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RESUMO 

 

Essa tese investiga a possibilidade de democratização da relação de 

emprego em virtude da participação dos trabalhadores na gestão da empresa, direito 

fundamental reconhecido no inciso XI do artigo 7º da Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

A participação dos empregados no processo deliberativo empresarial pode 

ocorrer por meio de direito à informação, direito à consulta ou cogestão. 

Independentemente do tipo adotado, a existência de um comportamento ativo pelos 

empregados em âmbito empresarial denota o exercício da cidadania no campo laboral, 

refletindo, nas relações trabalhistas, a relação de poder que plasma a sociedade em que a 

atividade empresarial está inserida. No caso do Brasil, a consolidação de práticas 

democráticas na seara trabalhista tem o condão de reafirmar o processo de 

democratização pelo qual o país passa desde o fim do regime militar. 

A despeito da previsão constitucional, observa-se que o legislador 

infraconstitucional não concretizou o direito à participação dos trabalhadores na gestão 

empresarial. Considerando-se, entretanto, que a garantia constitucional está prevista no 

capítulo de direitos sociais, contido no título atinente aos direitos e garantias 

fundamentais, analisa-se a efetividade das normas do Texto Maior, especialmente 

aquelas caracterizadas por serem essencialmente vinculadas à dignidade da pessoa 

humana. 

Diante de tal situação, o presente estudo, após investigar questões relativas à 

natureza do poder diretivo exercido no campo empresarial, aspectos ligados às 

experiências brasileira e estrangeira no que toca à representação e participação dos 

trabalhadores na gestão empresarial, demonstra a imprescindibilidade da efetivação do 

direito previsto no inciso XI do artigo 7º da Constituição da República, mesmo que seja 

por meio de atuação judicial. Assim, concretiza-se, com a utilização do mandado de 

injunção, um direito fundamental previsto constitucionalmente, aprofundando a 

experiência democrática em uma das principais organizações sociais: a empresa. 

 

Palavras-chave: Democracia. Empresa. Participação dos trabalhadores. 

Direitos fundamentais. Mandado de injunção.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉSUMÉ 

 

Cette thèse étudie la possibilité de la démocratisation des relations de 

travail, en conséquence de la participation des travailleurs dans la gestion de 

l´entreprise, droit fondamental reconnu à l´alinéa XI de l´article 7º de la Constitution de 

la République Fédérative du Brésil. 

La participation des employés dans le processus délibératif de l´entreprise 

peut se manifester au moyen du droit à l´information, du droit consultatif ou de celui de 

cogestion. Indépendamment du type adopté, l´existence d´un comportement actif des 

employés dans le cadre des entreprises démontre l´exercice de leur citoyenneté sur le 

lieu de travail, traduisant ainsi dans les relations de travail, la relation de pouvoir qui 

modèle la société dans laquelle s´insèrent les entreprises. Dans le cas du Brésil, la 

consolidation des usages démocratiques dans l´univers des activités de travail possède le 

pouvoir de réaffirmer le processus de démocratisation en cours dans le pays depuis la 

fin du régime militaire.  

En dépit de la prévision constitutionnelle, on observe que le législateur, 

soumis à la Constitution, n´a pourtant pas concrétisé le droit des travailleurs à la 

participation dans la gestion de l´entreprise. Cependant, si l´on considère que la garantie 

constitutionnelle est prévue au chapitre des droits sociaux, figurant sous le titre relatif 

aux droits et garanties fondamentaux, on observe bien la concrétisation des normes de la 

Constitution, spécialement de celles que l´on peut caractériser comme liées à la dignité 

de l´être humain. 

En face d´une telle situation, la présente étude, après avoir examiné les 

questions relatives à la nature du pouvoir exercé dans le cadre de l´entreprise, les 

aspects liés aux expériences brésilienne et étrangère en ce qui concerne la représentation 

et la participation des travailleurs dans la gestion de l´entreprise, démontre combien est 

indispensable la concrétisation du droit prévu à l´alinéa XI de l´article 7º de la 

Constitution de la République, même si c´est au moyen de l´action judiciaire. Ainsi, 

avec l´utilisation d´un ordre d´injonction, se concrétise un droit fondamental, prévu par 

la Constitution, qui approfondit l´expérience démocratique dans l´une des principales 

organisations sociales : l´entreprise. 

 

Mots-clés : Démocratie. Entreprise. Participation des travailleurs. Droits 

fondamentaux. Ordre d´injonction.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis investigates the possibility of democratization of employment 

relationship by the workers' participation in the company management, fundamental 

right recognized on item XI of the article 7 of the Constitution of the Federative 

Republic of Brazil. 

The employees' participation in the corporate deliberative process can occur 

by means of the right to information, to consultation or co-participation. Regardless of 

the adopted model, the existence of an active behaviour by employees on the corporate 

scope denotes the exercise of citizenship within the labor field, reflecting, in labor 

relations, the relation of power that shapes the society in which business activity is 

inserted. In the case of Brazil, the consolidation of democratic practices in the labour 

field has the effect of reaffirming the democratization process by which the country is 

undergoing since the end of the military regime. 

Despite the constitutional provision, it is observed that the 

infraconstitutional legislator did not materialize the workers' right to participate in 

corporate management. Considering, however, that the constitutional guarantee is 

provided in the chapter on social rights, inserted in the title of rights and fundamental 

guarantees, effectiveness in the rules of the Constitution is analyzed, especially those 

characterized as being essentially linked to the dignity of the person human. 

Faced with this situation, the present study, after investigating issues 

concerning the nature of the governing power exercised in the business field, aspects 

related to Brazilian and foreign as regards the representation and participation of 

workers in corporate management, demonstrates the indispensability of the realization 

of the right provided in item XI of article 7 of the Constitution, even if it is through 

legal action. Thus, using the writ of injuction, is achieved a fundamental right provided 

constitutionally, deepening the democratic experience in one of the main social 

organizations: the company. 

 

Keywords: Democracy.  Company. Workers' participation. Fundamental 

rights. Writ of injunction. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A tese tem por finalidade o estudo da democratização da relação de emprego 

no Brasil a partir da efetivação do direito de participação dos trabalhadores na empresa, 

conforme previsto no artigo 7º, inciso XI, da Constituição da República.  

A questão da participação é tema que adquire importância no Brasil, 

sobretudo, em virtude do contexto democrático no qual o país se apresenta. Considera-

se a democracia, nesse estudo, um sistema de poder caracterizado por dois aspectos: 

participação dos indivíduos, de forma direta ou indireta, nas decisões que irão 

influenciar suas vidas, e respeito aos direitos fundamentais.  

O tratamento da questão da democracia no interior da empresa releva o fato 

de que, atualmente, deve-se considerar o trabalhador como cidadão também no âmbito 

produtivo, sendo, nessa condição, titular de algumas prerrogativas que, anteriormente, 

eram-lhe reconhecidas apenas externamente à empresa. Há, assim, uma evolução quanto 

à concepção do poder de direção do empregador e, também, no que se refere ao papel 

socialmente exercido pela empresa. A dignidade da pessoa humana assume a função de 

matriz axiológica para interpretação das relações intraempresariais.  

Para a compreensão do ponto de vista defendido nessa tese, serão 

investigados os conceitos de empresa, instituição, legitimidade e poder, com o fim de 

perquirir o fundamento do poder de direção do empregador no âmbito empresarial. 

Nesse sentido, será abordada, ainda que de modo sintético, a noção de contrato de 

trabalho como instrumento de inserção do empregado no âmbito produtivo. 

O próximo aspecto a ser discutido, no segundo capítulo, consiste na 

representação dos trabalhadores na empresa. Tal fenômeno é efeito natural da 



democratização da sociedade e, consequentemente, do ambiente produtivo, surgindo 

como efeito da incapacidade do sindicato de representar, de modo pleno, os interesses 

dos trabalhadores diante do empregador atuando apenas fora da empresa. 

Primeiramente, serão traçados os principais aspectos relativos à evolução 

histórica da representação dos trabalhadores na empresa. Em seguida, dar-se-á atenção à 

conceituação e à tipificação das diversas formas representativas, com foco na 

possibilidade de representação sindical e não-sindical no interior da empresa e nos 

diversos direitos de participação reconhecidos aos trabalhadores na gestão empresarial:  

informação, consulta e cogestão. Tal estudo levará em consideração o posicionamento 

da Organização Internacional do Trabalho (O.I.T.), com ênfase na análise da Convenção 

n. 135 e da Recomendação n. 143, ambas de 1971.  

Ponto seguinte a ser detidamente analisado é a experiência estrangeira com 

relação à questão da representação, tarefa cumprida, em grande parte, devido aos cursos 

realizados na Europa, durante a pós-graduação, que possibilitaram o acesso a material 

específico relativo ao tema. Os sistemas jurídicos de França, Portugal, Itália, Espanha e 

Alemanha serão investigados com o fim de demonstrar identidades e distinções, 

permitindo visão panorâmica do tema em países que apresentam longa experiência 

quanto ao sistema de representação de trabalhadores na empresa. Será estudado o 

modelo utilizado no direito europeu para viabilizar a participação dos trabalhadores na 

gestão produtiva.  

Com base no estudo genérico da representação dos trabalhadores na 

empresa e o exame detalhado da experiência estrangeira, o tema será, na sequência, 

desenvolvido de acordo com o contexto brasileiro, de forma a verificar o tratamento 

dado ao instituto no decorrer da história do Brasil.  

No terceiro e último capítulo desse trabalho, o foco recairá sobre o ponto 

fulcral da discussão: a democratização das relações de trabalho no Brasil a partir da 

representação e participação dos trabalhadores na gestão da empresa. Além de 

aprofundar a análise do dispositivo constitucional acima mencionado, a atenção voltar-

se-á à discussão do direito social fundamental reconhecido aos trabalhadores de acordo 

com o tratamento conceitual, conforme o contexto histórico, dado a temas como Estado 

de Direito, Constituição, direitos fundamentais, direitos sociais, separação de funções 

estatais, ativismo judicial e mandado de injunção.    

O aprofundamento em direito constitucional é pressuposto inafastável para a 

compreensão adequada da visão adotada nesse estudo. Atribuído aos direitos sociais o 



status de direitos fundamentais, a omissão normativa do legislador em regulamentar o 

direito de participação assume outro relevo, dada sua previsão no capítulo referente aos 

direitos sociais, que, por sua vez, está albergado no título constitucional relativo aos 

direitos fundamentais.  

Discute-se, portanto, a necessidade de regulamentação legal do dispositivo 

constitucional mencionado e o remédio jurídico adequado para colmatar a lacuna não 

preenchida tempestivamente pelo legislador. Nesse sentido, analisar-se-á a 

plausibilidade da utilização do mandado de injunção como instrumento apto a efetivar o 

direito de participação dos trabalhadores na gestão empresarial, conforme disposto no 

inciso XI do artigo 7º da Constituição da República de 1988.  

A justificativa da escolha do tema vincula-se ao contexto democrático que o 

Brasil tem experimentado nas últimas décadas e à necessidade de efetivação do Estado 

Democrático de Direito a partir da concretização do direito de participação dos obreiros 

na gestão produtiva. Deve-se buscar, nesse sentido, instrumento jurídico apto a 

solucionar eventual disfuncionalidade estatal decorrente de omissão normativa. O 

estudo desse ponto específico do sistema jurídico brasileiro justifica-se por vários 

motivos. 

Primeiramente, importa observar que o sindicato não tem demonstrado 

capacidade suficiente de ser responsivo aos anseios dos trabalhadores. Diante de tal 

fato, urge buscar formas alternativas de manifestação dos interesses dos trabalhadores 

junto ao empregador.  

 Evidentemente, é necessário analisar, no contexto atual, uma mudança de 

visão quanto ao trabalhador. Em vez de valorar o empregado apenas por sua força de 

trabalho, passa-se a considerar o trabalhador como cidadão possuidor de direitos mais 

amplos também em âmbito produtivo e não somente como alguém sujeito ao poder de 

direção do empregador devido à existência de um contrato de trabalho. 

Dada essa visão humanista em relação ao trabalhador, apto a exercer sua 

cidadania plenamente no interior da empresa, torna-se necessário dar o máximo de 

eficácia aos direitos sociais garantidos na Constituição da República, os quais têm status 

de direitos fundamentais, portanto, não estão sujeitos à perda por mora legislativa. 

Assim, é necessário regulamentar a participação dos trabalhadores na gestão 

da empresa, conforme determinado no artigo 7º, inciso XI, da Constituição da 

República de 1988. Dessa forma, permite-se ao trabalhador influir nas decisões que 



produzirão efeitos sobre a coletividade de pessoas que prestam serviço à empresa, 

fazendo com que esta tenha um caráter mais democrático. 

É sumamente relevante conferir eficácia às disposições constitucionais, 

considerando-se a importância fulcral que a Constituição da República apresenta no 

sistema jurídico e na realização do Estado Democrático de Direito. Aplicar os 

mandamentos da Carta Magna significa reafirmar os valores e prestigiar a visão adotada 

pelo poder constituinte. 

Dada a disposição do mencionado artigo da Constituição da República e a 

inexistência de manifestação do legislador ordinário, ganha relevância a utilização do 

mandado de injunção como remédio jurídico hábil a tornar o sistema jurídico brasileiro 

funcional, em respeito ao disposto na Carta Magna, documento normativo que irradia 

regras e princípios às demais áreas do ordenamento jurídico.  

Com efeito, somente haverá cabimento da utilização do mandado de 

injunção diante da mora legislativa caso exista uma concepção adequada da separação 

de poderes, ou seja, da distinção das funções que, tipicamente, devem ser realizadas 

pelos três órgãos que exercem tarefas estatais: Judiciário, Executivo e Legislativo. 

O estudo justifica-se, em suma, pela busca da caracterização da participação 

dos trabalhadores na gestão da empresa como meio hábil a democratizar as relações de 

trabalho, com vantagens aos atores sociais e, em última análise, com o escopo de 

pacificação social.  

As principais questões analisadas atinem à fundamentação da necessidade 

de efetivação do direito de participação dos trabalhadores na gestão da empresa, 

consideradas, para cumprir tal tarefa, questões essenciais do ponto de vista ético-

jurídico, como as noções de cidadania e dignidade da pessoa humana, bem como a 

análise conceitual de aspectos constitucionais e de teoria geral do direito, como 

democracia, Estado, Constituição e separação de funções estatais.  

A análise acurada de tais aspectos, como já salientados, permite discutir o 

ponto central dessa tese, que consiste na possibilidade de utilização do mandado de 

injunção para assegurar o exercício do direito social fundamental referido, previsto no 

artigo 7º, inciso XI, da Constituição da República. Para refletir sobre tal hipótese, 

algumas questões específicas foram detidamente tratadas. 

Tema que mereceu especial análise consiste na visão a ser adotada quanto 

ao papel do trabalhador no seio empresarial. Anteriormente tratado apenas como alguém 

que disponibilizava a mão de obra ao empregador, discute-se o obreiro, atualmente, 



como cidadão também no âmbito laboral. Para isso, devem ser analisados os 

fundamentos do poder diretivo do empregador, exercido sempre com observância da 

dignidade da pessoa humana, conceito que deve ser questionado quanto a sua 

caracterização. 

Além disso, deve-se tratar da experiência estrangeira acerca dos institutos da 

representação e participação dos trabalhadores na empresa. A Organização Internacional 

do Trabalho fornece subsídios interessantes para tal reflexão, sendo importante analisar 

a configuração jurídica do tema em alguns países para que se conclua acerca dos 

modelos adotados e da respectiva eficácia, no que tange à possibilidade de os 

trabalhadores exercerem direitos relativos à informação, à consulta e, eventualmente, à 

cogestão no âmbito produtivo. 

Com o fito de legitimar o direito de participação dos obreiros na realidade 

brasileira, serão questionadas algumas concepções clássicas, problematizando-se a ideia 

de Estado Democrático de Direito, em comparação com as noções de Estado Social e 

Estado Liberal, a partir dos respectivos contextos históricos. 

A Constituição será examinada, sobretudo, como documento que 

materializa os valores mais caros ao povo e, por conseguinte, deve ter efetividade 

máxima. Nesse sentido, serão analisadas as formas de interpretação mais adequadas ao 

cumprimento da função estatal que, em última análise, é servir ao bem comum da 

coletividade. A visão neoconstitucionalista ganha relevo nesse contexto, dada sua 

vinculação à corrente pós-positivista, que busca atribuir fundamento ético ao direito, 

utilizando-se do texto jurídico como ponto de partida interpretativo. 

Os direitos fundamentais e os direitos sociais são investigados com a 

finalidade de evidenciar a área jurídica na qual está inserido o direito de participação, 

com ênfase na possibilidade de interferência do Judiciário para que o Estado não se 

torne disfuncional ao deixar de concretizar as disposições constitucionais em virtude de 

omissão normativa de um de seus órgãos.  

A separação de funções e o ativismo judicial são questionados 

conjuntamente, pois atinem ao mesmo fenômeno: o entendimento hodierno da 

tripartição funcional do Estado. É examinada, sobretudo, a distinção da compreensão 

acerca da separação de funções na época do Estado Liberal e no Estado Democrático de 

Direito. A consideração do aspecto histórico é essencial para a adequada interpretação 

teleológica da atribuição de funções específicas ao Judiciário, ao Legislativo e ao 

Executivo. Nesse panorama, o ativismo judicial surge como resposta à compreensão 



estanque da divisão funcional, devendo ser analisado o papel do juiz em consonância 

com a concepção estatal atual. 

O presente trabalho presta contribuição original à ciência jurídica brasileira 

ao buscar a democratização das relações laborais no Brasil a partir da pesquisa quanto à 

possibilidade de utilização do mandado de injunção para concretização do direito de 

participação dos trabalhadores na gestão da empresa, conforme previsto no inciso XI do 

artigo 7º da Constituição da República de 1988. 

Tema relativamente pouco explorado na literatura jurídica nacional, a 

participação dos trabalhadores, de diversas formas, na condução das atividades 

empresariais, é situação cuja relevância ganha dimensão diante da democratização da 

sociedade brasileira. A despeito da estrutura arcaica vigente na legislação laboral do 

Brasil, o papel do trabalhador como cidadão, também no âmbito produtivo, é visão cada 

vez mais presente em diversos ordenamentos jurídicos do planeta.  

Diante disso, o estudo da representação, como meio, e da participação, 

como fim, tem em vista prestigiar a determinação constitucional já mencionada e a 

orientação mais moderna a respeito da divisão de papéis entre empregado e empregador 

e do papel do Estado como ente garantidor do exercício dos direitos sociais 

fundamentais previstos constitucionalmente. A elevação do status do trabalhador, 

segundo a visão contemporânea, produz, como efeitos, a alteração da relação de forças 

entre os atores do campo laboral, a mudança de concepção atinente à empresa no meio 

social e a discussão acerca de postura mais ativa do Poder Judiciário, órgão competente 

para a proteção da efetividade da Constituição, especialmente em um contexto de 

Estado disfuncional. 

Quanto à metodologia utilizada, a abordagem do tema foi feita segundo os 

métodos indutivo e dedutivo, sem prescindir, entretanto, da dogmática jurídica, utilizada 

como fundamentação dos argumentos presentes ao longo do estudo. 

No que toca ao procedimento, optou-se especialmente pela pesquisa 

bibliográfica, que permitiu a redação dissertativo-argumentativa. Evidentemente, 

também foram consultadas fontes primárias, como leis, emendas constitucionais, 

recomendações e convenções da O.I.T., entre outras, e fontes secundárias, como 

dissertações, teses e artigos de periódicos, referentes, sobretudo, às realidades brasileira, 

italiana, francesa, espanhola, portuguesa e alemã. 



Ademais, foram utilizadas, como suporte às diversas visões expostas no 

curso deste estudo, o posicionamento adotado pela Justiça do Trabalho e, também, pelo 

Supremo Tribunal Federal.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES 

O direito de participação do trabalhador na gestão empresarial, direito social 

fundamental previsto no artigo 7º, inciso XI, da Constituição da República, deve ser 

garantido pela utilização do mandado de injunção como forma de assegurar a 

efetividade do Texto Maior. É possível chegar a essa conclusão devido a várias razões. 

Primeiramente, o sentido de democracia mais adequado é aquele que 

apresenta duplo aspecto: procedimental, ligado à prevalência da opinião majoritária, e 

substancial, dado que os direitos fundamentais devem ser garantidos. Sistema 

democrático que não valorize sua dimensão substancial é axiologicamente vazio, 

podendo ser utilizado para realização de fins nocivos ao bem comum e à dignidade da 

pessoa humana.  

Ademais, a ideia de democracia não deve permanecer apenas no ambiente 

externo à empresa. Para que uma sociedade consiga, efetivamente, construir uma 

democracia, é necessário que os valores democráticos permeiem a vida social em 

diversas esferas. O âmbito produtivo, em que há manifestação de poder, é propício para 

que as relações sejam rediscutidas, havendo maior abertura a todos os indivíduos que 

contribuam para o exercício da atividade empresarial.  

Note-se, aliás, que a postura mais ativa do trabalhador na empresa é 

consentânea com a concepção abrangente de exercício da cidadania. A possibilidade de 

tomar parte, ainda que de forma branda, por meio de informação e consulta, no processo 

deliberativo empresarial é situação importante para a dignidade do trabalhador. 

Entendida a dignidade da pessoa humana como conceito mais amplo que o acesso ao 

mínimo existencial, cabe atribuir à pessoa a faculdade de participar de decisões que 



influenciarão a própria vida, situação importante para o desenvolvimento salutar da 

personalidade. 

É evidente que a mudança de comportamento não é simples, especialmente 

no âmbito produtivo, local em que o desnível de poder é marcante e a relação sempre 

foi, historicamente, plasmada por forte respeito à hierarquia em território brasileiro. 

Nesse sentido, é relevante repensar o fundamento do poder diretivo do empregador. 

Considerando-se que o poder nas relações trabalhistas não deriva da 

propriedade, mas do convívio humano, baseando-se a subordinação, com mero caráter 

funcional, em um contrato, vislumbra-se justificativa para que todos aqueles que façam 

parte da atividade empresarial tenham o direito de, por algum meio, contribuir com o 

processo deliberativo empresarial. Como a subordinação está ligada ao cumprimento 

das funções, e não necessariamente à gestão empresarial, o trabalhador tem direito, ao 

menos, de ser informado sobre a situação da empresa. 

Importante notar que a propriedade tem função social, não sendo absoluta a 

possibilidade de utilização do bem pelo proprietário da maneira como melhor lhe 

aprouver. Tal observação, evidentemente, tem grande importância no que toca à 

empresa, dada a comunidade de seres humanos empenhados em exercer a atividade 

empresarial, dedicando-lhe o trabalho, algo intrinsecamente ligado à própria 

personalidade. 

Para melhor compreensão do fenômeno de representação e participação dos 

trabalhadores na empresa, foram analisados detidamente os sistemas jurídicos de alguns 

países europeus (França, Portugal, Itália, Espanha e Alemanha) com o fito de recolher 

subsídios práticos para reflexão sobre tais institutos. Foi possível perceber a grande 

influência do posicionamento da OIT nos sistemas estudados, garantindo-se aos 

obreiros, além dos direitos de representação e participação, mesmo que somente sob a 

forma de informação ou consulta, facilidades e métodos de proteção aos representantes, 

de forma a possibilitar o exercício da função sem receio de eventual represália.  

Ademais, independentemente do sistema de representação adotado em cada 

país estudado, observou-se grande influência do ente sindical no interior da empresa, 

mesmo nas situações em que foi seguido o modelo de representação única. A 

experiência estrangeira talvez possa inspirar o caso brasileiro, embora a estrutura 

jurídica nacional seja bem diversa, devido ao fato de não haver liberdade sindical no 

Brasil.  



Foi bastante relevante o exame de questões estranhas à área juslaboral, 

sobretudo no campo constitucionalista, pois tal incursão permitiu embasar o direito de 

participação de acordo com conceitos modernos relativos a temas que, em regra, são 

tratados sob a ótica clássica.  

A análise da noção de Estado evidenciou que a concepção deve ser adaptada 

ao respectivo contexto histórico. Considerando-se que o Brasil, conforme estabelecido 

constitucionalmente, constitui-se em Estado Democrático de Direito, é necessário 

reconhecer que os ideais moldados para o Estado Liberal ou Social não apresentam mais 

utilidade. Na configuração jurídica atual, o ente estatal tem como meta a concretização 

dos direitos previstos na Constituição, tarefa que, se devidamente cumprida, resultará no 

bem comum da sociedade. É necessário, para isso, um sistema democrático, fundado 

substancialmente no respeito aos direitos fundamentais.  

A Constituição é outro instituto cujo significado foi sensivelmente alterado 

com a passagem do tempo. Se, originariamente, ao mencionado documento era atribuída 

finalidade política, de organização do Estado e garantia de direitos que resguardassem o 

indivíduo de possíveis arbitrariedades estatais, atualmente a Constituição é o centro 

axiológico do ordenamento jurídico, fato que lhe atribui outro sentido em termos de 

eficácia. Havendo juridicidade, é incabível que os dispositivos constitucionais sejam 

tratados como meras orientações para atuação estatal. Ao contrário, é dever do Estado, 

por um de seus órgãos, fazer valer os direitos constitucionalmente garantidos, como é o 

caso do direito de participação.  

Com o aumento de importância da Constituição, passando a ser considerada 

como documento que materializa os mais caros valores sociais, a forma de interpretá-la 

também foi alterada. Em vez de adotar uma posição axiologicamente neutra em relação 

ao texto, cabe ao intérprete extrair do enunciado jurídico o sentido mais consentâneo 

possível com a orientação ética que a sociedade deixou impregnada no Texto Maior. O 

texto jurídico passa a ser, destarte, ponto de partida para a tarefa interpretativa. 

Os direitos fundamentais, como já ressaltado, compõem o núcleo normativo 

da Constituição, sendo tarefa estatal conferir-lhes a maior efetividade possível. O 

respeito aos aludidos direitos é, em última análise, forma de concretizar o sistema 

democrático, cumprindo a função principal do Estado, que consiste em propiciar o bem 

comum à sociedade a que se vincula.  

Os direitos sociais, por sua vez, representam a preocupação estatal com a 

melhoria das condições de vida da população, com base em conduta omissiva estatal, 



que forneça algo ao indivíduo que o favoreça como membro da coletividade a que 

pertence. O direito de participação dos trabalhadores é um exemplo de direito social, 

pois sua efetivação tem o condão de permitir ao obreiro, por meio de sua própria 

atividade e deliberação, alcançar seus objetivos no campo profissional.  

Caso o Estado, devido à omissão normativa de algum de seus órgãos, não 

permita ao indivíduo exercer o direito social que lhe caiba, é possível que o Poder 

Judiciário, na condição de guardião da Constituição, resolva a disfuncionalidade estatal 

e efetive o direito. Note-se que a razão ontológica do Estado é servir à sociedade e um 

dos motivos que atualmente legitima a tripartição de funções estatais é a busca de maior 

eficiência estatal. Logo, o Estado e os respectivos órgãos são instrumentos na busca do 

bem comum da coletividade. Negar a possibilidade de atuação do Judiciário para 

colmatar omissão normativa equivale a transformar o instrumento em fim em si mesmo. 

É evidente, portanto, a importância, no contexto nacional, da utilização do 

mandado de injunção, remédio constitucional cuja finalidade é garantir a efetividade de 

direito ou liberdade constitucional de inviável utilização em decorrência de omissão 

normativa. Tal figura jurídica serve, portanto, para garantir a eficácia constitucional. 

O direito de participação, assim, pode ser efetivado mediante a utilização do 

mandado de injunção para concretizar o disposto no inciso XI do artigo 7º da 

Constituição da República. A redação do dispositivo, no seio de uma Constituição de 

compromisso, deve ser interpretada de acordo com a orientação neoconstitucionalista. 

Além do texto jurídico, estão os valores constitucionalmente consagrados. Diante da 

imprecisão redacional do constituinte, cabe ao intérprete retirar o véu do texto para que 

possa atingir o âmago da Constituição, cuja finalidade é construir uma sociedade mais 

livre, justa e solidária.       
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