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Paradigma do Estado Democrático de Direito

Constituição Democrática de Direito – formal
e materialmente.

Ineditismo da inserção dos direitos sociais

trabalhistas como direitos fundamentais. Título II.

O trabalho como expressão da cidadania e não

como mercadoria.

O desafio do constitucionalismo como práxis.



A eticidade, no paradigma do Estado Democrático de

Direito, vincula-se à dignidade humana, ou seja, ao
escopo de valorizar o ser humano. Não se trata de
nenhum moralismo ou moralidade. No campo
especializado, é inseparável a questão do trabalho da
pessoa que trabalha.

Expectativa (social e legítima) de concretização – de
direitos fundamentais. A imagem do Judiciário, e a sua
formação identitária, relaciona-se, de forma mais ou
menos aderente, ao cumprimento da promessa
constitucional de realização dos direitos fundamentais.



O problema da deterioração da imagem das entidades
públicas.

Judiciário como um todo - sistema moroso e o ritmo dos
acontecimentos sociais numa sociedade complexa, aberta,
mundial e hiperinformada. A morosidade é uma preocupação
mundial.

Estrutura burocrática e tradicional, que pouco se comunica
com a sociedade.

O perfil do juiz brasileiro não é o perfil da sociedade
brasileira (homem branco, casado, católico e pai – perfil
sociodemográfico da magistratura – levantamento do CNJ).



ICJBrasil 2017 (FGV) - apenas 29% da população confia no
Poder Judiciário. Crise de credibilidade que é multifatorial.

Em uma escala de zero a 10, a Justiça brasileira recebeu nota
média de 4,55 da população (Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada –Ipea/2017. Razões: morosidade, falta de acesso e de
qualidade dos serviços prestados, falta de imparcialidade e
desonestidade. O índice é considerado crítico e em queda.

Certa confusão, que não foi e não é medida, do Judiciário com
o STF.



Queda na confiança da população em praticamente todas as
instituições analisadas, na comparação com o relatório de 2016
(tanto FGV quanto Ipea em 2017). Aquelas que sofreram as
quedas mais acentuadas foram o Poder Executivo (45%) e o
Congresso Nacional (30%). À exceção de redes sociais, que
viu a confiança subir 61% de um ano para o outro, e da Polícia,
que registrou um leve incremento de 4%, a confiança do
brasileiro nas outras instituições analisadas caiu. Destaques
para Sindicatos (-29%), Ministério Público (-22%), Poder
Judiciário (-17%), Grandes Empresas (-15%), Emissoras de
TV (-9%), Igreja Católica (-7%) e Forças
Armadas e Imprensa Escrita, ambas com queda de
5%. Partidos políticos mantiveram um patamar de 7% na
confiança e deixaram o posto de instituição menos confiável
pelos brasileiros para o Governo Federal, com apenas 6%.



Presente que é o futuro. Nenhum contrato (público ou
privado) afeta tanto as nossas vidas como o de trabalho –
que condiciona nosso tempo (livre e vinculado; de vida;
para viver; etc). Centralidade do trabalho na vida das
pessoas.

Futuro. O que nos espera? O que nos desafia?

Problemas e crise em razão do processo de substituição da
ética como valor humano pela “eticidade” do econômico
no imaginário coletivo e de parte do Judiciário.

Economia de compartilhamento que não é uma economia
colaborativa. Economia dos controles por algoritmos. O
trabalho como necessidade; o trabalho protegido como
desafio para reinvenção.



Como avançar no enigma de proteger os
“sem vínculo”, os “autônomos”?

Como deixar de ser a “Justiça dos
Desempregados”?

Como (re)aproximar e (res)significar?



O direito deve mirar no horizonte e não na 
fronteira.

Construção de elos sociais e de vínculos 
comunicativos.

Judiciário representativo. Magistratura 
compromissária. 

Horizonte. Comunicação. Compromisso



A Justiça do Trabalho como garantia de direitos
fundamentais. A experiência constitucional
brasileira desde 1934. A exigência de um Direito do
Trabalho emancipado do Direito Civil.

A Justiça do Trabalho precisa construir o caminho
de afirmação como justiça social. Ela tem que ser
a Justiça do Trabalho, e não apenas a justiça para
os desempregados, senão perderá o seu papel e sua
verdadeira referência.
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