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tensionamento entre a igualdade jurídico-formal e as desigualdades socioeconômicas. Pretende-se, 
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Projeto de Pesquisa: Jurisdição e acesso à justiça 
 
Resumo: 

 

A discussão está inserida no cenário da crise do sistema de justiça e do aumento no ritmo de 

regressão dos direitos sociais consagrados constitucional e internacionalmente, delimitada 

pelo paradigma do Estado Democrático de Direito e pela Hermenêutica Filosófica. A pesquisa 

tem sua base metodológica e teórica alicerçada na área de concentração Fundamentos e 

Efetividade do Direito e nas seguintes hipóteses: a) vivemos em uma época de transição 

paradigmática, onde os modelos jusnaturalistas e positivistas são insuficientes para dar conta 

dos desafios da contemporaneidade; b) o Estado Democrático de Direito não se consolidou 

como esperado, resultando em um Estado contemporâneo inesperado; c) a superação do 

déficit de democracia exige o incremento dos mecanismos de acesso à justiça sem deslocar o 

problema da concretização dos direitos como responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário; 

d) a emergência de uma crise paradigmática e o déficit democrático somados ao descompasso 



 

entre o funcionamento do direito na realidade e as formulações nos códigos, na Constituição, 

e as respectivas interpretações impõem uma renovada compreensão (uma refundação) da 

jurisdição brasileira alicerçada em concepções substancialistas do direito; e) os soluções 

apresentadas pelo sistema oscilaram entre o ceticismo e o dogmatismo, culminando na 

intensificação de um ativismo judicial do século XX, justificado em concepções 

procedimentalistas que ocultam a questão fulcral da efetividade ou da inefetividade dos 

direitos. A resposta, nos termos ora propostos, terá como balizador a democratização da 

jurisdição a partir da defesa da concretização dos direitos fundamentais e da cidadania, 

visando ao final um modo de revolucionar as posturas diante da Constituição, fortalecendo-a 

a partir de concepções substancialistas, no intuito de superar a fragilidade da hermenêutica 

dos métodos de interpretação.  

A proposta de pesquisa elege o contexto jurisdicional brasileiro, enquanto representante da 

tradição jurídica romano-canônica. Pretende-se concentrar as pesquisas, em especial, em 

decisões que envolvem direitos sociais que foram objeto de análise nos Tribunais Superiores 

na última década. 

Ainda que se reconheça que o Estado Moderno assumiu a versão de um Estado Democrático 

de Direito, isto não é suficiente para se afirmar a consolidação plena de um práxis social 

democrática e sustentável, haja vista as instabilidade provocadas pelo próprio cenário 

regional, nacional e mundial deste Estado, marcado pela coexistência dispare dos tempos da 

economia, da sociedade, da política, da tecnologia. O Estado democrático de direito, a 

Jurisdição e a Constituição consistem em um vir-a-ser, não são um modelo acabado ou um 

dogma. A concretização dos direitos é uma ideia do Estado democrático de direito que exige 

uma prática efetiva atenta a concepções substancialistas da jurisdição. 

Assim impõe-se questionar em que medida as decisões judiciais brasileiras proferidas pelos 

Tribunais Superiores representam o rompimento com o paradigma racionalista no Direito e 

concepções procedimentalistas? E, de outro lado, em que medida estas decisões representam 

a reciclagem deste mesmo paradigma? A partir da formulação do problema, pretende-se 

evidenciar a insuficiência das concepções procedimentalistas e as resistências paradigmáticas 

às concepções substancialistas.  
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