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RESUMO: O presente trabalho irá tratar da análise do “caso do Porto do Açu”, que é o maior 

complexo minerário-portuário da América Latina, sob a ótica do sistema de Justiça. Busca-se 

problematizar sua maneira de consolidação e o papel que vem desempenhando no que se 

refere à efetivação dos Direitos Humanos. Atualmente, com o contexto da globalização, as 

grandes empresas, como as que compõem o Complexo, são as grandes violadoras de Direitos 

Humanos e, devido ao destaque econômico, possuem mais poderes que alguns Estados, de 

modo que será analisada a atuação do Judiciário perante as violações de Direitos Humanos no 

Açu. 
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ABSTRACT: The current work will study the "Açu Harbor case” which is the largest mining 

and port complex in Latin America, from the perspective of the justice system. The objective 

is to problematize its way of consolidation and the function it has played on the effectiveness 

of Human Rights. Nowadays, within the context of globalization, large companies, such as 

the ones building the complex, are the major violators of Human Rights and, due to economic 

prominence, have more powers than some States. Therefore, it will be analyzed the 

performance of the Court toward violations of Human Rights in Açu. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho se propõe a analisar o “caso do Porto do Açu”, maior complexo 

minerário-portuário da América Latina, que, inclusive, conta com investimentos na casa de 40 

bilhões de dólares, sob o foco da deficiência estrutural do “sistema de justiça” brasileiro 

(FARIA, 2004) para atender as demandas das vítimas de violações de Direitos Humanos por 

empresas. 

A problemática que se procura trabalhar diz respeito à ineficiência crônica do 

judiciário brasileiro em compreender, se relacionar e julgar as demandas de violações de 

Direitos Humanos, principalmente no que se refere àquelas decorrentes de violações 

cometidas por empresas, as quais se incorpora um profundo déficit político e socioeconômico 

entre as partes em litígio. 

Dessa forma, procura-se comprovar que o judiciário brasileiro apresenta falhas no 

seu funcionamento e nos padrões de atuação dos seus agentes, carecendo de estrutura, 

preparação e compreensão doutrinária de Direitos Humanos, para enfrentar os litígios 

envolvendo atores tão poderosos como empresas transnacionais, muitas vezes tendo o Estado 

como cúmplice das violações perpetradas. 

Para isso pretende-se utilizar o estudo de caso como metodologia de pesquisa 

analítica, baseada em documentos provenientes de dois processos judiciais, ações civis 

públicas, em curso na 1ª vara federal de Campos dos Goytacazes, dizendo respeito à 

judicialização de violações de Direitos Humanos por empresas no Porto do Açu, quais sejam 

os processos nº 0000149-98.2012.4.02.5103 e nº 0000133-13.2013.4.02.5103. Foi realizada 

cópia de ambos os processos por inteiro em setembro de 2014. 

Propõe-se uma abordagem qualitativa, buscando identificar características e fatores 

nos processos que possibilitem, através de uma análise indutiva, sinalizar a inabilidade e 

ineficiência do “sistema de justiça” brasileiro para lidar com demandas como essas. 

Compreende-se que não há pesquisa realizada sob uma ótica de neutralidade, todo 

pesquisador ocupa um lugar específico de “fala” e carrega um potencial ideológico no seu 

trabalho. Conforme Cox (1986, p.207), “Teoria é sempre para alguém e com um propósito 

específico”, assim, esse trabalho se propõe a “falar” em defesa das vítimas de violações de 

Direitos Humanos, apontando para a necessária mudança do sistema judiciário de modo a ser 

capaz de compreender, relacionar-se e julgar suas demandas de modo eficiente e justo. 

O projeto porto-industrial do Açu é um empreendimento que visa à construção de um 

porto no norte do litoral do Estado do Rio de Janeiro, mais especificamente, localizado no 



município de São João da Barra. Envolve a criação de uma espécie de condomínio industrial 

logístico que pretende ser um centro de exportação e importação para as regiões Centro-Oeste 

e Sudeste, com função adicional de escoar produtos ao longo da costa através de serviços de 

cabotagem. 

Este engloba construções subsidiárias, como um estaleiro naval, um mineroduto,o 

suporte elétrico necessário, a ligação de ferrovias e a construção de um corredor logístico. Ou 

seja, pretende-se construir um porto e todo o aparato necessário para que haja o devido 

suporte funcional a ele. 

Faz-se importante entender que o projeto nasce como pretensão do governo do 

estado do Rio de Janeiro, com Anthony Garotinho, seguido no mandato por sua esposa 

Rosinha Garotinho. Por meio de reuniões privadas com empresas, apresenta-se a ideia para 

Eliezer Batista, que o direciona para Eike Batista, seu filho.  

A ideia está sendo implantada nos dias hodiernos e conta com vultosos incentivos 

fiscais nos âmbitos municipal, estadual e federal. O investimento feito pela iniciativa privada 

chega a cerca de 40 bilhões de dólares. Dessa forma se compõe o que possivelmente é o maior 

investimento em infraestrutura portuária da América Latina. 

O problema surge quando essa empreitada de proporções colossais gera violações de 

direitos humanos de igual porte. As denúncias relativas ao impacto negativo gerado pelo 

Porto do Açu são inúmeras e deram origem a variados processos judiciais. A questão a ser 

analisada se refere ao desempenho do “sistema de justiça” brasileiro perante esse quadro de 

desrespeito crônico aos direitos humanos. 

Para analisar este caso, propõe-se como referencial teórico a matriz do “Direito 

Achado na Rua”, somada às considerações de José Eduardo Faria sobre o “sistema de justiça” 

brasileiro. 

Faria (2004) compreende que o sistema brasileiro de Justiça atrela-se à realidade 

sócio-econômica, partindo de condições de desigualdade que permeiam a sociedade brasileira. 

O “sistema de Justiça” no Brasil contemporâneo conta com a falha instrumental, política e 

simbólica tendo em vista a incompatibilidade estrutural da arquitetura judiciária com a 

realidade socioeconômica, sendo assim, incapaz de compreender, relacionar-se e julgar 

eficientemente as demandas relacionadas a violações de Direitos Humanos cometidas por 

empresas. 

A desigualdade material é tão grande que obstrui o adequado juízo e prestação dos 

agentes do judiciário nestas demandas de cunho fortemente político, visto a relação dos 



grandes empreendimentos com investimentos governamentais e a utilização destes negócios 

como plataforma de campanha. 

Assim, a estrutura impede a percepção do Direito como criação social e expressão de 

legítima organização da liberdade, traduzindo o processo de emancipação dos oprimidos e dos 

excluídos, “achado na rua”, entre aqueles que possuem seus direitos constantemente violados. 

Isto posto, conclui-se pela necessidade de uma reforma do judiciário brasileiro, 

permitindo o efetivo acesso à justiça, que não mate as demandas populares na sua origem, 

influenciado por questões político-econômicas, que “quase” sempre beneficiam as empresas, 

sejam estas nacionais ou transnacionais, e ignoram a realidade das vítimas que compõem a 

resistência social ao modelo predatório de desenvolvimento implantado no Brasil e na 

América Latina nas últimas décadas. 

O sistema brasileiro de “Justiça” é compreendido aqui atrelando-se à realidade sócio-

econômica, em que há o fenômeno chamado “judicialização da vida política e econômica”. 

Dessa forma, verifica-se o protagonismo dos agentes do judiciário em decidir acerca de 

diversas demandas de uma sociedade plural, de modo que esse novo cenário faz com que, em 

grande parte dos casos, o sistema de “Justiça” atue de maneira contrária a própria efetivação 

de uma Justiça de fato. 

2. DIREITOS HUMANOS E O DIREITO COMO INSTRUMENTO DE EMANCIPAÇÃO 

SOCIAL: LIÇÕES DO “DIREITO ACHADO NA RUA” 

 

Este trabalho possui o escopo de constatar a deficiência estrutural do “Sistema de 

Justiça” brasileiro para além das consensuais críticas realizadas ao judiciário no que diz 

respeito à saturação de processos e ausência de magistrados e serventuários. 

O foco do trabalho está nos casos que envolvem empresas violadoras de Direitos 

Humanos e as vítimas dessas violações como partes, onde aponta-se, primeiramente, para a 

ausência de compreensão dos Direitos Humanos, e de como estes se desenvolvem na 

realidade social concreta daqueles que tem seus direitos violados, impedindo que os 

magistrados e servidores públicos do judiciário possam se relacionar com o conflito 

transportado para os autos do processo, para então julgar a lide. 

Então esta deficiência do judiciário se dá em três dimensões, na compreensão, no 

relacionamento e no julgamento de casos envolvendo violações de Direitos Humanos por 

empresas. 

Para embasar a perspectiva do trabalho do Direito como instrumento de emancipação 

social e campo de disputa por justiça social, pretende-se construir uma relação referência com 



a corrente teórica do “Direito Achado na Rua”, desenvolvida na Universidade de Brasília 

(UnB) por Roberto Lyra Filho e José Geraldo de Sousa Júnior, dentre outros. 

O conceito de Direito é polimórfico e traz em si contradições “genéticas”, possuindo 

inúmeros conflitos conceituais desde o início das civilizações no mundo. Compreende-se que 

não há pesquisa realizada sob uma ótica de neutralidade, todo pesquisador ocupa um lugar 

específico de “fala” e carrega um potencial ideológico no seu trabalho. Adotar uma 

perspectiva do Direito localiza o artigo em uma matriz ideológica, sendo aquela que busca 

analisar o problema da perspectiva dos grupos subalternizados pela dinâmica do capital, 

espoliadora de seus Direitos Humanos, direitos básicos e fundamentais para a existência digna 

desses sujeitos, vistos individual ou coletivamente. 

Conforme preceitua Cox (1986, p.207), “Teoria é sempre para alguém e com um 

propósito específico”, assim, esse trabalho se propõe a “falar” em defesa das vítimas de 

violações de Direitos Humanos, apontando para a necessária mudança do sistema judiciário 

de modo a ser capaz de compreender, relacionar-se e julgar suas demandas de modo eficiente 

e justo. 

A base do conceito de Direito se forma na aceitação de que este não pode ser visto 

como um monopólio estatal, de que há na verdade um pluralismo jurídico. A limitadora visão 

positivista de que Direito é apenas o que foi criado com base na pirâmide normativa do 

ordenamento (KELSEN,1934) deve ser rejeitada. Ao contrário, o argumento se forma em prol 

do reconhecimento da juridicidade presente em contextos alternativos, não estatais, mas não 

desprovidos de legitimidade. O “Direito Achado na Rua” é um Direito que reconhece outras 

fontes de si em meios populares, que enxerga os desfavorecidos como produtores do Direito. 

Assim, a rua forma uma metáfora representadora do público, terreno em que surgem 

os movimentos sociais e que testemunha os clamores dos oprimidos e marginalizados pelo 

sistema. A rua é o espaço de discussão de direitos e argumentação sobre a forma organizativa 

de liberdade que o sistema deve adotar. A correta interpretação do fenômeno jurídico realiza o 

reconhecimento desse direito insurgente, marcado por seu papel emancipador de busca pela 

liberdade não-lesiva4. 

Distanciando-se dos modelos positivista e jusnaturalista, Lyra Filho (1986) elabora 

uma visão do Direito como instrumento emancipador que busca organizar a sociedade de 

forma que esta obtenha a maior liberdade não-lesiva possível. Em suas próprias palavras: 

                                                           
4 O conceito de liberdade não-lesiva advém da compreensão de que a liberdade sem limites é completamente 
indesejável em uma organização social. Ao Direito cabe regular a liberdade de forma que esta seja a máxima 
possível mas que não seja tão extensa a ponto de verificar-se prejudicial à própria liberdade dos outros 
indivíduos. A limitação da liberdade serve para aumentá-la. 



 

“o Direito se faz no processo histórico de libertação enquanto 

desvenda precisamente os impedimentos da liberdade não-lesiva aos 

demais. Nasce na rua, no clamor dos espoliados e oprimidos e sua 

filtragem nas normas costumeiras e legais tanto pode gerar produtos 

autênticos (isto é, atendendo ao ponto atual mais avançado de 

conscientização dos melhores padrões de liberdade em convivência), 

quanto produtos falsificados (isto é, a negação do direito no  próprio 

veículo de sua efetivação, que assim se torna um organismo 

canceroso, como as leis que ainda por aí representam a chancela da 

iniquidade, a pretexto da consagração do direito).” (LYRA 

FILHO,1986, p.312)  

 

 

O Direito, então, é emancipador por nascer das vivências dos sujeitos no dia a dia, 

em sua relação com os demais atores sociais e com a legislação colocada, produzindo sua 

afirmação ou sua negação, e perfazendo o dialético processo de atualização e reconstrução 

deste conforme a luta se desenrola, ou seja, constantemente. 

Os Direitos Humanos, apesar de possuírem sua origem nas revoluções liberais do 

século XVIII, e serem, tradicionalmente, associados à lógica discursiva individualista, podem 

ser compreendidos dentro do quadro do Direito como instrumento de emancipação ao 

consumarem as reivindicações dos oprimidos em um contínuo processo de enunciação dos 

princípios dessa legítima organização social reivindicatória. 

Eles são a síntese alcançada pelo processo democrático de luta por direitos, resultado 

da ação dos diversos sujeitos coletivos presentes na sociedade civil em contato com os outros 

agentes que operam nesse contexto. 

Essa é uma visão que compreende o Direito como realizador de Justiça Social. Este 

Direito não deve ser confundido com as distorções realizadas em seu nome. Também não é 

simplesmente um repressor, um limitador de liberdades. Na verdade, é instrumento que 

possibilita a maior liberdade possível, reprimindo apenas as formas de liberdade que lesam 

seguimentos da sociedade e que, portanto, apresentam caráter opressivo. 

A liberdade, nesse entendimento, é fonte de legitimação do jurídico, mas é também 

problema: “tarefa, que se realiza na História, porque não nos libertamos isoladamente, mas 

em conjunto” (LYRA FILHO, 1983, p.307). Note-se que a libertação não ocorre por um fator 

externo aos sujeitos envolvidos, pelo contrário, é conquistada por eles mesmos em um 

processo de empoderamento das minorias que resulta em emancipação. A visão do Direito 

Achado na Rua é humanista por excelência e acredita na capacidade dos sujeitos de modificar 

a sua situação, alterar seu curso na História. 



A partir dessa concepção de Direito, se torna possível uma análise das deficiências 

estruturais do “Sistema de Justiça” brasileiro, e a sua verificação no caso do complexo 

portuário do Açu. 

 

3. A TRIPLA DIMENSÃO DA DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DO “SISTEMA DE 

JUSTIÇA” BRASILEIRO  

 

Neste capítulo, abordam-se de maneira qualitativa as características principais do 

“Sistema de Justiça” brasileiro, fazendo uma análise da tripla dimensão de sua deficiência 

estrutural para compreender, se relacionar e julgar demandas que envolvam violações de 

Direitos Humanos, principalmente as cometidas por empresas. Para tanto, defende-se aqui 

uma necessária mudança de paradigma no funcionamento do Judiciário. 

Utilizando-se como marco teórico das considerações de José Eduardo Faria (2004), é 

possível compreender a conexão entre o sistema brasileiro de Justiça e a realidade 

socioeconômica caracterizada por suas condições de desigualdade que permeiam a sociedade 

brasileira. Dessa maneira, o “Sistema de Justiça” no Brasil contemporâneo conta com a falha 

instrumental, política e simbólica tendo em vista a incompatibilidade estrutural da arquitetura 

judiciária com a realidade socioeconômica. Esse fato segue desde os tempos de colônia, de 

um modelo de sistema burocratizado por procedimentos escritos, como também de tratamento 

entre seus membros. 

A tripla dimensão da deficiência estrutural do “Sistema de Justiça” brasileiro diz 

respeito à inabilidade deste na figura dos magistrados e demais serventuários da justiça em 

compreender, se relacionar e julgar demandas sobre violações de Direitos Humanos. O fato 

destas violações serem cometidas por empresas somente agrava essa situação, e adiciona uma 

camada econômica e mercadológica problemática a essa deficiência. 

3.1. O “COMPREENDER”/ “CONHECER” 

 

O Judiciário brasileiro sofre de uma grave deficiência em relação ao enfrentamento 

de demandas relativas a violações de Direitos Humanos, pois os sujeitos responsáveis pela 

construção do raciocínio jurídico do processo judicial, juízes, promotores e demais 

serventuários da justiça, não possuem compreensão do que sejam Direitos Humanos, e de 

como estes surgem, sua dimensão, e de como estes direitos se articulam nas esferas nacional e 

internacional. 



Essa falha tem sua gênese nas cadeiras dos cursos de Direito por todo o país. Grande 

parte dos cursos de Direito não possuem sequer uma disciplina que trate de Direitos 

Humanos, e que se proponha a realizar uma análise histórica genealógica desta categoria 

jurídica (JOAS, 2012). 

Formam-se milhares de bacharéis em Direito todo o ano no Brasil, e parte (bastante 

pequena) deste número consegue a aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), o que já aponta a ausência de proficiência técnica de larga parte dos juristas 

brasileiros. 

Além disso, a maioria destes profissionais sequer sabe o que são e o que representam 

os Direitos Humanos, e quais as principais normativas internacionais sobre esses direitos. 

Pode-se tirar essa conclusão por orientação dos dados que serão apresentados a seguir, 

provenientes de pesquisa realizada por José Ricardo Cunha (2005), que conclui pelo déficit de 

compreensão de Direitos Humanos dos magistrados brasileiros. 

Se os magistrados, considerados os mais bem preparados tecnicamente do judiciário, 

pelo dificílimo processo seletivo para carreira, desconhecem a categoria dos Direitos 

Humanos, aqueles profissionais que não passaram por todo esse processo de estudo e 

preparação para um concurso de tal envergadura, também sofrem do mesmo déficit de 

compreensão da lógica dos Direitos Humanos. 

Em se tratando da ausência de conhecimentos dos magistrados acerca da temática de 

Direitos Humanos, destaca-se aqui as perspectivas de José Ricardo Cunha em sua pesquisa 

que investigação grau de justiciabilidade dos Direitos Humanos. O trabalho de Cunha destaca 

variáveis que influenciam nos julgamentos, tais como o tipo de vara e a cor do juiz atuante na 

causa e, ainda, seu conhecimento referente aos sistemas internacionais de proteção dos 

Direitos Humanos da OEA e da ONU, que é o argumento que mais interessa no momento 

para o tratado aqui. 

O Poder Judiciário é o último guardião para a efetivação de direitos, não diferente na 

lógica dos Direitos Humanos, de modo que o juiz é figura fulcral na efetivação da tutela 

jurisdicional. A pesquisa de Cunha levanta 225, dentre as 244, varas de primeira instância, em 

funcionamento, do Tribunal de Justiça da cidade do Rio de Janeiro acerca da concepção e 

aplicação dos magistrados nas matérias referentes a direitos humanos, bem como o nível de 

formação dos juízes na área de Direitos Humanos. 

Constata-se que, segundo Cunha (2005), 40% dos juízes nunca estudaram Direitos 

Humanos e que apenas 16% deles têm conhecimento sobre o funcionamento do Sistema de 



Proteção dos Direitos Humanos Interamericanos e das Nações Unidas. Com o referido estudo, 

extraiu-se ainda que a grande maioria dos magistrados, 73% deles, têm interesse em participar 

de cursos sobre Direitos Humanos. 

As sentenças mostram que há entre os magistrados a dificuldade de aplicar os 

direitos fundamentais nas relações privadas. Isso fora verificado através de análise 

comparativa em que se constatou que a fundamentação é maior na Vara Criminal e menor nas 

varas Cível e de Fazenda Pública.  

Outro fator relevante que se observa é a influência da cor, ou raça, dos juízes 

associada à maior probabilidade de utilização frequente dos mecanismos internacionais é a 

parda, e a menor, a branca. Tal constatação instiga preocupação com o funcionamento do 

sistema de “Justiça”, haja vista que a maioria dos juízes são brancos. 

Destaca-se que o conhecimento sobre os Sistemas Internacionais de Proteção dos 

Direitos Humanos, da ONU e da OEA, demonstra que há maior chance de utilização de tais 

normativas por aqueles magistrados que possuírem maiores conhecimentos sobre essas 

matérias. 

 

3.2. O “RELACIONAR-SE” 

 

A dimensão do “relacionar-se” na deficiência estrutural do “Sistema de Justiça” 

brasileiro possui vários eixos de verificação. Ela está na [i] problemática do reconhecimento 

da legitimidade dos atores populares “provenientes das ruas” (SOUZA JUNIOR, 2008), 

sujeitos coletivos de direitos, pelo judiciário; na [ii] dificuldade de acesso à tutela 

jurisdicional, na sua componente ampliada; e na [iii] invisibilização do sofrimento dos atores 

dentro do processo, ou esterilização processual burocrática das violações de Direitos 

Humanos. 

Esses três eixos de deficiência no “relacionar-se” com as demandas de violações de 

Direitos Humanos compõem um todo, se complementam e se sobrepõem, mas serão 

analisados de maneira separada para fins didáticos. 

O primeiro eixo diz respeito à problemática no reconhecimento do sujeito coletivo de 

direitos como legítimo para a discussão sobre violações de Direitos Humanos. Este é um novo 

ator no cenário político atual, que se caracteriza pela potencialidade de criar direitos por meio 

de uma união solidária em prol de um projeto. O sujeito coletivo de direitos é mais do que a 

soma dos seus componentes, mais do que a união dos sujeitos individuais que formam uma 



conexão de solidariedade em vista de um projeto de mudança. É uma configuração inovadora 

que possui uma identidade coletiva, que se cria após um processo, ao invés de existir 

anteriormente a ele.  

Além disso, esse sujeito tem como característica a autonomia, no sentido de que são 

autônomos aqueles “sujeitos capazes de dar a si mesmos a lei” (CHAUÍ,1990). A 

reivindicação, conquista e garantia de direitos é objetivo primordial desse sujeito. Marilena 

Chauí diz ainda que: 

 

“se trata de um sujeito coletivo e descentralizado, portanto, despojado 

das duas marcas que caracterizam o advento da concepção burguesa 

da subjetividade: a individualidade solipsista ou monádica como 

centro de onde partem ações livres e responsáveis e o sujeito como 

consciência individual soberana de onde irradiam ideias e 

representações, postas como objeto, domináveis pelo intelecto. O 

novo sujeito é social; são os movimentos populares em cujo interior os 

indivíduos, até então dispersos e privatizados, passam a definir-se a 

cada efeito resultante das decisões e atividades realizadas.” (CHAUÍ, 

1995,p.???) 

 

Emir Sader contribui com o seguinte esclarecimento: 

 

“a consciência de seus direitos consiste exatamente em encarar as 

privações da vida privada como injustiças no lugar de repetições 

naturais do cotidiano. E justamente a revolução de expectativas 

produzidas esteve na busca de uma valorização da dignidade, não 

mais no estrito cumprimento de seus papéis tradicionais, mas sim na 

participação coletiva numa luta contra o que consideram as injustiças 

de que eram vítimas. E, ao valorizarem a sua participação na luta por 

seus direitos, constituíram um movimento social contraposto ao 

clientelismo característico das relações tradicionais entre os agentes 

políticos e as camadas subalternas.” (SADER, 1995, p.???) 

 

Esse sujeito coletivo surgido na luta por direitos, na reconstrução do Direito como 

instrumento de emancipação e de luta por Justiça social são os movimentos sociais, os 

coletivos sociais, ou associações populares de luta por direitos e defesa dos Direitos Humanos 

(como associações de bairro, organizações de afetados por atividades de empresas, 

associações profissionais, dentre outros). 

Como o foco deste trabalho não são as tecnicidades do processo judicial, não entrar-

se-á nessas águas, mas é importante apontar para o caso específico da Ação Civil Pública, que 



exige, para que um sujeito coletivo figure como polo ativo na ação, que este possua registro 

formal e três anos de funcionamento5. 

São várias as dificuldades que os sujeitos coletivos de direito enfrentam para 

ingressar na esfera judicial. Muitos destes sujeitos surgem de maneira espontânea, no decorrer 

do enfrentamento por direitos, no coração das lutas sociais, não contando com registro formal, 

e nem possuindo, talvez, a estabilidade para tal, configurando sujeitos precários, surgidos com 

prazo de validade, com seu fim no atendimento das condições demandadas. 

E como os sujeitos coletivos de direitos possuem identidade coletiva, possuem 

reivindicações próprias, extrapolando as dos indivíduos que o compõem, há também uma 

dificuldade dos serventuários da justiça em compreenderem esta organização inovadora e 

relacionarem-se com esses atores desindividualizados, onde não há, necessariamente, um 

indivíduo responsável, ou uma liderança unitária que represente aquela “comunidade” 

articulada. 

O segundo eixo, e talvez o mais evidente e trabalhado de todos, é a perspectiva do 

acesso à justiça. Segundo Faria (2004), um ponto a se destacar nesse eixo são as situações de 

miséria que negam o princípio da igualdade formal perante a lei, por impedirem que um setor 

considerável da população consiga chegar ao judiciário, acarretando sérios prejuízos à 

efetivação dos Direitos Humanos. Sobre tal aspecto, Mauro Cappelletti (1988) elucida: 

 

“A expressão acesso à Justiça é reconhecidamente de difícil 

definição, mas serve para determinar duas finalidades básicas do 

sistema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar 

seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado. 

Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos; segundo, 

ele deve produzir resultados que sejam individual e socialmente 

justos.” (CAPPELLETTI, 1988, p.8) 

 

As décadas de 1970 e 1980, de emergência dos movimentos sociais com a busca pela 

ampliação da participação de parcelas marginalizadas da sociedade frente ao judiciário, e a 

Constituição de 1988 possibilitaram a consagração de novos direitos e aplicação de alguns já 

consagrados. Todavia, com muitos casos em litigância, não é possível uma solução definitiva 

e coerente que cumpra os prazos em tempos razoáveis, pois a atuação formalista dos tribunais 

superiores retarda decisões terminativas e/ou tira o enfoque das questões essenciais para as 

meramente procedimentais. Assim, o papel das instâncias superiores tem sido reduzido às 

                                                           
5 Já há jurisprudência e certo consenso geral sobre a flexibilização destes critérios de acordo com a situação 
concreta, no entanto, essa situação representa dificuldade no reconhecimento desses atores. 



juntas administrativas que confirmam decisões já proferidas, fato que não estimula a produção 

e a criatividade na atuação do Judiciário. 

Com a mudança de paradigma no Direito, com o surgimento de novos atores na 

esfera jurisdicional, o indivíduo deixa de ser o único titular de direitos. E o acesso à justiça 

torna-se o requisito fundamental e o mais elementar dos Direitos Humanos no sistema 

jurídico moderno e igualitário que se pretende garantidor de direitos, e não apenas 

proclamador destes. 

Se os sujeitos não conseguem acessar o judiciário, não há possibilidade de 

construção de um relacionamento entre as partes para resolução do conflito e proteção e 

garantia de direitos. 

Para tanto, cabe observar os aspectos sociais, econômicos, psicológicos e políticos 

que influenciam no acesso à Justiça que é um Direito Humano, de modo a buscar transpor os 

obstáculos colocados a esse direito.  

Cappeletti (1988, p.15-29) aponta como entraves à efetivação do acesso à justiça, [i] 

as custas judiciais que se expressam em custos monetários e temporais; [ii] as possibilidades 

das partes no que se refere aos recursos financeiros e capacidade de reconhecer seus direitos e 

pleiteá-los - uma interessante distinção é feita pelo professor Galanter (apud CAPPELLETTI, 

1988, p.21) entre litigantes eventuais e litigantes habituais, em que os primeiros geralmente 

são indivíduos que possuem pouca experiência em litígios enquanto os últimos estão 

frequentemente em processo de litígio, possuindo mais experiência e influência em lidar no 

campo jurídico, como é o caso das empresas, situação que coloca os polos litigantes em 

posições desiguais; [iii] os problemas especiais dos interesses difusos como a dificuldade da 

coletividade unificá-los e expressá-los bem como confiar nos mecanismos do Estado para 

proteção dos interesses públicos e dos grupos; e [iv] as barreiras ao acesso que são mais 

sentidas por autores individuais, especialmente os mais pobres que encontram-se em 

desvantagem perante os litigantes organizacionais, assim constituindo um paradoxo para o 

moderno Estado de bem estar social sobre os direitos substantivos. 

A corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) foi instalada em 1979, 

após criação, em 1959, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que é um órgão 

autônomo e o principal deles na Organização dos Estados Americanos (OEA). A Corte 

Interamericana de Direitos Humanos visa à proteção dos Direitos Humanos no Sistema 

Interamericano.  Assim, essa instituição é um modo de se possibilitar a busca de ampliação do 

acesso à Justiça, no que se refere à efetivação dos Direitos Humanos. 



O terceiro eixo da deficiência em relacionar-se com o “popular” do “Sistema de 

Justiça” brasileiro é esterilização processual burocrática das violações de Direitos Humanos 

dentro dos processos judiciais. 

Isso quer dizer que ao adentrar no judiciário e se submeter ao juízo de um 

magistrado, os casos de violações de Direitos Humanos são automaticamente “esterilizados” 

de toda sua humanidade, seu vínculo com o sentimento das vítimas, das pessoas e da 

coletividade que tiveram seus direitos violados. 

A “burocracia processual”, ou o trâmite técnico do processo judicial faz desaparecer 

a realidade concreta das violações de Direitos Humanos e a dura verdade de que essas 

violações são cometidas contra seres humanos, dotados de sentimentos, de voz, de força, e de 

uma perspectiva particular. 

A perspectiva privilegiada pela lógica procedimental do processo judicial é a do 

especialista, do conhecimento científico distanciado da realidade, mas que nem sempre é 

suficiente para solucionar os conflitos. Com a supervalorização da opinião de especialistas, 

estabelece-se um diálogo entre indivíduos e opiniões que não possuem nenhum traço humano, 

dizem respeito ao humano, mas não se relacionam com o humano. 

E como os especialistas, na maior parte dos casos, possuem altos valores para 

contratação, acabam sendo utilizados em larga escala pelas empresas, que soterram os 

processos com laudos e mais laudos dotados de parcialidade6. 

Os processos então se tornam grandes pilhas de papel, onde se acumulam 

documentos instrutórios, múltiplos laudos técnicos e múltiplos recursos questionando a 

gratuidade de justiça concedida a um sujeito coletivo, fazendo assim desaparecerem os seres 

humanos contidos na demanda. 

Os seres humanos cujos direitos foram violados tem apenas um momento, ou poucos 

momentos para se manifestarem verbal e pessoalmente no processo judicial, que são as 

audiências, com a colheita de depoimentos pessoais e oitiva de testemunhas, que são limitadas 

em quantidade e em tempo, para caber dentro das apertadas agendas de audiência dos juízes. 

Assim, o judiciário se tornou uma esfera de esterilização processual burocrática das 

violações de Direitos Humanos, que deixam de ser violações a direitos inatos a seres humanos 

para serem impactos e externalidades calculados tecnicamente. 

 

                                                           
6 Diz-se parcialidade pelo fato de os especialistas elaborarem laudos muitas vezes sem ir à localidade onde as 

violações de Direitos Humanos ocorreram, ou sem dialogar com todos os atores envolvidos na situação, 

produzindo um documento com o objetivo específico de defender os interesses específicos das empresas. 



3.3. O “JULGAR” 

 

A terceira e última dimensão da deficiência estrutural do “Sistema de Justiça” 

brasileiro se relaciona com o julgamento das demandas envolvendo Direitos Humanos e 

empresas. 

Nessa dimensão se articulam as conceituações do simbólico, e dos diversos sujeitos 

de poder no judiciário. A deficiência em julgar demandas envolvendo Direitos Humanos e 

empresas, principalmente transnacionais, está ligada à relação hierarquizada entre o operador 

do Direito e o sujeito que teve seu direito violado, ao descolamento do julgamento do 

magistrado da realidade fática, e à disparidade econômica e política entre as partes do 

processo, as comunidades e movimentos populares de um lado e as empresas transnacionais 

de outro lado. 

Para Bourdieu (2009), há um universo social relativamente independente às pressões 

externas onde se produz e exerce a autoridade jurídica, forma por excelência da violência 

simbólica legítima cujo monopólio pertence ao Estado e que se pode combinar com o 

exercício da força física. Outra concepção importante refere-se ao campo jurídico, que é local 

de disputa de agentes pelo monopólio de dizer o direito, com competência social e técnica 

para interpretar o texto jurídico e buscar uma solução legítima e justa para a sociedade. A 

autonomia absoluta do Direito em relação ao ambiente externo é uma ilusão provocada pela 

autonomia relativa e o efeito simbólico do desconhecimento do direito. Tal monopólio faz, 

através do tempo, uma cisão entre os operadores do direito e os leigos, distanciando as 

decisões tomadas pelo direito das intuições de equidade da realidade social, como se fossem 

totalmente independentes, configurando duas matrizes diferentes de “Direito”, um “Direito do 

ser” e outro “do dever ser”7. 

As instituições jurídicas, para garantirem seu propósito de Justiça, devem superar os 

aspectos unicamente simbólicos e buscar ser as efetivadoras de direitos. Para isso, os 

mecanismos utilizados no “Sistema de Justiça” devem operar sob a lógica dos Direitos 

Humanos, pois, do contrário, tornam-se apenas mais um emaranhado de normas em 

descompasso ao mundo fático. 

O espaço judicial é um obstáculo a aqueles que não dominam a lógica e a linguagem 

jurídica, fato que separa um leigo de um perito e constitui uma relação de poder. Reconhecer 

                                                           
7 Através de ambas as distinções, Bourdieu refere-se ao “Direito do ser” como aquele relacionado ao mundo 

fático, trabalhado pelos práticos do Direito, como os juízes. Já por “Direito do dever ser”, entende ser aquele 

abarcado pelos teóricos, em grande parte professores e doutrinadores. (Páginas 216-218) 



o campo jurídico é sair da antiga violência física para a resolução dos conflitos, bem como 

abandonar as formas de violência simbólica (BOURDIEU, 2009). O Direito, tendo um campo 

jurídico próprio, possui sua lógica interna autônoma, de certa maneira, entretanto não se isola 

totalmente do campo social. Ao lidar com um contexto social tão diverso como o atual, pensar 

em submeter todos os casos à universalização é uma maneira de exercício da dominação 

simbólica, ou “cadeia de legitimidade” (BOURDIEU, 2009, p.220) na imposição de uma 

ordem social. 

A codificação confere previsibilidade, racionalidade e objetividade, possibilita falar a 

mesma linguagem, o que torna o direito mais previsível e calculável. Em uma disputa entre 

iguais, esse seria o melhor modo de se efetivar a justiça. Todavia, tendo em vista as 

discrepâncias sociais nas quais se encontra os diferentes polos em disputa, o que se tem com 

essa aplicação do direito é violência simbólica àqueles que têm de suportar a força da forma. 

A superação à essa situação de dominação é possível quando os dominados ficam 

mais fortes no campo social e tenham, por sua vez, seus representantes mais fortes no campo 

jurídico. Portanto, é necessário para a legitimação do direito a conformação do campo jurídico 

às relações sociais. 

O “Sistema de Justiça” brasileiro compõe um Estado que possui desafios na 

iniciativa legislativa e autonomia decisória, acarretados pela transnacionalização dos 

mercados.  

José Eduardo Faria (2004) expõe que as respostas dos magistrados nos processos 

judiciais estão cada vez mais atreladas às mudanças econômicas e às oscilações de mercado. 

Tendo em vista que a magistratura deve ter uma resposta a todos os casos a ela submetidos, 

nos casos difíceis, em que não há clara previsão legal, o juiz se vê no papel de inovar e 

mediante suas próprias convicções políticas. 

O problema encontra-se na relação do judiciário com as partes, que exercem papel 

político no “jogo” jurisdicional. As empresas ocupam espaço de poder na esfera política 

nacional, que afeta o judiciário, e cria a consciência para os juízes que suas decisões são cada 

vez mais políticas, e podem vir a desafiar orientações políticas e econômicas do Estado. 

A partir da década de 1990, ocorreu a intensificação dos processos de liberalização 

das economias e globalização do capital, em que os atores capitalistas globais, como empresas 

transnacionais exigiram a ampliação das garantias do lucro. A política fora substituída pelo 

mercado como instância maior de regulação social, padrões fiscais e monetários passaram a 

ser ditados pela competição internacional. 



Com isso, houve prejuízo às garantias de direitos, redução da força de atuação do 

Estado, que passou a ser consumidor de serviços empresariais, agravamento das 

desigualdades socioeconômicas preexistentes e acirrou os conflitos entre poderes locais, 

regionais e centrais, colocou em questão a própria exclusividade do direito positivo.  

Todos esses fatores repercutiram também no “Sistema de Justiça” brasileiro, 

trazendo o desafio de sobreviver como poder independente. A jurisdição, que atua nos limites 

territoriais, tem seu alcance diminuído à medida que os atores econômicos estabelecem novas 

redes de interação. O Judiciário é afetado pelo pluralismo regulatório e por emergentes 

mecanismos menos institucionalizados para a resolução de conflitos, fortalecendo a procura 

de instâncias decisórias não jurisdicionais e internacionais, como os tribunais internacionais 

de investimento, que colocam empresas transnacionais e Estados no mesmo nível, permitindo 

que as primeiras acionem internacionalmente os segundos8. 

As empresas transnacionais têm evitado países com “Sistemas de Justiça” em que há 

a correta blindagem do arcabouço institucional jurídico das pressões políticas e econômicas. 

A questão legislativa e judiciária é de grande importância para a decisão de alocação de 

recursos pelas empresas transnacionais no mundo.  

Assim, essas empresas se concentram em países em que a legislação lhes é mais 

favorável, em que há forte interpenetração entre as esferas jurídica, política e econômica9, e 

em países submetidos a acordos de investimento possibilitando a propositura de ações em 

tribunais de arbitragem. 

Dessa forma, o “julgar” será deficiente, principalmente quando se trata de violações 

de Direitos Humanos por empresas, pois as vítimas são quase sempre sujeitos afastados do 

conhecimento da técnica jurídica, estando sempre abaixo, simbolicamente, das demais partes 

do processo, e não possuindo poder político e econômico para influenciar nas decisões dos 

                                                           
8 Exemplo dessa dinâmica é o caso das violações de Direitos Humanos cometidas pela Chevron no Equador. A 

empresa foi processada sob a jurisdição equatoriana, que a condenou ao pagamento de indenização bilionária, no 

entanto a execução da sentença está suspensa por processo da Chevron contra o Estado equatoriano em uma 

corte internacional de arbitragem de disputas sobre investimentos (CIADI), e está aguardando a possibilidade de 

execução em outros países para atingir os ativos da empresa em outros países. Para maiores informações, ver: 

<http://chevrontoxico.com/>. 
9 No Brasil há grande interpenetração entre as esferas jurídica, política e econômica. Exemplo disso são os 

grandes eventos realizados pelas instituições judiciárias, escolas de magistratura e do Ministério Público e 

organizações dos demais serventuários da justiça, que contam com grandes financiamentos de empresas 

transnacionais que ditam as agendas de discussão dos encontros e apontam as questões que devem ser 

priorizadas. Em 2013 foi estabelecido pelo CNJ através da Resolução 170, um limite de 30% de financiamento 

de eventos organizados por estes entes, no entanto ela não se aplica às associações de magistrados, possuindo 

uma abrangência limitada no objetivo de impedir que interesses econômicos orientem as decisões dos 

magistrados e o trabalho dos demais serventuários da justiça. 



magistrados, restando invisibilizados e não reconhecidos, quando conseguem acessar o 

judiciário, tradicional mecanismo de Justiça. 

 

4. O CASO DO COMPLEXO PORTUÁRIO DO AÇU 

 

O complexo do Açu é um conjunto de empreendimentos coordenados que se situam 

ao norte do estado do Rio de Janeiro, visando uma aproximação com a Bacia de Campos, 

onde a maior parte do petróleo brasileiro é produzido. 

O projeto visa à construção do porto, que pretende ser o maior da América Latina, e 

conta com diversos financiamentos, inclusive um “empréstimo-ponte” realizado com o intuito 

de possibilitar a continuação das obras, fornecido pelo BNDES e de ordem de 1,8 bilhões de 

reais10. Além disso, o governo do estado do Rio de Janeiro apoia a empreitada, alegando que 

esta é meio de grande desenvolvimento econômico para a região e auxilia a iniciativa privada 

com benefícios fiscais avolumados.  

               O porto é composto por dois terminais, offshore11 e onshore12, além de todas as 

obras que irão compor o devido suporte logístico, como um Centro de Distribuição e 

Armazenamento integrados, um corredor logístico, um polo metal-mecânico, etc. 

 O empreendimento, na sua gênese, em 2008, tinha o grupo EBX e a mineradora 

Anglo American, como principais detentores de ativos do projeto. Devido à sua complexidade 

e os recentes processos de venda do grupo EBX, mantêm-se essas duas empresas como 

referências do projeto13. 

A relevância jurídica surge quando este projeto passa a ser um problema enfrentado 

pela comunidade do município de São João da Barra e arredores, que tem sofrido diversas 

violações de direitos humanos por ele causadas.  

No aspecto ambiental, há denúncias de que o Açu gera um rebaixamento marinho na 

região, provocando perda de espécies e afetando a pesca local. Além disso, há a contaminação 

da água por esgoto industrial e do ar, por gases tóxicos. Também são relatadas invasões em 

área de proteção ambiental permanente e ainda a salinização da água e das terras da região, 

fato altamente prejudicial aos agricultores locais. 

                                                           
10 Dados disponíveis em: 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Sala_de_Imprensa/Noticias/2014/Todas/20

140219_portoacu.html>. Acesso em 06.03.2015, às 18h50. 
11 Terminal localizado em alto-mar. 
12 Terminal localizado em terra. 
13 Para informações mais precisas, vide relatório produzido pelo Homa. Disponível em: <...>.  



São ainda notáveis as reclamações referentes às irregularidades nas desapropriações 

efetuadas, somadas às expulsões forçadas, demolições impróprias e retirada de animais sem a 

permissão de seus proprietários. O sistema de trabalho do complexo também sofre críticas, 

havendo relatos de demissões coletivas sem justa causa, falta de condições apropriadas de 

trabalho e ainda, ausência de pagamento dos devidos honorários. 

A situação descrita demarca uma configuração de reiterado desrespeito aos direitos 

humanos da população local que, deste modo, tem o potencial de formar um sujeito coletivo 

de direitos unido pelo sofrimento conjunto dessas violações.  Este sujeito deve ter sua 

legitimidade reconhecida e ganhar espaço argumentativo no contexto jurídico atual, que ao 

contrário, tem se mostrado extremamente hostil. 

Hodiernamente, o quadro apresentado é de completa ineficiência do judiciário 

brasileiro e da lei estatal (a lei encontrada no Congresso, nos tribunais, e nos Códigos) em 

responder as demandas da população afetada pelo porto do Açu. O caso relatado demonstra a 

necessidade da crítica em relação ao Direito como monopólio estatal, como atualmente é 

concebido. 

Este monopólio tem se mostrado insuficiente no trato de questões como as ilustradas, 

o que fica evidente com o estudo dos processos judiciais nº 0000149-98.2012.4.02.5103 e nº 

0000133-13.2013.4.02.5103. Para fins didáticos, se referirá aos processos pelos 7 primeiros 

dígitos, ou seja, processo 0000149 e processo 0000133. 

O processo nº 0000149 é uma ação civil pública que tem como temática os impactos 

ambientais causados pelo complexo do Açu. A parte autora é formada por : Associação dos 

Proprietários de Imóveis e Moradores do Açú, Campo da Praia, Pipeiras, Barcelos e Cajueiro 

(Asprim); o Instituto Visão Social; o Instituto Justiça Ambiental e a Comissão Pastoral da 

Terra. Esta indica como réus os seguintes : EBX; LLX; OSX; OGX; o Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA); o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais – 

IBAMA e a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro – CODIN14. 

O processo nº 0000133 é, também, uma ação civil pública. A parte autora é o 

Ministério Público Federal e os réus são o Grupo Empresarial EBX, o Grupo  

Empresarial LLX Açu Operações portuárias S.A.,o Grupo Empresarial OSX, o Instituto 

Estadual do Ambiente (INEA) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente  

e dos Recursos Renováveis (IBAMA). 

                                                           
14 O principal objetivo da ação é embargar liminarmente o projeto, respeitando o princípio do Direito Ambiental 

da precaução, uma vez que afirma a parte autora que não se comprovou que o empreendimento pode ser 

realizado sem haver danos ambientais irreversíveis. 



Sua acusação principal é a de que houve um incremento nos índices de salinidade em 

áreas de solo e em recursos hídricos de água doce de canais e lagoas, além de água tratada 

para o consumo humano no 5º Distrito do Município de São João da Barra/RJ. Essa 

salinização decorreria das obras dos grupos empresariais EBX, LLX e OSX. 

Após uma breve descrição do caso e das ações civis públicas em curso analisadas 

neste trabalho, parte-se para a identificação das deficiências estruturais do “sistema de 

Justiça” brasileiro, sob orientação da concepção de Direito proveniente das “ruas”. 

O primeiro, e talvez o principal problema estrutural no “sistema de justiça” brasileiro 

é a sua excessiva formalidade, permitindo o “engarrafamento” do trâmite processual por uma 

infinidade de documentos, como os documentos instrutórios, presentes em diversas cópias 

dentro de um mesmo processo. Indicativo disso são os números de páginas de ambos os 

processos analisados. À data da cópia dos processos em análise, o processo nº 0000149 

possuía 3.883 páginas, e o nº 0000133 possuía 1.915 páginas. 

Outro ponto relevante é que há uma superutilização de argumentos relativos a 

problemáticas que não se referem ao mérito da ação, mas aos pressupostos processuais, em 

uma clara estratégia que busca a extinção da ação sem resolução de mérito. Isso se relaciona 

ao fato do não-reconhecimento dos sujeitos coletivos de direito, como produtores do Direito, e 

como legítimos para figurar na arena processual. 

Há ainda a forte presença da perspectiva do juiz como uma supra parte, 

hierarquicamente superior à parte autora e à parte ré, de forma a obter uma excessiva 

liberdade, utilizando-se de fundamentos formais para “embasar” suas decisões no processo. 

 Verifica-se, por exemplo, a diminuta participação popular no processo, neste caso, 

das vítimas das violações de Direitos Humanos. Não há nenhuma referência à depoimentos de 

vítimas, ou qualquer outra manifestação que demonstre o sofrimento gerado, ou que aponte 

para a produção do Direito pelas partes, principalmente pelos atores populares, provenientes 

“das ruas”. Os afetados diretamente pelo empreendimento não são reconhecidos como pares 

do magistrado nem para se manifestar. 

Outra deficiência identificada é a ausência de embasamento teórico aprofundado na 

temática dos direitos humanos, cuja centralidade na ação estudada deveria significar seu 

protagonismo. Pouco se utiliza da teoria estruturada em tratados internacionais como o de 

Estocolmo e a Rio 92, que deveriam exercer forte influência no caso analisado. Em 3.883 

páginas de processo, apenas três ocasiões se referem à algum tipo de teoria sobre direitos 

humanos. E uma teoria bastante superficial, sobre a proibição do retrocesso e a diferenciação 



entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável. Não há nenhuma 

argumentação que envolva documentos internacionais. 

Além disso, há uma evidente desigualdade de forças relativa às duas partes 

antagônicas no processo. As empresas acusadas apresentam grande experiência na defesa 

contra acusações relativas à violação de direitos humanos, uma vez que a sua participação em 

processos judiciais com esse tema é frequente. Seu aparato técnico é de altíssima qualidade e 

forma um contraste brutal em relação às partes autoras. Isso pode ser verificado, por exemplo, 

através da comparação do número de advogados de ambos sujeitos do processo.  

No nº 0000149, a parte acusada conta com uma equipe formada por mais de quinze 

advogados. Em oposição, a parte autora apresentou apenas um advogado,atuando de maneira 

voluntária, e tendo este renunciado ao mandato no curso do processo. 

Outra forma de verificação dessa desigualdade consiste na quantificação do volume 

de material inserido no processo por cada parte. Contou-se o número de páginas que a parte 

autora e a parte ré acrescentaram ao processo, ou seja, não são contadas participações neutras 

como certidões ou intimações, nem decisões do poder judiciário; mas apenas as páginas que 

representam uma pró-atividade das partes. O processo analisado foi o de número 0000149 e 

nele constam aproximadamente 500 páginas relativas à parte autora, antagonizadas por mais 

de  3.100 páginas da parte ré. Através desse dado, pode-se inferir que há uma discrepância 

enorme. 

 

5. CONCLUSÃO. 

 

Este trabalho se pretendeu a ser uma incursão teórica com o fim de debruçar-se sobre 

a deficiência estrutural do “Sistema de Justiça” brasileiro em sua tripla dimensão, de 

“compreender”, “ se relacionar” e “julgar” demandas relativas a Direitos Humanos. 

Para tal, utilizou-se do referencial teórico do Direito Achado na Rua, corrente do 

Direito Alternativo brasileiro nascida na UnB (Universidade de Brasília), e que tem como 

principais preceitos a noção de um sujeito coletivo de direitos, emancipado e empoderado 

pelo Direito em sua visão de sistema organizativo da liberdade; além da noção de que o 

Direito emerge das ruas, vinda do clamor dos oprimidos. 

Diante desse arcabouço, propôs-se analisar dois processos judiciais referentes ao 

caso do Porto do Açu, as ações civis públicas nº 0000149-98.2012.4.02.5103 e nº 0000133-

13.2013.4.02.5103. A primeira, que tem como autores diversos sujeitos coletivos de direito, e 

a segunda, que tem o Ministério Público como parte autora. 



Após analisados os autos processuais, chegou-se à conclusão de que o “Sistema de 

Justiça” brasileiro não está preparado e capacitado para lidar com demandas referentes a 

violações de Direitos Humanos. Os magistrados não possuem conhecimento técnico sobre 

esses direitos, com este tema tendo surgido pouquíssimas vezes no decorrer dos processos, 

além de não reconhecerem os sujeitos coletivos de direito como focos de produção do Direito, 

de importância fundamental para a construção do saber jurídico. 

As vítimas de violações de Direitos Humanos são invisibilizadas no trâmite 

processual, não possuindo voz e nem dispondo de um canal de externalização do seu 

sofrimento, tornando o processo um lugar estéril de discussão do Direito, extremamente preso 

aos laudos periciais e relatórios técnicos e perdendo de vista a dimensão humana que constitui 

o cerne dos direitos violados, “Direitos Humanos”. 

A desigualdade entre as partes é flagrante, demonstrando que a disparidade não é 

somente econômica e financeira, mas também de representação. Os atores populares são 

muito menos representados no processo judicial, seja pelo número de advogados contratados 

pelas empresas, seja pelo número de perícias e laudos técnicos realizados de maneira 

independente por estas. O fato é que as demandas dos autores ficam enterradas sob uma 

montanha de papeis inseridos pelas empresas (seis vezes maior que o número de páginas 

inseridas pelos autores no processo). 

Dessa forma, resta comprovada a hipótese de que o “Sistema de Justiça” falha ao 

compreender, relacionar-se e julgar demandas relativas a Direitos Humanos, não sendo capaz 

de ir além da perspectiva tradicional do Direito, perdendo de vista a perspectiva do sujeito 

como produtor do Direito no seu dia a dia, nas suas relações sociais corriqueiras.  
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