
CAMPO JUDICIAL E DIREITOS HUMANOS PARA ALÉM  

DAS FRONTEIRAS NACIONAIS 

 

JUDICIAL FIELD AND HUMAN RIGHTS BEYOND NATIONAL BORDERS 

 

Joana de Souza Machado1 

Laíssa Dau Carvalho2 

Rafael Jordan de Andrade Campos3 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho, com adoção do método reconstrutivo de abordagem e da teoria da justiça 

de Nancy Fraser como referencial teórico, propõe-se a analisar os limites da atividade 

jurisdicional na efetivação de direitos humanos.  A partir do diálogo com Fraser, quanto à 

dinâmica da violação de direitos humanos em um mundo globalizado, problematiza-se se a 

expansão do campo judicial para além das fronteiras nacionais, desacompanhada de 

semelhante movimento quanto ao campo da participação política, seria medida hábil a 

garantir um plano mínimo de efetivação de direitos e de responsabilização de empresas e 

demais agentes potencialmente transgressores.  
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ABSTRACT 

 

The present paper, adopting the reconstructive method of approach and Nancy Fraser's theory 

of justice as a theoretical framework, proposes to analyze the limits of the judicial activity in 

the realization of human rights. From the dialogue with Fraser, regarding the dynamics of 

violation of human rights in a globalized world, it seeks to question whether the expansion of 

the legal field beyond national borders, unaccompanied by a similar movement in the field of 

political participation, would be a skillful measure to ensure a minimum level of fulfillment of 

rights and the accountability of companies as well as of other potentially violating agents. 
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1. Introdução 

 

 

 A partir da teoria da justiça de Fraser (2009), o presente trabalho, que adota método 

reconstrutivo de abordagem, debruça-se sobre os limites da atividade jurisdicional na 

efetivação dos direitos humanos no marco da globalização.  

Propõe-se a contribuir para o enfrentamento do seguinte problema: considerando-se a 

dinâmica complexa de violação de direitos humanos em um mundo globalizado, a expansão 

do campo judicial para além das fronteiras nacionais é medida hábil a garantir um plano 



mínimo de efetivação de direitos e de responsabilização de empresas e demais agentes 

potencialmente transgressores? 

Tendo em vista a dimensão política que, sob a lente teórica de Fraser (2009), 

contorna os problemas de justiça no marco da globalização, trabalha-se com a hipótese de que 

essa expansão, se não acompanhada de semelhante movimento do campo de participação 

política, pode gerar mais violência do que garantia. 

O trabalho, inicialmente, apresenta (item 2) alguns elementos centrais da teoria da 

justiça de Fraser (2009), necessários à compreensão da lente com a qual se aproxima do 

objeto investigado. Em seguida, é reconstruída a expansão do campo judicial para além das 

fronteiras nacionais (item 3), isto é,  o processo de jurisdicionalização do direito internacional 

ou multiplicação das jurisdições internacionais, regionais ou mundiais; e analisado o papel do 

discurso de direitos humanos nesse processo (item 4). Por meio dessas etapas, e com apoio no 

referencial teórico adotado, são extraídas conclusões (item 5) em torno do problema e 

hipótese fixados. 

 

 

2. Demandas de justiça no marco da globalização 

 

 

De acordo com Fraser (2009), as reivindicações por justiça encampam, 

essencialmente, duas grandes dimensões: redistribuição socioeconômica; e reconhecimento 

legal ou cultural. Tradicionalmente, essas duas dimensões da justiça são articuladas  nos 

limites territoriais do Estado, ou no quadro “Keynesiano-Westfaliano”, ou, ainda, a partir da 



relação entre cidadão e Estado nacional. Nesse quadro, as grandes questões de justiça 

gravitam em torno do conteúdo da própria justiça, esgotam-se com o desafio de se definir “o 

que” é justiça em dada sociedade.  

Com o processo de globalização – notadamente, com a substituição do protagonismo 

do Estado pelo protagonismo das empresas (GOMEZ, 2000), inclusive quanto à violação de 

direitos humanos –, uma terceira dimensão da justiça, na avaliação de Fraser (2009), seria 

descortinada: a dimensão política. Assim, aos problemas de injustiça gerados por má 

distribuição econômica, e aos problemas de invisibilidade social e intolerância, seriam 

somados, destacadamente na dinâmica globalizada da violação a direitos humanos, problemas 

relacionados ao modo “como” as reivindicações de justiça são articuladas, problemas 

relacionados à (falsa) representação política, a “quem” é levado em consideração em tomadas 

de decisão potencialmente lesivas a direitos humanos. 

A insistência no enquadramento estadocêntrico das demandas por justiça e, portanto, 

em uma fragmentação artificial do espaço político (MACHADO; NEGRI, 2012), pode não 

apenas dificultar a percepção das violações a direitos humanos de origem, causa e/ou agência 

externas aos limites territoriais do Estado, bem como impor sérios obstáculos à 

responsabilização dos respectivos agentes e à reparação das vítimas, engessadas pelo status da 

cidadania nacional. 

  Nesse sentido, a expansão do campo judicial para além das fronteiras nacionais 

poderia se apresentar como solução:  à dinâmica globalizada de violação a direitos humanos, 

um respectivo campo de discussão que transcenda os limites territoriais do Estado. 



  Esse trilha vem sendo percorrida. O próximo item dedica-se justamente à reconstrução 

de alguns passos desse processo crescente e não uniforme de jurisdicionalização do direito 

internacional ou multiplicação das jurisdições internacionais, regionais ou mundiais.  

 

 

3. Campo judicial na vanguarda da globalização 

 

 

Entre os poderes institucionais dos Estados nacionais, o Poder Judiciário colocou-se 

na linha de frente da globalização. Por meio de uma intensificação de intercâmbio entre 

juízes, facilitada por novas tecnologias de informação e estabelecimento de uma rede 

judiciária, ou comunidade informal de juízes, constrói-se um processo de internacionalização 

de magistrados nacionais. Esse processo prepara terreno para  a chamada jurisdicionalização 

do direito internacional ou multiplicação das jurisdições internacionais, regionais ou mundiais 

(DELMAS-MARTY, 2007, p. 43). 

De fato, nos últimos vinte anos, assiste-se a significativo aumento da quantidade de 

tribunais e corte internacionais, combinado a um movimento de expansão e transformação do 

campo de atuação e natureza desses órgãos judiciais (ROMANO, 1999, p.709-751). 

A adjudicação na cena internacional assume dinâmica própria e acentuadamente 

distinta da vivenciada nos planos nacionais. A começar, em sequência oposta à constituição 

nacional dos poderes institucionais, na qual a atividade jurisdicional emerge como terceira 

função estatal e consequente das duas primeiras – legislativa e executiva –; no plano 

internacional, a atividade jurisdicional assume pioneirismo quanto às demais (DELMAS-



MARTY, 2007, p. 42), viabilizado em grande escala por uma certa concepção abstrata de 

direitos humanos, por um discurso, de direitos humanos, mediado pela noção de dignidade 

humana (HABERMAS, 2010).  

  De acordo com Habermas (2010), o caráter abstrato dos direitos humanos reclama 

uma atividade de concretização ou interpretação desses direitos, de maneira que possam ser 

aplicados. Justamente em torno dessa atividade poderia residir grande disputa. A noção de 

dignidade, porém, teria produzido o efeito de arrefecê-la.  Para o autor, a dignidade aparece 

como algo universal, inegociável – ao menos no sentido de que todos concordam que é uma 

questão central, ainda que divirjam quanto à razão e ao modo dessa centralidade.  Por 

imprimir esse denominador comum, a dignidade teria exercido o papel de facilitar a 

negociação de compromissos no discurso de fundamentação dos direitos humanos. 

  É relevante, no ponto, expor a distinção que o autor estabelece entre discurso de 

justificação e discurso de aplicação. Para Habermas (1989, p. 217), reconhecer a validade 

prima facie de uma norma significa tão somente afirmar que ela foi imparcialmente 

justificada. Apenas a aplicação imparcial dessa norma conduz a uma decisão válida em um 

caso concreto. A validade da norma em abstrato não garante justiça no caso individual. Em 

outros termos, os discursos de aplicação, próprios da atividade jurisdicional, não se 

confundem com a justificação das normas, dada a imprevisibilidade das futuras situações. 

  Retomando-se as normas de direitos humanos,  a dignidade, ao forjar base consensual 

mínima, atuaria como critério moral universal de fundamentação/justificação dos direitos, 

ainda que submetido a teste pela via do discurso de aplicação. Com o fundamento 

aparentemente dado no plano internacional, bastaria expandir o campo judicial ou 

jurisdicionalizar o direito internacional para viabilizar a aplicação do discurso de direitos 

humanos aos casos de violação, especialmente àqueles que escapassem às soluções nacionais. 



  A vanguarda do Poder Judiciário, frente aos demais Poderes Estatais, no processo de 

globalização foi assim, em alguma medida, viabilizada pela suposta universalidade do 

discurso dos direitos humanos. Ao forjar base consensual mínima em torno do discurso de 

fundamentação das normas da esfera internacional, iluminou um atalho para construção do 

plano do discurso de aplicação, para a atividade de adjudicação internacional. 

  Importa, porém, destacar, quanto ao discurso dos direitos humanos, pressupostos 

como a natureza humana universal, a partir da racionalidade; a superioridade dessa natureza 

humana sobre os demais seres; e até mesmo o conceito de dignidade humana são comumente 

identificados como de matriz ocidental kantiana e distintos de construções realizadas por 

outros povos e culturas (PANIKKAR, 1984).  

  Nessa matriz, identifica-se uma caracterização sumamente abstrata dos fundamentos 

da ética, em alguma medida herdeira da fundamentação da metafísica dos costumes de Kant 

(1996). A pretensão de universalidade aparece em Kant (1996) a partir do instrumento 

epistemológico do atomismo racional. Trata-se de compreender o ser humano como átomo 

racional, ou seja, de reconhecer uma mesma capacidade em todo ser humano, um aparato 

racional, a habilitar todo e qualquer indivíduo à produção de conceito geral sobre as coisas, à 

representação mental dos objetos, transcendendo-lhes os aspectos contingenciais ou as 

particularidades (KANT, 1996). 

  Essa habilidade, colocada pelo aparato racional e que não se condiciona pela 

experiência do indivíduo (ainda que com ela se relacione), fornece o dado de realidade de que 

estamos pensando em uma mesma coisa, por exemplo, sobre dignidade humana. Assim, 

princípios morais, uma vez decorrentes desse mesmo aparato racional, seriam, nesse sentido, 

universais. A universalidade estaria nessa mesma capacidade e não no conteúdo em si dos 

princípios ou critérios morais (KANT, 1996). 



  Essa matriz se sustenta, portanto, em uma ética normativa de fundamentação 

principiológica e procedimental, um importante legado na busca de uma teoria moral que não 

se condicionasse a preferências pessoais, instintos, desejos, a qual colocasse obstáculo ao uso 

privado da razão pública.  

  O uso desse legado, porém, pode ter gerado consequências não previstas. O discurso 

de direitos humanos filiado a essa matriz ocidental kantiana vem sendo denunciado por alguns 

críticos (SANTOS, 1987) como uma forma de imposição e dominação de uma cultura sobre 

as demais, a serviço de interesses econômicos e geopolíticos de Estados hegemônicos, a 

despeito da promessa de emancipação que costuma veicular. 

   Como se abordará no próximo item, nem o discurso de direitos humanos é tão 

inclusivo quanto pretendem alguns; nem o campo judicial é tão autônomo em relação a 

campos como o da política, como o econômico, como pretendem outros, o que abre espaço ao 

problema colocado por esse trabalho, isto é, a insuficiência da expansão do campo judicial 

para garantir um plano mínimo de efetivação de direitos e de responsabilização de empresas e 

demais agentes potencialmente transgressores. 

 

 

4. Direitos humanos e falsa representação 

 

    

A partir da dimensão política da justiça acentuada na teoria de Fraser (2009), adotada 

como lente nesse trabalho,  torna-se necessário problematizar a questão da universalidade dos 

direitos humanos. A existência de um grande número de indivíduos que não se vêem 



incluídos na concepção atual de direitos humanos aponta para a ideia de falta representação. 

Não somente no que se refere aos povos que não foram consultados na proposição de uma 

Declaração Universal de Direitos Humanos por não estarem inseridos na concepção moderna 

de Estado detentor de autodeterminação; mas também aos grupos de indivíduos que não 

possuem grande representatividade política para fazer ouvir os seus anseios e preocupações.  

 Além dos questionamentos quanto à porosidade do discurso dos direitos humanos às 

diferentes concepções culturais, há também críticas quanto ao enfoque mais comprometido 

com direitos individuais – civis e políticos –, do que com direitos sociais, culturais e 

econômicos. Estes últimos foram conquistados a partir de muitas lutas de grupos com menor 

representatividade política, como os indígenas e afrodescendentes, e, muitas vezes, foram 

contestados em vias de serem revertidos (SANTOS, 1987).  

Esse enfoque seletivo obscurece uma característica importante dos direitos humanos, 

isto é, a da indivisibilidade. Como ilustração, tem-se a tensão entre o direito ao 

desenvolvimento e outros direitos humanos como o direito à autodeterminação, à terra e a um 

ambiente saudável, caros, especialmente, mas não apenas, a povos com pouca 

representatividade política (SANTOS, 1987). A própria ideia de desenvolvimento, 

isoladamente considerada, já pode ser excludente, na medida em que eventualmente acomode 

perspectiva hegemônica, de ditar a países de Terceiro Mundo as escolhas econômicas e outras 

realizadas  por países de Primeiro Mundo (RAJAGOPAL, 2006).  

Também ao se realizar a contextualização histórica do desenvolvimento do discurso 

dos direitos humanos, observa-se que, apesar de se apresentar como um discurso pós-

imperialista,  como via de emancipação das políticas colonialistas de dominação, o discurso 

permaneceu hegemônico. De fato, ao ser examinado historicamente o papel interpretado pelo 

corpo dos direitos humanos internacionais nas lutas emancipatórias, observam-se algumas 



circunstâncias reveladoras, como de a Declaração Universal não se aplicar diretamente em 

áreas coloniais; ou a dificuldade apresentada por parte do Terceiro Mundo em inserir na 

agenda de discussão da Comissão de Direitos Humanos da ONU a pauta das lutas 

anticolonialistas, sendo que mesmo após a inserção sua discussão foi apenas tangencial. 

(RAJAGOPAL, 2006). 

Mais um fator a ser analisado ao se problematizar a universalidade dos direitos 

humanos é o próprio filtro potencializado pela noção do que é humano. O conceito de 

humanidade não possui significado fixo (DOUZINAS, 2011), é dotado de historicidade e, 

portanto, tem sua noção modificada com o tempo em que é aplicado.  

Assim, a história fornece exemplos dessa filtragem, de situações em que seres 

humanos foram estrategicamente classificados meio humanos ou até inumanos. Como o 

tratamento conferido pela Espanha aos indígenas das Américas, tidos como seres bárbaros, 

inferiores ao europeus.  Ao situá-los como exógenos à categoria dos seres humanos, era 

plenamente justificável negar-lhes direitos próprios aos humanos, como o direito à terra, 

dominar-lhes, ou então condicionar o status de ser humano a algum fator como a conversão ao 

cristianismo. 

Apesar de a Declaração Universal de 1948 afirmar que todo ser humano possui 

direitos humanos por ser dotado de uma dignidade inerente à condição humana, ainda hoje há 

mecanismos de filtragem. Sob a justificativa de segurança nacional ou internacional, a 

categoria de terrorista, por exemplo, imprime caráter de validade a condutas que 

originariamente seriam violações inconcebíveis a direitos humanos.  

Ainda que o discurso de direitos humanos pudesse ser razoavelmente tomado como 

um produto final bastante inclusivo e poroso às variáveis culturais, a ser aplicado pelas 



jurisdições internacionais, regionais ou mundiais; não estariam contornados os problemas da 

globalização quase solitária do campo judicial. Solitária por não vir acompanhada por 

semelhante extensão de espaços institucionais de representação política no plano 

internacional, a ensejar construção democrática dos fundamentos a serem aplicados pelas 

estruturas jurisdicionais.  

O campo judicial tem como produto um compromisso político entre exigências 

inconciliáveis, como as colocadas pela vítima e pelo agente violador de direitos humanos. 

Esse compromisso, que se apresenta como síntese lógica entre teses antagonistas, reúne toda a 

ambiguidade do campo jurídico. Alimenta-se da lógica do campo político, da escolha entre o 

mais oportuno, o mais interessante; e, ao mesmo tempo, da lógica do campo científico, a qual 

opõe o verdadeiro ao falso (BOURDIEU, 2010, p. 228-229).  

A linguagem jurídica, comumente marcada pela neutralidade,  impessoalidade, pode, 

no entanto, camuflar o caráter relativo da autonomia que o campo jurídico consegue demarcar 

em relação a outros campos como o da política, da religião, da economia. As pressões 

externas ao Direito podem se desenvolver de modo ainda mais subterrâneo no campo judicial, 

se referenciado a um discurso de fundamentação pretensamente universal, acirrando-se, 

assim, o risco de violência simbólica (BOURDIEU, 2010, p. 11),  por trás de intenções 

emancipatórias. 

 

  

5. Conclusão 

 

 



  Com a adoção da teoria da justiça de Fraser (2009) como referencial teórico,  partiu-se 

da compreensão de que para além das dimensões econômica e cultural da justiça, há uma 

terceira dimensão vital às condições de realização do justo, qual seja, a dimensão da 

representação política. 

  Essa dimensão já coloca enormes desafios à busca pela efetivação de direitos e 

responsabilização dos respectivos agentes violadores de direitos humanos nos limites dos 

territórios nacionais, desafios agudamente acirrados quando a questão é transposta à cena 

internacional. 

  Viu-se, ao longo dessa análise, que quando as violações a direitos humanos e 

correlatas demandas por justiça não mais se encaixam, a partir do processo de globalização, 

no quadro Keynesiano-westfaliano, torna-se necessário construir novos planos e mecanismos 

de efetivação desses direitos. 

   A expansão do campo judicial para além das fronteiras nacionais se deu em resposta a 

esse problema, com um processo crescente, ainda que não uniforme, de jurisdicionalização do 

plano internacionalização. Destacou-se o papel fundamental do caráter universal do discurso 

dos direitos humanos na vanguarda do Poder Judiciário face à globalização, em especial, 

como esse elemento de universalidade alimentou o discurso de fundamentação das normas 

internacionais, abrindo atalho à construção do plano de adjudicação internacional. 

 Apontou-se, porém, que esse caráter universal dos direitos humanos, tão útil à 

expansão do campo judicial na esfera internacional, assenta-se em matriz ocidental e acaba 

por servir a perspectivas hegemônicas, excludentes, a serem confirmadas sem maiores 

problematizações nos discursos de aplicação dos direitos humanos. 

Com esse processo reconstrutivo de abordagem, do qual se extraem a dimensão 



política da justiça e a possível unilateralidade do discurso dos direitos humanos, o presente 

trabalho conclui que a expansão do campo judicial para além das fronteiras nacionais de fato 

não é medida suficiente para a efetivação de direitos e responsabilização de empresas e 

demais agentes da dinâmica globalizada de violação de direitos humanos.  

É imprescindível que esse processo seja acompanhado da transnacionalização do 

campo de participação política, institucionalização e multiplicação de arenas democráticas, 

capazes de impactar a formulação dos argumentos a serem reconstruídos nos espaços 

jurisdicionais.  

A democratização do processo pelo qual se constroem os fundamentos da justiça em 

um mundo globalizado é condição para que a jurisdicionalização do direito internacional se 

coloque a serviço de uma efetivação de direitos verdadeiramente emancipatória, e não se 

torne instrumento para mais violência e opressão. 
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