então ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros francês, Robert Schuman, 
com a sua Declaração de 9 de maio de 1950, em 
que apresentou um projecto elaborado conjun-
tamente com Jean Monnet para a unificação 
da indústria europeia do carvão e do aço numa 
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço 
(CECA). Tratou-se de uma iniciativa histórica a 
favor de uma “Europa organizada e viva”, que é 
“indispensável à civilização” e sem a qual a “paz 
no mundo não seria salvaguardada”. O “plano 
Schuman” tornou-se uma realidade com a con-
clusão do Tratado que institui a Comunidade 
Europeia do Carvão e do Aço (CECA), que foi 
assinado a 18 de Abril de 1951 pelos seis Estados 
fundadores (Bélgica, França, Itália, Luxemburgo, 
Países Baixos e República Federal da Alemanha) 
em Paris (Tratado de Paris), e entrou em vigor 
no dia 23 de Julho de 1952. Esta Comunidade 
foi instituída por um período de 50 anos, e 
quando esse prazo previsto no Tratado fundador 
chegou ao seu fim, em 23 de Julho de 2002, 
foi “integrada” na Comunidade Europeia. No 
seu seguimento, foram alguns anos mais tarde 
instituídas pelos tratados de Roma  de 25 de 
Março de 1957 a  Comunidade Económica Euro-
peia (CEE) e a Comunidade Europeia da Energia 
Atómica (CEEA ou Euratom), qe iniciaram as 
respectivas actividades com a entrada em vigor 
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dos tratados, em 1 de Janeiro de 1958. (BOR-
CHARDT, 2011, p. 11) (grifos do autor)

Contudo, a integração econômica por meio da CECA 
não se restringiu à produção e comércio de carvão e aço, 
conforme ensina Miguel Gorjão-Henriques:

A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço 
(CECA), constituída em menos de um ano, 
apresentava vários elementos, na intenção, na 
estrutura e no conteúdo, de índole supranacio-
nal. Primeiro, pelos seus objectivos. A CECA 
constituiu um instrumento fundamental com 
vista a superar a afirmação estrita de interesses 
nacionais, permitindo criar mecanismos de “so-
lidariedade entre os povos” com um objectivo 
e fundamento político-psicológico imediato 
– o de superar o antagonismo franco-alemão, 
tornando a guerra impossível – e um objectivo 
mediato: o de criar uma identidade europeia. 
(GORJÃO-HENRIQUES, 2010, p. 45) 

Assim, as consequências desta União se ampliaram 
para outros setores da economia, acarretando também uma 
união monetária e política, mediante a criação de um in-
teresse comum de fortalecimento por meio de instituições 
democráticas, razão pela qual a velha soberania perdeu seu 
espaço por meio de delegação em prol da União. Tal se 
dá, sobretudo, com a celebração do Tratado de Maastricht, 
em 07 de fevereiro de 1992, o qual objetiva a instalação 
da União Econômica e Monetária, mediante a formação 
de um mercado comum, adotando como medidas a coo-
peração econômica, livre circulação de capitais, criação de 
um Banco Central Europeu e instituição de uma moeda 
única para os estados-membros.
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O alargamento da União Europeia se dá, ainda, pelos 
Tratados de Amsterdã, em 1999, e de Nice, de 2003. Neste 
mesmo ano, foi apresentado pela Convenção sobre o Futuro 
da Europa ao Presidente do Conselho Europeu, o projeto 
de uma Constituição Europeia, o qual fracassou. 

As reformas aos tratados anteriores operacionaliza-
ram-se por meio do Tratado de Lisboa, assinado em 13 de 
dezembro de 2007, pelos representantes dos 27 Estados-
-membros que compõem a União Europeia (na ocasião, 
não havia ainda a adesão da Croácia, o 28º estado-membro, 
a partir de 2013). O documento é resultado do conjunto 
formado entre o Tratado da União Europeia, somado ao 
Tratado de Funcionamento da União Europeia e a Carta 
de Direitos Fundamentais da União Europeia.

Contudo, o referido tratado, em vigor desde 2010, 
ainda não é obra finda, sendo passível de modificações, 
como noticia Miguel Gorjão-Henriques:

O Tratado de Lisboa, que se dizia constituir a 
última peça de um profundo período de reforma 
constitucional da União Europeia, continua a ser 
objecto de pequenas mas significativas interven-
ções, que podemos elencar em três grupos: (a) 
alterações formais resultantes do método que 
presidiu à CIG/20075 (com a publicação, até 
agora, de 5 actas rectificativas); (b) alterações 
internas visando uma maior funcionalidade (é o 
caso das alterações – muito recentes – do Proto-
colo relativo ao Estatuto do Tribunal de Justiça 
da União Europeia); (c) alterações resultantes 
da resposta à crise econômica e financeira em 

5 Conferência Intergovernamental prevista no artigo 48º do Tra-
tado da União Europeia para alteração dos tratados no âmbito 
da União Europeia. 
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que a União Europeia se encontra mergulhada 
(alteração ao artigo 136º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia).

A gravíssima crise em que se encontra a União 
Europeia, a nível econômico e financeiro (e não 
só), justifica também a recente aprovação de 
dois tratados, o chamado Tratado Orçamental 
(Tratado sobre a estabilidade, coordenação e 
governação da União Económica e Monetária) 
e o Tratado que cria o Mecanismo Europeu 
de Estabilidade. (GORJÃO-HENRIQUES, 
2012, p. 5)

 
O Tratado de Lisboa substitui a designação “Comu-

nidades Europeias” por “União”, bem como ressalta o 
fundamento democrático relativamente aos estados-mem-
bros, mediante a tomada dialógica ou aberta de decisões, 
bem como a pretendida proximidade com os cidadãos 
europeus, in verbis: 

ARTIGO 1º

Pelo presente Tratado, as Altas Partes Contra-
tantes instituem entre si uma União Europeia, 
adiante designada por “União”, à qual os Estados 
membros atribuem competências para atingirem os seus 
objectivos comuns.

O presente Tratado assinala uma nova etapa 
no processo de criação de uma União cada vez 
mais estreita entre os povos da Europa, em que 
as decisões serão tomadas de uma forma tão 
aberta quanto possível e ao nível mais próximo 
possível dos cidadãos.

A União funda-se no presente Tratado e no Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia (a seguir 
designados “os Tratados”). Estes dois Tratados têm o 
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mesmo valor jurídico. A União substitui-se e sucede 
à Comunidade Europeia. (GORJÃO-HENRI-
QUES, 2012, p. 11) (grifos do autor).

Os fundamentos da União Europeia estão previstos 
no artigo 2º do Tratado de Lisboa, o qual se apresenta ex-
tremamente relevante para o ideal de respeito à pluralidade:

ARTIGO 2º

A União funda-se nos valores do respeito pela 
dignidade humana, da liberdade, da democracia, 
da igualdade, do Estado de Direito e do respeito 
pelos direitos do Homem, incluindo os direitos 
das pessoas pertencentes a minorias. Estes va-
lores são comuns aos Estados membros, numa 
sociedade caracterizada pelo pluralismo, a não 
discriminação, a tolerância, a justiça, a solida-
riedade e a igualdade entre homens e mulheres. 
(GORJÃO-HENRIQUES, 2012, p. 11)

Assim, tem-se que a integração europeia sustenta-se 
por um ideal de paz, fundamentando-se, ainda, nos ideais 
revolucionários franceses repaginados diante das necessi-
dades do mundo contemporâneo. Liberdade, igualdade e 
fraternidade/solidariedade deveriam ser a prioridade das 
relações integracionais da União Europeia.

No que tange à liberdade, o assunto sensível à inte-
gração europeia diz respeito à eliminação das fronteiras 
que impedem a livre circulação de pessoas, mercadorias 
e serviços, capitais e estabelecimento, pautados pela 
livre concorrência.

A igualdade, no âmbito da União Europeia, é elemen-
to fundamental à integração, diante da incompatibilidade 
entre discriminação e união. Assim, os cidadãos europeus 
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não podem ser discriminados por nenhum motivo, pois, 
os estados-membros são reconhecidamente iguais, não 
havendo qualquer primazia ou hierarquia entre eles.

Relativamente à solidariedade, Klaus-Dieter Borchardt 
se apresenta irretocável: 

 
A solidariedade é o necessário elemento correc-
tivo da liberdade. A utilização desmedida desta 
faz-se sempre em detrimento de outrem. Por 
isso, uma ordem comunitária, para ser duradoura, 
tem de reconhecer também a solidariedade entre 
os seus membros como princípio fundamental 
e repartir uniforme e equitativamente as van-
tagens, isto é, a prosperidade, repartindo igual-
mente os custos. (BORCHARDT, 2011, p. 11)

Contudo, não se pode olvidar que, no mundo capi-
talista, nem sempre os ideais sociais se realizam, sobretudo, 
diante de adversidades econômicas. 

Jürgen Habermas, na obra “Um ensaio sobre a Consti-
tuição da Europa” demonstra a sua desilusão com a União 
Europeia, a qual é apresentada por Joaquim José Gomes 
Canotilho, que aponta a insuficiência do Tratado de Lis-
boa para o enfrentamento dos desafios que se apresentam 
a União, sendo necessária a mudança de postura das elites 
políticas. Desabafa o mestre português:

Todos sabemos: com “indiferença”, “desinteres-
se” e “distância” não se constroem democracias 
– muito menos transnacionais. O resultado é, 
sim, um buraco negro, vulgarmente designado 
por “déficite democrático” da União Europpeia. 
Este “déficite democrático” corre o risco de 
se converter “num arranjo para o exercício de 
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um domínio pós-democrático e burocrático”. 
A crise do euro pôs a claro o “clube dos ilusio-
nistas” e revelou os pontos fracos do Tratado de 
Lisboa. Este Tratado não dota a EU de meios 
para enfrentar  os desafios que se lhe colocam 
enquanto União Económica e Monetária. O que 
é preciso não é apenas ultrapassar as barreiras 
institucionais, mas exigir “uma alteração radical 
no comportamento das elites políticas”. Devem 
estar menos voltadas para “relações públicas” e 
“incrementalismo dirigido por peritos” e mais 
preocupadas com a coesão econômica e social 
da Europa. Não há como não acompanhar J Ha-
bermas no seu credo europeu: “é necessária uma 
coesão política reforçada pela coesão social, para 
que a diversidade nacional e a riqueza cultural 
incomparável do biótopo “velha Europa” pos-
sam ser protegidas no seio de uma globalização 
que avança rapidamente”. (CANOTILHO IN 
HABERMAS, 2012, p. 17).   

Jürgen Habermas critica a ausência de participação 
dos cidadãos pela elite política alemã, o que tem prejudi-
cado a continuidade do processo integracionista da União 
Europeia, e apresenta três razões para este fato, quais sejam, 
a “altivez de uma potência média” (HABERMAS, 2012, p. 
168), o objetivo eleitoreiro dos partidos políticos, mediante 
abstenção do tratamento de questões impopulares, aliada 
à falta de ideologia, bem como a pressão exercida pelos 
meios de comunicação. 

Habermas teme que a integração retroceda e não se 
efetive, caso não se resolvam os problemas por ele apresenta-
dos.  O filósofo e sociólogo alemão acredita na “transnacio-
nalização” da democracia propiciada pelo projeto europeu. 
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A União Europeia é ainda instituto de difícil análise, 
pois, não há outra estrutura no mundo que a ela se asse-
melhe ou a ela anteceda. O que se pode afirmar é que a 
concepção tradicional de Estado concebida por Georg 
Jellineck, no século XIX, segundo a qual seriam seus ele-
mentos território, povo e soberania, ultrapassa a limitação 
nacional, ganhando dimensão plural, ante a inexistência de 
fronteiras físicas, a multiplicidade populacional e a relati-
vização da soberania em seu âmbito.

No ano de 2014, segundo dados oficiais, a União 
Europeia conta com 28 Estados-membros6 e apresenta as 
seguintes instituições, conforme artigo 13 do Tratado da 
União Europeia:

ARTIGO 13º

1. A União dispõe de um quadro institucional 
que visa promover os seus valores, prosseguir 
os seus objectivos, servir os seus interesses, os 
dos seus cidadãos e os dos Estados membros, 

6 A União Europeia é formada pelos seguintes estados-membros 
(em parênteses o ano de adesão): Alemanha (1952), Áustria (1995), 
Bélgica (1952), Bulgária (2007), Chipre (2004), Croácia (2013), 
Dinamarca (1973), Eslováquia (2004), Eslovênia (2004), Espanha 
(1986), Estônia (2004), Finlândia (1995), França (1952), Grécia 
(1981), Hungria (2004), Irlanda (1973), Itália (1952), Letônia (2004), 
Lituânia (2004), Luxemburgo (1952), Malta (2004), Países Baixos 
(1952), Polônia (2004), Reino Unido (1973), República Checa 
(2004), Romênia (2007), Suécia (1995). (UNIÃO EUROPEIA, 
2014). No dia 23 de junho de 2016, 52% dos britânicos, que se 
manifestaram no referendo integrante de medidas denominadas 
Brexit (neologismo decorrente da união das palavras Britain exit), 
se manifestaram favoráveis à saída do Reino Unido da União Eu-
ropeia. A efetividade da referida decisão e seus impactos ainda são 
desconhecidos, apesar de haver várias especulações de impactos 
sociais, econômicos e políticos.
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bem como assegurar a coerência, a eficácia e a 
continuidade das suas políticas e das suas acções.

As instituições da União são:

- O Parlamento Europeu;

- O Conselho Europeu;

- O Conselho;

- A Comissão Europeia (adiante designada “Co-
missão”),

- O Tribunal de Justiça da União Europeia,

- O Banco Central Europeu,

- O Tribunal de Contas. (GORJÃO-HENRI-
QUES, 2012, p. 17)

Neste artigo, pretende-se analisar a importância do 
Tribunal de Justiça da União Europeia, que foi a instituição 
fundamental para o processo de integração.

6.3. O DIREITO DA UNIÃO EUROPEIA 

O Direito da União, consolidado no Tratado de Lis-
boa7, em 2010, como exposto acima, é formado pelo Tra-
tado da União Europeia, Tratado de Funcionamento da 
União Europeia e Carta dos Direitos Fundamentais da 

7 “Em primeiro lugar, o Tratado de Lisboa não revoga os tra-
tados anteriores. Não revoga o Tratado de Maastricht que criou 
a União Europeia e, pelo contrário, assenta toda a nova arquitec-
tura institucional da unidade europeia justamente naquele Tratado, 
ainda que profundamente reconformado. Mas também não revoga 
o Tratado de Roma de 25 de Março de 1957 que institui a Co-
munidade Europeia. Do ponto de vista formal, apenas lhe altera a 
denominação (passa a designar-se Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, “TFUE”) e, entre muitas outras centenas de 
alterações, suprime o nome “Comunidade”, que substitui por 
“União”. (GORJÃO-HENRIQUES, 2010, p. 119).
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União Europeia. Muito embora, materialmente, os tratados 
assemelham-se a diversas cartas constitucionais do mundo, 
o que poderia ensejar sua denominação de Constituição 
da Europa, o temor de que a soberania de qualquer esta-
do-membro se sobreponha aos demais é evidente. Sendo 
assim, os europeus demonstram verdadeira aversão à com-
paração do Tratado de Lisboa à Constituição Europeia, cujo 
projeto fora rechaçado. Miguel Gorjão-Henriques (2010, 
p. 120) deixa translúcida a ojeriza, ao afirmar: “O Tratado 
de Lisboa não pretende estabelecer explicitamente 
uma constituição em sentido formal ou, sequer, uma 
Constituição ou uma “Constituição para a Europa”.

Apesar do receio comparativo europeu, materialmente 
é inequívoca a sua associação à  ideia tradicional de uma 
carta constituinte, com a peculiaridade de seu caráter supra-
nacional, uma vez que estabelece normas de organização e 
funcionamento da estrutura política e econômica da União 
Europeia, estabelece as competências de suas instituições 
(Comissões, Parlamento e Tribunal de Justiça), além de 
elencar direitos fundamentais dos cidadãos europeus. 

A questão que se põe à lume, sobretudo após a sagaz 
crítica de Habermas analisada no tópico anterior, é de que 
forma o direito europeu (entendido o Tratado de Lisboa 
como Constituição ou não) tem se efetivado no sentido de 
proteção das pessoas. Sobre a desimportância desta dicoto-
mia frente à realidade, expõe José Adércio Leite Sampaio:

Não pode haver reducionismo apenas ao sentido 
formal ou somente ao sentido material de Cons-
tituição. Ater-se apenas ao mundo deôntico, de 
dever ser, da Constituição é espécie de autismo 
jurídico. Não adianta achar que o refinamento 
de instrumentais teóricos e de conceitos será 
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bastante para tornar efetiva a Constituição. Ela é 
mais do que palavras e preocupações acadêmicas. 
Tampouco se pode sucumbir ao determinismo 
das forças sociais, econômicas ou políticas para 
encontrar aí a verdadeira Constituição. A menos 
que se queiram as coisas como estão, anulando as 
possibilidades emancipadoras da Constituição. A 
realidade, com todo o seu poderio e dinâmica, 
acaba sendo influenciada pelo mundo das nor-
mas, enquanto as normas terminam sofrendo os 
impulsos conformadores da realidade. (SAM-
PAIO, 2013, p. 89).

 
Assim, o processo de integração deve se respaldar 

por um direito que se efetive, mediante a realização de 
políticas que extirpem a discriminação e, de fato, realize a 
solidariedade de uma União verdadeiramente supranacio-
nal. Para tanto, as relações entre os Estados devem se voltar 
para esta realização, e não para uma união teatral, na qual 
os atores se dão as mãos com as armas nas costas, com o 
objetivo exclusivo de se beneficiarem economicamente as 
elites políticas.

6.4. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
DA UNIÃO EUROPEIA

Em se considerando a fundamentalidade de ser efetiva 
a legislação de uma estrutura política para o seu reco-
nhecimento, o Tribunal de Justiça da União Europeia é 
apontado como a principal instituição para a integração 
europeia, pois, consolidou o princípio do primado, segundo 
o qual, o Direito da União é hierarquicamente superior ao 
direitos dos estados-membros, conforme ensina Fernando 
Horta Tavares (2007). Nuno Piçarra (2013, p. 32) confirma 
que a análise dos preceitos do Tratado da União Europeia 
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que dispõem sobre o Tribunal de Justiça permitem o seu 
reconhecimento como “tribunal constitucional da União”.

Sobre a importância da atuação do Tribunal de 
Justiça para sedimentação do Direito da União, afirma 
Elizabeth Accioly:

A ordem jurídica da União só sobrevive na 
medida em que o seu respeito e a sua proteção 
sejam garantidos. Garantias essas constituídas pela 
aplicabilidade direta, pelo efeito direto e pelo 
primado do direito da União sobre o direito 
nacional. Esses princípios estiveram sempre na 
linha de frente das decisões do TJUE, que com a 
sua jurisprudência contribuiu, de forma decisiva , 
para uma  interpretação e aplicação uniforme do 
Direito da União em todos os Estados-membros. 
(ACCIOLY, 2010, p. 113) 

O Tribunal de Justiça da União Europeia foi criado 
em 1957, sendo o centro de proteção do direito da União, 
ocupando a posição mais elevada deste mister (uma vez que 
aos estados-membros, através de seus Judiciários também 
desempenham este papel. Até o ano de 1985, o tribunal era 
único. E, desde 2004, possui sua composição atual, qual seja: 
Tribunal de Justiça, Tribunal Geral e tribunais especializados. 

A atual composição do Tribunal de Justiça é disposta 
no artigo 19 do Tratado da União Europeia, sendo o refe-
rido composto por um juiz por cada estado-membro, os 
quais são escolhidos dentre personalidades de reconhecida 
independência, devendo reunir condições “para o exer-
cício das mais altas funções jurisdicionais ou que sejam 
jurisconsultos de reconhecida competência” (GORJÃO-
-HENRIQUES, 2012, p. 155), em conformidade com o 
artigo 253º do Tratado de Lisboa. 
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O Tribunal Geral, até o Tratado de Lisboa era denomi-
nado Tribunal de Primeira Instância, tendo sido criado em 
1988, em decorrência do aumento do volume de trabalho 
no âmbito do TJUE, bem como para assegurar o duplo grau 
de jurisdição, pois, possui competência originária e recur-
sal, conforme artigo 256 do Tratado de Funcionamento 
da União Europeia (TFUE). O Tribunal Geral funciona 
em plenário, seções ou juiz singular, sendo as suas decisões 
recorríveis perante o Tribunal de Justiça.

Os tribunais especializados, por seu turno, estão previstos 
no art. 257 do TFUE, e são criados pelo Parlamento Euro-
peu e o Conselho, por regulamento e adstritos ao Tribunal 
Geral. Os tribunais especializados estabelecem o respectivo 
regulamento de processo, de comum acordo com o Tribunal 
de Justiça, sendo submetido à aprovação do Conselho. 

Por ora, o único tribunal especializado no âmbito da 
União é o Tribunal da Função Pública o qual se encarrega 
da “fiscalização da legalidade dos actos da União relativos aos 
funcionários e agentes da União cabe ao primeiro tribunal 
especializado.” (GORJÃO-HENRIQUES, 2013, p. 437).

6.4.1. Funcionamento 

O funcionamento e composição do Tribunal de Justiça 
estão dispostos no seu Estatuto.  Os juízes do TJUE são 
assistidos por advogados-gerais, cujas funções são expostas 
por Miguel Gorjão-Henriques:

O Tribunal de Justiça é composto por juízes, 
assistidos por advogados-gerais. A razão da duali-
dade baseia-se essencialmente na diversidade de 
funções que a cada um compete desempenhar 
no sistema jurisdicional da União Europeia. 
Enquanto os juízes têm o poder de decisão e 
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administram a justiça em nome do Tribunal 
de Justiça, os advogados-gerais têm um papel 
predominantemente auxiliar, garantindo uma 
reflexão prévia, fundamentada e alargada dos 
argumentos invocados pelas Partes ou que sejam 
pertinentes para a procura da solução adequada 
para o litígio concreto. (GORJÃO-HENRI-
QUES, 2010, p. 225).

Assim, os advogados-gerais são auxiliares do tribu-
nal, não funcionando como órgão acusatório, tampouco, 
funcionando como órgão como dever de proteção estatal 
ou da defesa de qualquer interesse. Sendo assim, são igual-
mente imparciais e independentes, pois, auxiliam os juízes 
na elaboração das decisões, por meio da análise das causas.  

Em conformidade com o artigo 253 do TFUE, atua 
junto ao Tribunal de Justiça o Secretário, o qual é nome-
ado pelo TJUE, responsável burocrático e administrativo 
do Tribunal (art. 12º do Estatuto) e pelo andamento dos 
processos e publicação no âmbito do TJ, funcionando como 
“interlocutor entre os intervenientes no processo e o Tri-
bunal de Justiça” (GORJÃO-HENRIQUES, 2013, p. 231). 

A atuação do Tribunal de Justiça da União Europeia 
não é ilimitada, devendo haver observância do princípio 
do equilíbrio institucional, o qual veda a intervenção na 
repartição interna dos poderes, bem como o dever de ob-
servância a “dimensões essenciais da soberania estadual”. 
(GORJÃO-HENRIQES, 2013, p. 225). 

6.4.2. Competência 

O Tribunal de Justiça da União Europeia exerce três 
tipos de competência, quais sejam: 1) consultiva; 2) con-
tenciosa; ou 3) de cooperação judiciária.
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A competência consultiva está disposta no artigo 218, 
11, TFUE, que é o pedido de parecer ao Tribunal sobre a 
compatibilidade de um projeto de acordo com os Tratados 
da União Europeia. A consulta é de caráter facultativo e 
pode ser efetuada por qualquer estado-membro, pelo Par-
lamento Europeu, Conselho ou Comissão Europeus. O 
objetivo da consulta é a prevenção de incompatibilidade 
de instrumentos normativos com o Direito da União. 

A competência contenciosa originária e recursal se 
presta à solução de litígios no âmbito da União, podendo 
estes ocorrer entre as seguintes partes: “(i) instituições, ór-
gãos ou organismos da EU, (ii) entre Estados membros (iii) 
entre Estados membros e instituições, órgãos ou organismos 
da União ou entre (iv) particulares e instituições da União”. 
(GORJÃO-HENRIQUES, 2010, p. 435).

Os instrumentos jurídicos à disposição do Tribunal 
de Justiça da União Europeia para o exercício da função 
contenciosa são os seguintes8: recurso de anulação (artigos 
263 e 264 do TFUE); exceção de ilegalidade (art. 277 
do TFUE); ação para cumprimento (art. 265 do TFU); 
análise da responsabilidade civil da União Europeia (art. 
272 do TFUE); medidas provisórias (artigos 278 e 279 do 
TFUE); além da ação por incumprimento, que possui uma 
fase pré-contenciosa (que ocorre no âmbito da Comissão 
Europeia, mediante a elaboração de parecer) e uma fase 
contenciosa (no âmbito do Tribunal de Justiça) (artigos 
258 a 260 do TFUE).

 A cooperação judiciária ocorre por meio do reenvio 
prejudicial, previsto no art. 267 do TFUE, que é o instru-

8 Em virtude do objetivo do presente artigo ser uma análise da insti-
tuição Tribunal de Justiça, e não dos processos no âmbito da União 
Europeia, restringir-se-á a análise dos instrumentos à citação do artigo 
correspondente no Tratado de Funcionamento da União Europeia. 
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mento de uniformidade de interpretação judicial, atuando 
o Tribunal de Justiça cooperativamente com os tribunais 
nacionais, mediante a verificação da conformidade dos or-
denamentos jurídicos dos Estados-membros e o direito da 
União. Sobre a importância desta competência, reconhece 
Miguel Gorjão-Henriques:

Ao princípio da uniformidade, garantido pelo 
Tribunal de Justiça através do reenvio prejudi-
cial, cabe a tarefa hercúlea de prover à uniforme 
interpretação e constatação da (in) validade de 
normas da União pelos operadores jurisdicionais 
das diversas ordens jurídicas nacionais. Resumin-
do, possibilitar que as mesmas normas, sejam elas 
de direito originário ou derivado, directamente 
aplicáveis ou necessitando de normas internas de 
transposição, sejam igualmente interpretadas pe-
los juízes portugueses, espanhóis, alemães, suecos 
ou britânicos, apesar da fundamental diversidade 
de culturas e sistemas jurídicos.

Por último, cumpre referir que a intervenção 
do Tribunal de Justiça assume uma natureza 
não contenciosa. O Tribunal de Justiça não se 
substitui ao órgão jurisdicional nacional. É pe-
rante este último que o processo decorre e é 
este a instância decidente, em última instância. 
(GORJÃO-HENRIQUES, 2010, p. 498).

No entanto, frente à atual situação da União Europeia,  
Nuno Piçarra destaca que a composição atual e a reparti-
ção de competências no âmbito do Tribunal de Justiça da 
União Europeia se apresenta “insuficiente”, tendo em vista 
o aumento da quantidade e complexidade das demandas 
que a ele se apresentam. Sugere o autor português;
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Por tudo isso, a reforma deve ir no sentido de 
acentuar o papel do TJ como “supremo tribu-
nal da  União”, com competência em questões 
“importantes, complexas e novas” e como “au-
toridade responsável em última instância pelo 
desenvolvimento e pela unidade do direito da 
União”. Isto não passa, de modo nenhum, por 
retirara-lhe toda e qualquer competência de 
primeira instância, mas apenas por libertá-lo 
em toda a medida do possível das ações e dos 
recursos que, pelo menos prima facie, não envol-
vam tais questões. Mas passa, seguramente, por 
reforçar o TG em termos de número de juízes 
e/ou, eventualmente, pela criação “cirúrgica” de 
novos “tribunais especializados”. (PIÇARRA, 
2013, p. 74).

Assim, a análise da competência do Tribunal de Justiça 
da União Europeia permite, portanto, o entendimento da 
sua importância para a integração europeia, pois, uniformiza 
a interpretação jurisprudencial, põe fim a litígios em seu 
âmbito, bem como permite a consulta da compatibilidade 
de instrumentos normativos com o Direito da União. 

6.5. CONCLUSÃO

O presente estudo permitiu verificar a essencialidade 
da efetividade de direitos para o processo de integração 
europeu. Para tanto, o Tribunal de Justiça da União Eu-
ropeia se apresentou como instituição fundamental para 
concretização do seu ideal democrático supranacional.

A coesão integracional da União Europeia se vê atre-
lada à atuação do Tribunal de Justiça. Contudo, 
conforme visto, há pontos sensíveis, relacionados à 
soberania, que se evidenciaram na crise de 2008 e que 
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colocam em risco o processo de integração europeu, sendo 
urgente a realização de políticas voltadas a saná-los para que 
não sucumba o ideal integracional às intempéries econô-
micas, como advertiram Joaquim José Gomes Canotilho e 
Jürgen Habermas. Sinais do abalo econômico no bloco se 
apresenta pela recém-votada Brexit, realizado por referendo, 
cuja maioria dos votantes (52%) manifestou-se favorável à 
retirada do Reino Unido da União Europeia.

Crises políticas e humanitárias, recentemente ilustradas 
por um forte processo de imigração decorrente da guerra 
na síria, também testam o integracionismo.

Apesar dos referidos obstáculos, verificando-se o atual 
funcionamento do Tribunal de Justiça da União Europeia, 
destaca-se que diante da expansão do bloco se mostra ne-
cessária a ampliação dos tribunais especializados para que se 
atenda toda a demanda decorrente do alargamento da União.
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