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A presente coletânea integra um processo de desen-
volvimento da pesquisa jurídica brasileira, no que tange 
às interseções entre os setores o Público e Privado, que 
vêm sendo o alicerce do Programa de Pós-graduação 
(Mestrado) da Universidade FUMEC, na área de concen-
tração “Instituições Sociais, Direito e Democracia”, em 
especial para a Linha de Pesquisa “Autonomia Privada, 
Regulação e Estratégia”. 

Os capítulos desta obra foram selecionados e avaliados 
pelos coordenadores, mediante edital publicado no site 
do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Direito - CONPEDI, o que possibilitou o envio de tra-
balhos desenvolvidos em todo o Brasil. Outro fato que faz 
deste trabalho um ícone da pesquisa científica do Direito 
é a parceria  com a FUNADESP – Fundação Nacional 
de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular – que 
sempre incentiva, acredita e investe na produção científica 
no Brasil e, em especial, na Universidade FUMEC. 

O presente livro consiste, assim, num importante 
ponto de debate no que se refere ao liberalismo e ao 
desenvolvimento, apresentando capítulos que discutem 
o Direito como garantia: uma perspectiva liberal sobre a 
expansão dos direitos; sociedade anônima desportiva como 

APRESENTAÇÃO



8

modelo estruturante do desporto profissional; a exclusão 
de sócios e seus aspectos polêmicos; o simulacro do in-
teresse público na regulação econômica; a insegurança 
jurídica e o estado democrático de direito: uma leitura a 
partir da globalização econômica.

A abrangência e a profundidade do tratamento dado às 
diferentes dimensões que  envolvem, direta e indiretamente, 
a Linha de Pesquisa “Autonomia Privada, Regulação e Es-
tratégia”, farão desta obra uma 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

Sérgio Mendes Botrel Coutinho 
Universidade FUMEC

César Fiuza 
Universidade FUMEC

Eduardo Tomasevicius Filho
Universidade de São Paulo
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1

A (IN)SEGURANÇA  
JURÍDICA E O ESTADO  
DEMOCRÁTICO DE DIREITO: 
Uma leitura a partir da  
globalização econômica

Gualterberg de Lima Silva1

Janaina Barcelos Correa2

1.1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem como escopo apresentar à 
comunidade acadêmica uma análise da (in)segurança ju-
rídica e o processo de globalização econômica a partir de 
uma leitura da era digital.

1 Mestrando em Direito e Sociedade pela UNILASALLE/Canoas. 
Integrante do grupo de pesquisa “Teorias Sociais do Direito”, vin-
culado ao programada de mestrado do UNILASALLE. Graduação 
em Direito pela Universidade Luterana do Brasil-ULBRA (2003).

2 Mestranda em Direito e Sociedade pelo UNILASALLE/Canoas. 
Integrante do grupo de pesquisa “Constitucionalismo, Adminis-
tração Pública e Sociedade”, vinculado ao programa de mestrado 
do UNILASALLE. Graduação em Direito pela PUCRS (1998). 
Advogada Trabalhista.
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Faz-se necessário, para tanto, inferir como o processo 
de globalização das últimas décadas afetou o sistema jurídico 
e o estado democrático brasileiro.

Nessa breve análise histórica, busca verificar se, de 
certo modo, a visão majoritária que se tem da crise do 
Estado Moderno é produto da globalização econômica e 
da “ascensão digital”.

David Held e Anthony McGrew afirmam que “o 
conceito de globalização denota muito mais do que a 
ampliação de relações e atividades sociais atravessando 
regiões e fronteiras. É que ele sugere uma magnitude ou 
intensidade crescente de fluxos globais, de tal monta que 
os Estados e sociedades ficam cada vez mais enredados em 
sistemas mundiais e redes de interação” (2001, p.12).

Destarte, o fenômeno da globalização gerou uma 
sociedade civil autônoma e de intensa participação de-
mocrática, com forte potencial diferenciador do modo se 
fazer política e reivindicar direitos.

A corroborar com esse entendimento, Miguel Darcy 
de Oliveira destaca que:

Não por acaso, foram cidadãos das grandes 
democracias ocidentais que, movidos por uma 
sensibilidade crescente em relação a questões 
de interesse global e por uma noção revigorada 
de solidariedade internacional, lideraram o pro-
cesso de constituição de uma nova geração de 
ONGs com forte protagonismo na esfera mun-
dial. Anistia Internacional foi criada em 1961. 
Várias das ONGs com mais expressivo prota-
gonismo global, como Greenpeace, Friends of 
the Earth, Save the Children e Médecins sans 
Frontières, estruturam-se ao longo dos anos 70. 
(OLIVEIRA, 1999, p. 29).
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Em relação a inclusão digital, Manuel Castells (2013, 
p. 10) acredita que a internet - uma das ferramentas da 
globalização, compreende um recurso tecnológico neces-
sário a fim de satisfazer necessidades econômicas, sociais e 
culturais, em conexão mundial.

No contexto da era digital, é possível perceber que a 
internet não tem governança centralizada em qualquer 
aplicação tecnológica ou políticas de acesso e uso; e cada 
rede constituinte define suas próprias políticas3.

Em meio a essas reflexões iniciais, a globalização e a 
rede mundial de computadores podem promover o bem-es-
tar e o progresso, porém suscitam todas as críticas- quando 
centralizadas em governos ou em grupos empresariais, com 
reflexos na produção jurídica  e na democracia brasileira.

1.2. A CRISE DO ESTADO MODERNO

A ideia de Estado-nação nasceu na Europa no final do 
século XVIII a qual suscitou um conjunto de instituições 
fortes (Governo, Administração Pública, Forças Armadas, etc) 
que pudessem controlar e administrar uma nação; de forma 
organizada e politicamente hierarquizada; que lhe garan-
tisse poder e mantivesse a validade (e não necessariamente 
a efetividade) das normas produzidas pelo sistema Direito.

3 Isto fica ainda mais claro pela afirmação a seguir: “Uma rede é o 
conjunto de nós interligados. As redes são formas muito antigas de 
atividade humana, mas atualmente essas redes ganharam uma nova 
vida, ao converterem-se em redes de informação, impulsionadas 
pela internet. As redes têm enormes vantagens como ferramentas 
organizativas, graças à sua flexibilidade e adaptabilidade, caracterís-
ticas fundamentais para sobreviver e prosperar num contexto de 
mudança permanente”cf. CASTELLS, Manuel. A galáxia inter-
net: reflexões sobre a internet, negócios e sociedade. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 15.
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Noutras palavras, o modelo de Estado baseado na 
ideia de unidade política soberana, oriundo daquele de-
corrente do Tratado da Paz de Westefália (1648), está hoje 
relativamente em crise, como resultado dos fenômenos da 
globalização, da internacionalização e da integração inte-
restadual. Consequentemente, desaba o conceito clássico 
de Estado, impondo-se novo paradigma, já que o anterior 
é posto em causa.

De fato, à medida que se aproxima o século XXI, os in-
vestimentos, informações e indivíduos fluem relativamente  
sem impedimento através das fronteiras nacionais, e os 
conceitos básicos adequados a um modelo do mundo de 
países fechados do século XIX não mais se sustentam.

Na opinião de Jürgen Harbemas:

Globalização significa transgressão, remoção de 
fronteiras e, portanto, representa uma ameaça 
para aquele Estado-nação que vigia quase neu-
roticamente suas fronteiras. Anthony Giddens 
definiu globalização como a ‘intensificação das 
relações mundiais que ligam localidades distantes, 
de tal maneira que os acontecimentos locais são 
moldados por eventos que são a muitos quilô-
metros de distância e vice-versa’. A comunicação 
global ocorre tanto por meio de linguagens 
naturais (na maioria das vezes através de meios 
eletrônicos) como por códigos especiais (são 
os casos, sobretudo, do dinheiro e do direito). 
(HARBEMAS, p. 98, nov. 1995).

Cabe ressaltar que Zygmunt Bauman descreve que 
se “não fosse o poder do Estado de definir, classificar, 
segregar, separar e selecionar, o agregado de tradições, 
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dialetos, leis consuetudinárias e modos de vida locais, 
dificilmente seria remodelado em algo como os requi-
sitos de unidade e coesão da comunidade nacional”. 
(BAUMAN, 2005, p. 27).

A partir de então, é possível perceber que na socieda-
de moderna de aprendizagem coletiva, a democracia e a 
cidadania padecem de uma crise de representatividade, o 
que desestabilizou os alicerces do Estado-nação.

Tal fato decorre da ascensão de um novo poder de 
fato, que tem como principais vetores: o capital financeiro 
especulativo, a criação de órgãos intergovernamentais e o 
clamor por uma sociedade civil global.4

A verdade pertubadora é que, em termos da economia 
global, os Estados-nações tornaram-se pouco mais que 
atores coadjuvantes.

Para explicar e contextualizar a crise do Estado 
moderno e a importância do surgimento de regimes 
supranacionais como o modelo de Governança, Jürgen 
Habermas afirma que “precisamos salvar a herança re-
publicana, mesmo que seja transcendendo os limites do 
Estado-nação. Nossas capacidades para a ação política 
devem acompanhar o ritmo da globalização, das redes e 
sistemas autorregulados” (1995, p. 100).

Ao analisar a importância das instituições supranacio-
nais, José Luis Morais e Valéria do Nascimento  aduzem que:

4 A corroborar com esse entendimento: “A sociedade civil global não 
é um paraíso de liberdade desterritorializada, solidariedade global, 
preocupação ecológica ou tolerância pluralista. Mas pode ser o 
espaço para civilizar e superar as estruturas, processos e ideologias, 
capitalistas, estatistas, tecnocráticas, etc. É antes um habitat que deve 
ser construído contínua e coletivamente, do que uma estrutura já 
existente e representada, ainda imperfeitamente, pelos movimentos 
sociais internacionais”, cf. VIEIRA, Liszt. Cidadania e globaliza-
ção. Rio de Janeiro: Record, 1997, p. 112.
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A globalização leva à mudança de perfil da 
soberania. Esta, antes era concebida como mo-
nopólio da força e da política sobre um deter-
minado território, habitado por uma população. 
Atualmente, devido a novas realidades, houve 
uma interdependência entre os Estados – Na-
ção, o que acarretou um entrelaçamento na 
ideia de soberania. Outrossim, ocorreu uma 
nova concepção de cidadania, baseada não mais 
no laço que liga o indivíduo ao Estado, mas 
sim por um conjunto de valores e práticas 
socioeconômicas, regulados por instituições 
supranacionais. (MORAIS e NASCIMENTO, 
2001, p.31).

É nesse cenário que a economia internacional domina 
o processo de globalização, caracterizado pelo investimento 
dos grandes capitais em países de economia emergente, 
onde a possibilidade de lucro mostra-se maior.

Nessa perspectiva, Held comenta que:

Novas instituições internacionais e transnacio-
nais têm vinculado Estados soberanos e trans-
formando a soberania num exercício comparti-
lhado do poder. Desenvolve-se um conjunto de 
leis regionais e internacionais que sustenta um 
sistema emergente de governança global, tanto 
formal quanto informal. (HELD, 2001, p. 31).

No entanto, nem todas as economias nacionais são alvo 
de interesse por parte dos principais investidores.

No caso da América Latina, quando o colonialismo 
termina, a independência pouco altera a situação da po-
pulação, uma vez que a maior parte dos Estados latinos 
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sofrem crises econômicas internas, geradas por revoluções 
e instabilidade política (regimes militares).

Tais elementos retardaram ainda mais o desenvolvimen-
to e a inserção de países periféricos no mercado mundial.

A partir de então, é possível perceber que a maioria 
dos países não detêm mais condições de gerenciar proble-
mas mundiais referentes ao sistema financeiro, ecossiste-
ma, democracia e recursos enérgicos, pois “surgiu, deste 
modo, a ‘nova lógica do Estado’, na qual o Estado moderno  
enquanto corpo político isolado, formado por governantes 
e governados, tendo uma jurisdição plena sobre um terri-
tório demarcado – incluindo nesta jurisdição o direito ao 
monopólio da força coercitiva– e com legitimidade baseada 
no consentimento de seus cidadãos, estaria dando lugar a 
uma nova forma ou lógica de Estado, na qual as decisões 
políticas passam a estar permeadas e influenciadas por redes 
transnacionais intergovernamentais”5

1.3. EFICIÊNCIA, REDUÇÃO DE  
CUSTO E O DIREITO

Realizada essa análise histórica sobre a crise do Estado 
Moderno, não se pode deixar de referir, contudo, que a 
mesma ganhou efetividade em um momento bem mar-
cante: a inclusão digital no início do século XXI.

Este fato tem sido objeto de constantes e aprofundados 
estudos nos diversos campos do saber, especialmente porque 
vem afetando a democracia de várias formas.

5 MARIANO, Karina Lilia Pasquariello; MARIANO, Marcelo Passini. 
Governos subnacionais e integração regional: considerações teóri-
cas. In: WANDERLEY, Luiz Eduardo; VIGEVANI, Tullo. (Org.). 
Governos subnacionais e sociedade civil: integração regional e 
Mercosul. São Paulo: EDUC: Ed. UNESP: Ed. FAPESP, 2005.p. 133.
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Noutra vertente, a comunicação digital redimensionou 
o fenômeno da globalização, lançando nova dinâmica sobre 
as relações negociais e contratuais, que passaram a ocorrer 
em volume, formato e tempo jamais imaginados.

Desse modo, Braga Filho constatou um grande im-
pacto da inclusão digital na ordem jurídica-contratual, 
principalmente a partir da difusão do uso do contrato ele-
trônico, no qual as “declarações convergentes de vontades 
são efetuadas pela internet, seja mediante correio eletrônico 
(e-mail), salas de conversação ou bate-papo (chat) e páginas 
eletrônicas (web-sites)” (BRAGA FILHO, 2002, p. 241).

Também o Poder Judiciário brasileiro vem se ade-
quando a essa nova realidade. Com a edição da Lei nº 
11.419/06, dispondo sobre a informatização do processo 
judicial, passou a ser admitido o uso de meio eletrônico 
na tramitação de ações, comunicação de atos e transmissão 
de peças processuais.

Nessa perspectiva, tribunais passaram a organizar home 
pages facilitando o acompanhamento de processos, de de-
cisões e de jurisprudência.

Assim, alerta Carlos Scarpinella Bueno que é preciso 
que se aponte que o Poder Judiciário sofreu uma com-
pressão que “nunca o tempo foi tão inimigo do processo 
como o é agora. Nunca a função cautelar do Judiciário 
foi tão utilizada, aqui e no mundo. Nunca o tempo que o 
juiz tem que ter para refletir sobre determinado conflito 
de interesses foi tão custoso e tão demorado, tendente a 
inviabilizar a própria prestação jurisdicional. E a utilização 
da função cautelar foi determinada pela própria socie-
dade, modificando também o ‘velho processo’, baseado 
historicamente no processo de conhecimento” (BUENO, 
2004, p. 215).
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Dúvidas não há de que o efeito da globalização ge-
rou os seguintes subprodutos do capitalismo de mercado: 
eficiência e lucro.6

Em meio a essas reflexões iniciais, LIMA (2002, p. 159) aler-
ta do projeto dogmático do Consenso de Washington de 1990.

Ainda segundo o mencionado autor (2002, p. 159), 
as medidas propostas e impostas por essa nova ordem 
mundial são: (a) acabar com a inflação, (b) privatizar e (c) 
deixar o mercado regular a sociedade, através da redução 
do papel do Estado, sendo os seus principais protagonis-
tas as grandes corporações internacionais, sobretudo as 
norte-americanas.

Para explicar e contextualizar esse projeto mundial, 
Boaventura de Sousa Santos afirma que “nos termos do 
Consenso de Washington, a responsabilidade central do 
Estado consiste em criar o quadro legal e dar condições de 
efetivo funcionamento às instituições jurídicas e judiciais 
que tornarão possível o fluir rotineiro das infinitas intera-
ções entre os cidadãos, os agentes econômicos e o próprio 
Estado” (SANTOS, 2002, p. 43).

6 A respeito desse assunto: “As palavras de ordem são eficiência e 
lucro. As empresas e os indivíduos que não se adaptam à economia 
de mercado globalizada, não merecem sobreviver. A concorrência se 
torna brutal, num estado de barbárie carreado pela seleção ‘natural’ 
do mercado. Natural, como se houvesse igualdade de oportunidades 
para assegurar uma competição justa, que permitisse indistintamente 
o acesso a condições dignas para empresas e indivíduos verdadei-
ramente mais competentes, e que não subsistissem simplesmente 
pela detenção de maior poder econômico, habilmente travestido 
e apresentado como maior ‘eficiência”, cf. SILVEIRA, Eduardo 
Teixeira.  Globalização e neoliberalismo: o direito da concorrrência 
entre empresas nacionais e transnacionais. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional.  São Paulo: Ed. Revista dos 
Tribunais, n.40: p. 69, julho-setembro, 2002.
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A partir de então, Fernando Herren Aguilar destaca 
que é possível perceber a problemática da questão de so-
berania em que:

Países hoje chamados de ‘emergentes’ depen-
dem quase todos, igualmente, de recursos fi-
nanceiros emergenciais para combater a vo-
latilidade de mercados financeiros expostos à 
corrida internacional de capitais. Esses recursos 
são concedidos por organizações financeiras 
internacionais, tais como o FMI e o Banco 
Mundial, mediante a imposição de cartilhas 
invariáveis, que demonstram como deve ser 
a política econômica de cada país socorrido. 
As políticas de juros praticadas por países eco-
nomicamente poderosos são decisivas para a 
orientação das políticas públicas da periferia 
do sistema capitalista. (AGUILAR, 1999, p. 27).

Ou, dito doutro modo, os países democráticos perde-
ram relevância jurídico-política perante o Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI), o Banco Mundial, a Organização 
Mundial do Comércio (OMC), União Europeia (UE) e o 
Fórum Econômico Mundial de Davos.

Em consequência, para COELHO:

O novo paradigma que se afirma no atual ho-
rizonte das ciências sociais, inclusive a juris-
prudência, é portanto uma dialética desses três 
vetores, a cibernética, referida ao controle das 
condutas, a globalização, referida à comunicação  
e o binômio capitalismo/neoliberalismo referi-
do aos espaços político, econômico e ético da 
sociedade. Esses fatores repercutem na época 
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atual e interferem na compreensão do direito, 
como aliás o faz em relação a todos os setores 
da vida humana. (COELHO, 2001, p. 33).

Nesses fóruns e organismos intergovernamentais, dis-
cussões centradas em direitos individuais cedem aos processos 
que vislumbram direitos coletivos, tudo sob forte impacto de 
uma nova concepção de celeridade processual.7

Esses processos coletivos visam fazer prevalecer, como 
uma nova etapa da história do mundo - uma “globalização 
solidária”, que respeite os direitos humanos universais e o 
meio ambiente, apoiada em sistemas e instituições interna-
cionais democráticos a serviço da justiça social, da igualdade 
e da soberania dos povos.

Em relação aos “direitos coletivos”, um dos efeitos mais 
perversos da globalização, conforme alerta da Conferência 
Internacional sobre o Meio Ambiente, Migração Forçada e 
Vulnerabilidade Social (2008) realizada pela Universidade 
das Nações Unidas, até 2050, serão quase 200 milhões de 
refugiados ambientais do mundo.8

Essa compreensão orienta o Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente9 (PNUMA/2013), com 

7 Art. 5, inc. LXXVIII, da Constituição Federal de 1988: “a todos, no 
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

8 Refugiados ambientais: pessoas que perderam suas casas e terras 
por desastres que são, em geral, consequência de atividades econô-
micas sem controle sobre o meio ambiente, cf. ARAIA, Eduardo. 
Refugiados ambientais: as primeiras vítimas do aquecimento global. 
Planeta, São Paulo, v. 37, nº 443, p. 36-41, ago/2009, p. 40.

9 “Não havia, ainda uma consciência global consolidada de que os 
problemas ambientais gerados pelo processo econômico poderiam 
afetar irremediavelmente o ecossistema terrestre, causando riscos à 
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intuito de abordar os temas ambientais nas esferas locais, 
regionais e internacionais, pretendendo estabelecer uma 
governança ambiental, para então conter a degradação da 
natureza e o uso insustentável dos recursos naturais.10

Nessa mesma esteira, conforme a Organização Inter-
nacional do Trabalho11, a globalização  gera riquezas, mas 
não assegura uma distribuição equitativa, com repercussões 
mais negativas nos países mais pobres e dependentes de suas 
exportações agrícolas e de matérias-primas.

Em clássica análise, René Dreifuss destaca que:

Transformação das nações “desenvolvidas” em 
um complexo sistema de “economias gerado-
ras de conhecimento avançado”, “sociedades de 
comunicação eletrônica” (ricas em informação e 
razoavelmente satisfeitas, embora – persistindo as 
atuais formas e sentido de produção, apropriação 
e distribuição – alguns países estejam ameaçados 
pelo desemprego estrutural e pela geração de am-
plos agrupamentos sociais desajustados) se contra-
põe à acentuação de vulnerabilidades estratégicas  

própria sustentabilidade da vida no planeta. Por outro lado, em geral, 
não se admitia que o controle dos problemas ambientais pudesse 
ser compatível com o processo de desenvolvimento econômico. 
Esses, ao contrário, eram vistos como antagônicos. Ou seja, cresci-
mento e preservação andavam em sentidos opostos”, cf. SOUZA, 
Renato Santos de. Entendendo a questão ambiental: temas de 
economia, política e gestão do meio ambiente. Santa Cruz do Sul: 
EDUNISC, 2000, p. 66.

10 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estado constitucional eco-
lógico e democracia sustentada. Revista do Centro de Estudos 
de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente 
— RevCEDOUA. Ano IV, n. 8, p. 11, 2001.

11 Disponível na URL: <http://www.ilo.org/public/portugue/re-
gion/eurpro/lisbon/html/genebra_dimen_glob_pt.htm>. Acesso 
em 23 jun. 2015.
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(amargas carências sociais e desinformação) nas 
sociedades e nações desinformatizadas do “eixo 
Sul-Sul”.Implode antigas hierarquizações ( Pri-
meiro, Segundo, Terceiro, Quarto Mundos), assim 
como explodem as dicotomias “centro-periferia”, 
desenvolvimento-subdesenvolvimento”, “pro-
gressista-conservador” através do desenho de um 
único mundo, no interior do qual se desdobram 
variações e diferenciações que retraçam regio-
nalizações e regionalismos, localismos e particu-
larismos, continentalizações e macromercados.

Não obstante, na atualidade, os efeitos da globaliza-
ção geraram a exposição dos consumidores dos mercados 
recentes a produtos do mundo desenvolvido, e resultou 
na padronização de marcas, hábitos e aspirações.

Cada vez mais, os consumidores querem produtos 
melhores e mais baratos, não importa a sua origem. Além 
disso, eles têm mostrado sua disposição em exercer essas 
preferências ao gastarem seu dinheiro.

Ainda que o impacto seja de natureza econômica, 
social ou cultural, este novo imperialismo cultural inten-
sificou o aumento por demandas judicais.

Tal fato decorre porque o fabricante, o produtor, o 
construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador res-
pondem, independentemente da existência de culpa, pela 
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 
decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, 
fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento 
de seus produtos, bem como por informações insuficientes 
ou inadequadas sobre sua utilização e riscos12 (no caso espe-
cífico: bancos, planos de saúde, operadoras de celulares, etc).

12 Ver art. 12, do Código de Defesa do Consumidor.
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Conforme o Índice de Confiança na Justiça Brasilei-
ra-2014 (ICJBrasil) - relatório publicado trimestralmente 
pela FGV DIREITO SP, que tem como objetivo acompa-
nhar de forma sistemática o sentimento da população em 
relação ao Judiciário brasileiro, os casos envolvendo direito do 
consumidor representam o anseio de 91% dos entrevistados.

As situações que menos levariam o brasileiro a acionar 
o Poder Judiciário são os litígios derivados de erros médicos 
e das relações de vizinhança.

PERCENTUAL DOS ENTREVISTADOS QUE  
DECLARAM QUE BUSCARIAM O JUDICIÁRIO PARA  

SOLUCIONAR SEUS CONFLITOS13

Fonte: Relatório ICJBrasil - 2º e 3º trimestres/2014.  FGV DIREITO SP.

13 Relatório ICJBrasil-2º e 3º trimestres/2014. Sob a coordenação da 
Prof. Luciana Gross Cunha, o ICJBrasil é publicado trimestralmente, 
por meio dos seus relatórios, pela FGV DIREITO SP. Pesquisadores: 
Luciana Gross Cunha, Luciana de Oliveira Ramos, Rodrigo de 
Losso Silveira Bueno, Fabiana Luci de Oliveira, Joelson de Oliveira 
Sampaio, Gabriel Hideo Sakai de Macedo. Disponível em: <http://
bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/13599>, acesso em: 
24 set. 2015.
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Outra pesquisa relevante foi realizado em 2013, pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que 
divulgou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD/2013)14, com os principais indicadores sobre a 
utilização da Internet e a posse de telefone móvel celular 
para uso pessoal entre os jovens brasileiros.

A PNAD coletou um conjunto de dados de Tecno-
logias de Informação e Comunicação (TIC) mais amplo, 
com foco na Internet em banda larga.

Conforme Roberto Luís Olinto Ramos (Diretor de 
Pesquisas/IBGE), a publicação do PNAD/2013 apresen-
ta, inicialmente, uma breve visão da pesquisa, o plano de 
amostragem, esclarecimentos sobre os indicadores-chave das 
TIC e uma análise das informações produzidas necessárias 
para a compreensão desses resultados.

O Gráfico 1 mostra a evolução da utilização da In-
ternet por meio de microcomputador no domicílio, em 
que se observa o crescimento da proporção de usuários até 
2011, quando foi de 46,5% da população.
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14Já em 2013, contudo, registrou-se uma retração do 
percentual, para 45,3%, indicando o crescimento da im-
portância de outros dispositivos na utilização da Internet 
como Smartphone, celular, tablet, notebook, etc.

É nesse contexto que cabe recuperar as reflexões de 
Manuel Castells que o uso da internet tende a aprofundar 
uma crise democrática, e acrescenta:

“Assim, por enquanto, em vez de fortalecer a 
democracia promovendo o conhecimento e a 
participação dos cidadãos, o uso da internet ten-
de a aprofundar a crise da legitimidade política 
ao fornecer uma plataforma de lançamento mais 
ampla para a política do escândalo. O problema, 
naturalmente, não está na internet, mas no tipo 
de política que nossas sociedades estão gerando. 
Uma política que em última instância molda 
o poder dos Estados numa época em que eles 
se defrontam com uma transformação de seu 
ambiente de segurança” (2003, p. 130).

Essa compreensão descreve que as relações contratuais 
e comerciais são regidas hoje pelo direito econômico inter-
nacional, intergovernamental, supranacional e comunitário, 
ressaltando-se a proeminência dos aspectos jurídicos que 
envolvem as empresas multinacionais e transnacionais.15

14 IBGE-Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Título: Acesso 
à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso 
pessoal:2005/2013.Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/
visualizacao/livros/liv93373.pdf>; acessado em: 23.12.2015.

15 A corroborar com esse entendimento: “A informação passa a ser 
o motor das transformações [...] A combinação de satélites, tele-
visão, telefone, cabo de fibra ótica e microcomputador enfeixou o 
mundo em um sistema unificado de conhecimento, que provoca 



25

Noutra vertente, o mercado jurídico exige um pro-
fissional atual do Direito com formação interdisciplinar 
que envolva conhecimento de finanças, contabilidade, ad-
ministração e economia. Tais características estão ligadas à 
advocacia moderna que caminha para se tornar “centros de 
profissionais” com formação autônoma e multidisciplinar.

Além disso, este profissional deve ser capaz de gerenciar 
sistemas judiciais públicos disponíveis na internet (acesso 
instantâneo a processos, jurisprudências, acórdãos); estrutura 
completa e moderna em equipamentos de informática e 
comunicação (configurados e em condições de uso); sof-
twares de trabalho e comunicação atualizados; sistema de 
gestão e conta internet empresarial.

1.4. GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICA E O 
MODO DE APLICAÇÃO DO DIREITO

Para OLIVEIRA (1999, p. 21) o que é radicalmente 
novo no fenômeno contemporâneo da participação cidadã 
é a extensão das virtudes de solidariedade e responsabilidade 
à esfera pública numa escala global.

A mobilização dos cidadãos - no espaço e no tempo 
- é tão multidimensional quanto a pluralidade e esponta-
neidade dos empreendimentos humanos16.

a superação das estruturas administrativas hierarquizadas e vertica-
lizadas em direção à horizontalização das relações de poder, que 
tem na figura da rede, propriamente, a expressão da nova realida-
de”, cf. CAPELLARI, Eduardo. Tecnologias de informação e 
possibilidades do século XXI: por uma nova relação do estado 
com a cidadania. In: ROVER, Aires José (org.). Direito, Sociedade 
e Informática: limites e perspectivas da vida digital. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2000, 39).

16 Para maiores informações a respeito do assunto: “Profissionais de 
saúde, convocados por Médicos sem Fronteiras, arriscam suas vidas 
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Essa modernidade17 envolve um processo de mutação 
em que os sistemas sociais (direito, político, econômico, 
etc) são reiteradamente contestados, dando origem a uma 
ideia de crise sistêmica: de imprevisibilidade, de incerteza 
e de risco - noção que cada vez mais se torna importante 
na cultura moderna.

Um ponto central da globalização econômica é a 
concentração de capitais financeiros. Não há mais fronteiras 
para os capitais financeiros - esse é o ponto fundamental.

A partir de então, é possível descrever o enfraqueci-
mento do Estado democrático, tanto para conter conflitos 
internos quanto para resolver questões sociais.

E hodiernamente, com o multiplicador das tecnologias 
digitais, pode-se operar uma transferência de dinheiro de 
um ponto a outro do planeta sem possibilidade de controle 
das soberanias dos Estados.

Tal entendimento é atestado quando as empresas de 
avaliação de risco18 intervêm nas economias internas.

para oferecer atendimento e proteção a populações civis ou a refu-
giados vítimas de conflitos em diferentes partes do mundo. Grupos 
de jovens denunciam ameaças à degradação do ar, das florestas, 
oceanos e demais sistemas de vida do planeta”, cf. OLIVEIRA, 
Miguel Darcy de. Globalização e cidadania: a política externa 
brasileira e as ONGs. Brasília: FUNAG, 1999, p. 21.

17 A corroborar com esse entendimento: “Modernidade refere-se a 
estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na 
Europa a partir do século XVII e que ulteriormente se tornaram 
mais ou menos mundiais em sua influência”, cf.  GIDDENS, An-
thony. As conseqüências da modernidade. Tradução de Raul 
Fiker. SãoPaulo: Unesp, 1991.p. 11.

18 Historicamente, as primeiras agências privadas de classificação 
de risco foram Fitch Ratings, Moody’s e Standard & Poor’s. São 
responsáveis por atribuir “notas de risco” de crédito não apenas a 
Estados Nacionais, mas também entidades subnacionais e empre-
sas, especialmente bancos. O objetivo da classificação é mostrar a 
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No caso específico da América Latina, em 2015, a 
agência de classificação de risco Standard & Poor´s retirou 
o selo de “bom pagador” do Brasil, e alegou a falta de “ha-
bilidade e vontade política” do governo brasileiro em aprovar 
legislação de ajuste fiscal junto ao Congresso Nacional a 
fim de equilibrar as contas públicas internas.

Pode-se dizer que o capital global ganhou um efetivo 
poder de veto sobre as políticas públicas internas. 

É nessa seara de pensamentos que FARIA assevera 
que subsiste uma “polaridade entre eficiência econômica 
e certeza jurídica, entre programas anti-inflacionários e 
ordem constitucional” (FARIA,1993, p. 181).

Essa crise de soberania acarreta, também, uma rede 
complexa de normas jurídicas e diversidade de fontes.

Para Ulrich Beck a “globalização significa, diante 
deste quadro, os processos, em cujo andamento os Estados 
Nacionais veem a sua soberania, sua identidade, suas redes 
de comunicação, suas chances de poder e suas orientações 
sofrerem a interferência cruzada dos atores transnacionais” 
(BECK, 1999, p. 30).

A fim de atenuar os efeitos da globalização - até 
mesmo como mecanismo de defesa contra esse processo, 
os países aderem à formação de blocos regionais, como 
exemplos a União Europeia, o Tratado Norte-Americano 
de Livre Comércio (inglês: North American Free Trade 
Agreement, ou NAFTA), Associação de Nações do Su-
deste Asiático (em inglês: Association of Southeast Asian 

capacidade de pagamento de dívidas (valor total e juros) no prazo 
prometido - ou seja, mostrar a capacidade de o emissor cumprir seu 
contrato no prazo prometido, cf.  Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, Parecer Nº 2337/2012, de 14 de novembro de 2012. 
Ementa: Contratação de serviços de avaliação de risco de títulos 
brasileiros (rating) da agência Fitch Ratings LTD. Inexigibilidade 
de licitação. Contrato de adesão. Exame de legalidade.
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Nations; ANSEA/ASEAN), o Mercosul, dentre outros, 
em cujo interior passou a desenvolver-se um novo tipo 
de Direito - o Direito Comunitário, que se coloca entre 
o Direito Interno e o Direito Internacional.

Demonstra que a globalização coloca o Estado demo-
crático sob pressão para atender demandas da sociedade, ao 
mesmo tempo que tolhe margens de ação e financiamento.

Abertura sem freios nos mercados provoca um “golpe 
na coesão social”, exacerbando conflitos e enfraquecendo 
as forças democráticas. 

A globalização gera novos desafios ao sistema jurídico 
brasileiro e altera a capacidade do Estado e dos organismos 
sociais de responderem a esses problemas por meios de 
políticas públicas, e Alfonso de Julios Campuzano alerta 
que “a era da interdependência que inaugura a globalização 
é, antes de tudo, a era do pluralismo normativo: o fim da 
concepção monista da produção jurídica e dos princípios 
sobre os que esta se sustentou”, (DE JULIOS-CAMPU-
ZANO, 2009, p. 52).

Outra característica da globalização, conforme  HELD 
e McGREW,  seria o fato deste fenômeno empurrar a 
sociedade a diferentes caminhos, sendo, ao mesmo tempo, 
segundo os mencionados autores, um fator de “cooperação 
e conflito, integração e fragmentação, exclusão e inclusão, 
convergência e divergência, ordem e desordem” (HELD 
e McGREW, 2001, p. 21).

Assim, nota-se um conflito entre economistas e juristas, um 
antagonismo declarado, e conforme José Eduardo Faria  “uma 
polaridade entre eficiência econômica e certeza jurídica, entre programas 
anti-inflacionários e ordem constitucional” (FARIA, 1993, p. 15).

Destarte, a globalização projeta-se em todos os cam-
pos da normatividade, assim como da apreensão da arena 
jurídica, ensaiando novos cânones hermenêuticos.
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1.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho se perqueriu da (in)segurança 
jurídica e o processo de globalização econômica a partir 
de uma leitura da era digital.

Assim, após toda a análise que  se fez, algumas con-
clusões puderam ser obtidas.

Se tempo é dinheiro, a maximização do lucro e a mitigação 
dos prejuízos dependem diretamente do emprego tecnológico 
e de uma desregulamentação em nível nacional e internacional.

O direito brasileiro é pressionado a ceder à voracidade 
temporal da vida negocial, tornando-se adstrito ao princípio 
da celeridade e da eficiência.

Tal assertiva é percebida quando direitos individuais ce-
dem aos processos que vislumbram direitos coletivos (meio 
ambiente, consumidor, litígios trabalhistas coletivos), tudo sob 
forte impacto de uma nova “concepção de celeridade processual”.

Outro aspecto jurídico-político sucede quando o 
Estado brasileiro se abstêm de aprovar legislação de ajuste 
fiscal, o que deixa o Brasil mais suscetível a rebaixamentos 
pelas agências internacionais de avaliação de risco (poder 
de veto implícito das agências internacionais).

Assim, ganhar dinheiro dentro da ordem econômica 
moderna, enquanto isso for feito legalmente, é o resultado 
e a expressão de virtude e de eficiência em uma vocação.

Tal filosofia é um dos vetores que orientam a globa-
lização econômica e a flexibilização jurídica.

Neste contexto, a dinâmica das instâncias financeiras 
globais enfraquece a capacidade do Estado democrático a 
fim cumprir com suas obrigações regulatórias, especial-
mente no que se refere aos direitos econômicos e sociais.

Nessa perspectiva, surgiu um novo modelo regulató-
rio em foros informais que se arrogam competências de 
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reordenação da economia mundial, cujo controle escapa 
de pleno dos países periféricos.

Isto supõe que o sistema jurídico dos Estados têm-se 
adaptar às exigências das políticas econômicas mundiais - se as-
sim desejarem entrar no circuito de competividade econômica.

Tais regras são ditadas por instâncias de poderes di-
fusos cuja legitimidade não é outra que a de outorga da 
concentração de capital e de recursos produtivos.

Ou, dito doutro modo, o direito é assimilado pela 
economia a fim de agilizar as relações contratuais.

Assim, dúvidas não há de que o fenômeno da globa-
lização econômica vem exercendo importante influência 
sobre o modo de produção jurídica no Brasil e que, tal qual 
como ocorre em relação ao Estado, podem ser visualizados 
tanto aspectos positivos como negativos, sendo sobrema-
neira importante que ambos sejam bem analisados.

Ainda que o presente estudo tenha chegado a um 
entendimento, o tema não está esgotado, podendo no 
futuro próximo se chegar a outros juízos, diante das inú-
meras situações em que a sociedade se apresenta, de clara 
mudança em que o fenômeno da globalização acarreta no 
sistema jurídico e na democracia brasileira.
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