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RESUMO 

 

O ativismo judicial tem se tornado um grande influenciador social. Passando pela 

análise da Constituição ao designar a Separação dos Poderes Legislativo, Executivo 

e Judiciário e considerando também a essencial do significado do voto individual, 

ponderaremos sobre como a atuação demasiada do Judiciário tem prejudicado o 

direito dos cidadãos e infringido princípios democráticos. A partir de então, 

consideraremos fatos que tem contribuído para que se ocorra esse fenômeno e 

quais suas consequências. Por fim, buscaremos soluções práticas e 

significantemente alcançáveis para o empasse apresentado. 

 

Palavras-chave: ativismo judicial, democracia, voto, separação dos poderes, poder 

judiciário. 
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ACTIVISM: An analysis of the expansive performance of the Judiciary. 2018. Work of 

Completion of Course (Bachelor of Law) – College FIBRA, 2018. 

 

ABSTRACT 

 

Judicial activism has become a major social influencer. Going through the analysis of 

the Constitution by designating the Separation of Legislative, Executive and Judiciary 

Powers and also considering the essential of the meaning of individual vote, we will 

consider how too much acting of the Judiciary has impaired citizens' rights and 

violated democratic principles. From then on, we will consider facts that have 

contributed to the occurrence of this phenomenon and its consequences. Finally, we 

will seek practical and significantly achievable solutions to this presented impasse. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em sua obra O Espírito da Lei, o filósofo francês Montesquieu defendeu a 

ideia da limitação dos poderes do Estado e que este poder deveria ser 

veementemente fiscalizado. Diante dessa percepção, Montesquieu estabeleceu o 

conceito da separação dos poderes do Estado.  

A partir dessa idealização foram criadas diversas Constituições pelo 

mundo, como por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos e da França.                   

Com a promulgação da Constituição de 1981, o próprio Brasil passou a adotar o 

sistema proposto pelo filósofo francês dos três poderes que passaram a coexistir 

plenamente, da maneira como ocorre hoje. 

Com isso passou-se a delimitar poderes e funções aos integrantes dos 

poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. O voto permitiu aos cidadãos terem 

participação ativa na vida política da sociedade. Os princípios democráticos 

passaram a nortear a política brasileira. 

Contudo, com o que chamamos de judicialização da política, o judiciário 

tem aumentado sua atuação em relação aos demais poderes do Estado. Apesar de 

judicialização da política não ser sinônimo de ativismo judicial, veremos que eles 

estão intimamente relacionados. Passaremos a analisar como essa judicialização da 

política brasileira tem criados condições para se acentuar o ativismo judicial no 

nosso sistema democrático com a divisão dos poderes. 

Podemos dizer que o ativismo judicial e o controle da constitucionalidade 

são questões que estão conectadas, fazendo do ativismo judicial uma forma de 

colocar o exercício da jurisdição à prova. Veremos uma definição coesa para o 

ativismo judicial, em virtude da atuação do judiciário. 

Consideramos fatores que tem contribuído para que o ativismo judicial 

coexista no atual cenário político brasileiro. As deficiências sociais existentes no 

país, especialmente no que diz respeito a garantir direitos básicos à população é 

uma das razões principais para que se desenvolva o ativismo judicial. 
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Em consequência do ativismo judicial, analisaremos como esse fenômeno  

tem evidenciado a desestruturação política do Brasil, que acaba por afastar 

investimentos estrangeiros. 

Mas, principalmente, debateremos sobre os efeitos do ativismo judicial na 

estrutura democrática. 

E, por fim, consideraremos possibilidades para que o ativismo judicial seja 

um auxílio em situação necessárias e de grande repercussão, que envolvam, por 

exemplo, o Supremo Tribunal Federal. 
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1. OS PODERES DO ESTADO E A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA  

 

1.1 -As definições de estado para o filósofo grego Aristóteles e posteriormente 

para o iluminista Montesquieu 

 

Aristóteles pode ser considerado como o primeiro filósofo a distinguir ética 

e política, concentrando na primeira o papel desempenhado de forma voluntária, 

como expressão moral do indivíduo, concebeu a política como o ambiente em que 

este mesmo indivíduo se relaciona na sociedade, sendo desta indissociável, assim, 

o homem não pode ser entendido senão como animal político.  

 

Para Aristóteles o mais importante era estabelecer um governo que 

atendesse as necessidades e interesses da população, de forma justa, 

independentemente da forma de governo que a Cidade adotasse. 

Uma das coisas consideradas de maior importância por Aristóteles é a 

distribuição dos elementos que compõem o poder soberano da Cidade Estado, 

como se pode observar abaixo:  

 

Toda Cidade tem três elementos, cabendo ao bom legislador 

examinar o que é mais conveniente para cada constituição. Quando 

essas partes forem bem ordenadas, a constituição será bem 

ordenada, e conforme diferem umas das outras, as constituições 

também diferem. A primeira dessas partes concerne à deliberação 

sobre os assuntos públicos; a segunda, às magistraturas: qual deve 

ser instituída, qual deve ter sua autoridade específica e como os 

magistrados devem ser escolhidos; por último, relaciona-se a como 

deve ser o poder judiciário. (ARISTÓTELES. Política. 5ª edição, trad. 

Pedro Constantin Tolens. São Paulo: Martin Claret, 2001. p. 170.) 

A ética e a política no pensamento aristotélico andavam muito próximas, 

condição que favorece o desenvolvimento de um espaço público favorável à 

construção de relações político-sociais orientadas ao bem-comum e ao interesse de 

todos. 

No conceito preconizado pelo filósofo grego Aristóteles podemos 

visualizar claramente a distinção entre os espaços público e privado, como 
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ambientes bem delineados onde as relações são propriamente definidas. Isso 

mostrava-se eficiente na função de evitar problemas entre os homens “cidadãos” 

dentro da sociedade em que viviam e ainda dentro de suas próprias famílias. Dessa 

forma, estes teriam mais tempo para se dedicar ao bom desempenho da atividade 

de deliberação dos temas públicos relevantes para a vida da pólis. 

 

Montesquieu concentrou sua atenção em debater na sobre a relação 

entre a liberdade e o poder, analisando como estas se dão dentro de diversos tipos 

de governos como, por exemplo, as monarquias e repúblicas. Dentro do modelo 

inglês de separação de poderes, Montesquieu gostava dos debates concernentes as 

Ciências Políticas da época, vislumbrando necessidades futuras das sociedades. 

 

Porém, considerando a época e a estrutura sócio cultural em que este 

filósofo estava inserido quando da formulação das ideias desenvolvidas em sua 

obra, intitulada O Espírito das Leis, este tinha o conceito de liberdade política bem 

distinto dos dias atuais. Para alcançar essa liberdade política, Montesquieu 

propunha limitar o poder do Estado, sempre questionando os que exerciam o poder 

em cada tipo de governo. 

 

A preocupação fundamental de Montesquieu era a liberdade derivada da 

contenção do abuso de poder e não a liberdade destinada a garantir ao homem o 

seu desenvolvimento ético pleno. Podemos notar isso no seguinte trecho de seu 

próprio livro: 

 

Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura o 

poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe 

liberdade, pois pode temer-se que o mesmo monarca ou o mesmo 

senado apenas estabeleçam leis tirânicas para executá-las 

tiranicamente.[...] Não haverá também liberdade se o poder de julgar 

não estiver separado do poder legislativo e executivo. Se estivesse 

ligado ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos 

cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria o legislador. Se estivesse 

ligado ao executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. 

(MONTESQUIEU, Charles Louis de. O Espírito das Leis. Trad. 

Cristina Muraschco. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p. 149.) 
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Ao demonstrar seu interesse por uma configuração política que tivesse a 

previsão de um poder moderador, em que houvesse verdadeira supervisão das 

atividades de todos, Montesquieu revela sua visão pessoal pessimista sobre os 

juízes da seguinte maneira:  

 

Dos três poderes de que falamos, o de julgar é, de algum modo, 

nulo. Restam apenas dois, e como esses poderes, e como esses 

dois têm necessidade de um poder regulador para moderá-los, a 

parte do corpo legislativo que é composta de nobres é bastante 

capaz para esse efeito. [...]  Poderia acontecer que a lei, que é ao 

mesmo tempo clarividente e cega, fosse em certos casos muito 

rigorosa. Porém, os juízes de uma nação não são, como dissemos, 

mais que a boca que pronuncia as sentenças da lei, seres 

inanimados que não podem moderar nem sua força nem seu vigor. 

(MONTESQUIEU, Charles Louis de. O Espírito das Leis. Trad. 

Cristina Muraschco. São Paulo: Martins Fontes, 1993pp. 151-152.) 

 

O poder de julgar é nulo e configura a única função de quem o faz. A 

partir de então, Montesquieu vê a necessidade de estabelecer o poder legislativo 

(composto pela classe nobre), como um poder regulador para moderar e guiar os 

demais poderes. 

Consigna o professor Canotilho:  

 

A constitucionalística mais recente salienta que o princípio da 

separação de poderes transporta duas dimensões complementares: 

(1) a separação como divisão, controlo e limite do poder – dimensão 

negativa; (2) a separação como constitucionalização, ordenação e 

organização do poder do Estado tendente a decisões funcionalmente 

eficazes e materialmente justas (dimensão positiva).[...] O princípio 

da separação na qualidade de princípio positivo assegura uma justa 

e adequada ordenação das funções do estado e, conseqüentemente, 

intervém como esquema relacional de competências, tarefas, 

funções e responsabilidades dos órgãos constitucionais de 

soberania. Nesta perspectiva, separação ou divisão de poderes 

significa responsabilidade pelo exercício de um poder. (CANOTILHO, 

2004. p. 250.) 
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Nesse contexto nasceram a Declaração de Direitos do Bom Povo da 

Virgínia, de 1776, considerada a primeira constituição escrita, a Constituição norte-

americana de 1787 e a Constituição francesa de 1793, ícones do constitucionalismo 

moderno clássico. Adotando entre seus preceitos a separação de poderes ganharam 

o status de princípio jurídico. 

 

Os fundamentos de Aristóteles e Montesquieu apresentam uma proposta 

semelhante. Contudo, na divisão de poderes, registra-se uma diferença marcante no 

pensamento dos dois autores. Enquanto Aristóteles parte de uma visão otimista 

sobre a natureza e comportamento do homem ao exercer a cidadania, Montesquieu 

enxerga com desconfiança e pessimismo o desempenho da atividade política, 

motivando o controle sobre o Estado.  

 

E é sobre essa significativa distinção entre as formas de visualizar o 

legítimo exercício do poder político, passando pela análise da difícil relação entre 

ética e política, que se aventa a hipótese da propalada crise da separação de 

poderes do Estado e de suas consequências na atividade político-jurisdicional dos 

agentes públicos na realidade brasileira. 

 

1.2 – A composição e as funções dos três poderes no Brasil 

Como vimos, Aristóteles e Montesquieu propuseram as primeiras noções 

de divisões de poderes na política pública. Contudo, foi na obra O Espírito das Leis, 

que Montesquieu consolidou ideias que regem grande parte dos sistemas políticos 

vigentes em diversos países do mundo até a contemporaneidade. 

 

                    A obra inspirou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

elaborada em 1789, durante a Revolução Francesa, quando definiu-se que um 

grupo ficaria responsável pela criação das leis (Legislativo), outro pela execução 

dessas leis (Executivo) e um terceiro deveria verificar se elas estão sendo cumpridas 

(Judiciário). 
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Com a promulgação da Constituição de 1981, o próprio Brasil passou a 

adotar o sistema proposto pelo filósofo francês dos três poderes que passaram a 

coexistir plenamente, da maneira como ocorre hoje. 

 

                     A principal ideia por detrás desse modelo é a de que, para que não 

sejam criados governos absolutistas, ditatoriais, cada um dos três poderes tem 

autonomia para exercer o seu papel e liberdade para fiscalizar os outros poderes. 

Assim vejamos a separação dos poderes como contemplada na própria 

Constituição: Art.2 São poderes da união, independentes e harmônicos entre si, o 

Legislativo, o Executivo e o Judiciário. (BRASIL. Constituição (1988). Constituição 

da República Federativa do Brasil 168 p.) 

1.2.1 - Poder executivo 

O poder executivo tem por responsabilidade a administração do país, 

realizando políticas públicas que perfaçam os interesse da sociedade e cumprir as  

leis.  

Pode ser dividido em três esferas: federal, estadual e municipal. Na esfera 

federal podemos citar o Presidente da República, na estadual o Governador de cada 

estado e na municipal o Prefeito eleito.  

Através das eleições a própria população tem a oportunidade de escolher 

quem os representará nessas esferas políticas, como é próprio das democracias.                                      

Dentro de suas funções, os integrantes do poder executivo podem nomear ministros 

e secretários para auxiliá-los. Estes nomeados cumprem a função de criar e 

assegurar que sejam executadas políticas públicas que favorecem os interesses e 

necessidades da população. 
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1.2.2 - Poder legislativo 

O poder legislativo é o responsável por ordenar e elaborar leis para o 

Estado, além de julgar e fiscalizar as medidas adotadas para o fiel cumprimento das 

legislações vigentes. Contudo, sua principal obrigação é criar leis. Disponível em:< 

https://www12.senado.leg.br/jovemsenador/home/arquivos/textos-consultoria/o-

poder-legislativo-no-brasil> Acesso em 19 de Fevereiro de 2018. 

Como ocorre no poder Executivo, o Legislativo também pode ser dividido 

em três esferas (federal, estadual e municipal). Na esfera federal, é composto pelo 

senadores federais, que revisam e analisam todas as propostas de leis trazidas pela 

Câmara dos Deputados. No âmbito estadual, o legislativo vem representado pelos 

deputados estaduais. Já no campo municipal o poder legislativo é composto pelos 

vereadores, que criam leis que faram parte das leis orgânicas do município e 

também do código de posturas, sem infringir a Constituição, e também  fiscalizam as 

ações do executivo.  

1.2.3 - Poder judiciário 

O judiciário julga por meio das leis criadas pelo legislativo e 

especialmente pela constituição do país. Os órgãos que compõem o poder judiciário 

são:  

Supremo Tribunal Federal (STF): é o órgão máximo do Judiciário, 

composto por 11 ministros que são indicados pelo Presidente da 

República, que também devem ter aprovação do Senado. Esses são 

os únicos ministros que fazem parte do judiciário e do executivo, por 

ser um cargo de confiança. O Supremo deve zelar pelo cumprimento 

da Constituição e são a última instancia a ser recorrer em conflitos 

que envolvam normas constitucionais. Disponível em:< 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=sobreStfConhe

caStfInstitucional> Acesso em 20 de Fevereiro de 2018. 

Superior Tribunal de Justiça (STJ): está abaixo do STF e julga 

causas criminais que envolvam pessoas que estão em cargos com o 

“foro privilegiado”, são eles desembargadores, governadores 

estaduais, Juízes de Tribunais Regionais Federais, Eleitorais e 

Trabalhistas, Ministros e outras autoridades. Disponível em:< 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=sobreStfConhe

caStfInstitucional> Acesso em 20 de Fevereiro de 2018. 
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Justiças Estaduais: em cada estado há um Tribunal de Justiça (TJ) e 

seus respectivos Juízes Estaduais. Os integrantes do TJ são os 

desembargadores (basicamente juízes de segunda instância) e 

podem contestar e avaliar a decisão de juízes estaduais de primeira 

instância. Disponível em:< 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=sobreStfConhe

caStfInstitucional> Acesso em 20 de Fevereiro de 2018. 

1.3 - A judicialização da política brasileira 

 

A judicialização da política corresponde a um fenômeno observado em 

diversas sociedades contemporâneas. O ativismo judicial está ligado à judicialização 

das relações políticas, mas não são sinônimos.  

 

Luís Roberto Barroso esclarece que, enquanto a judicialização é fruto da 

vontade do constituinte, que promulgou carta abrangente, aumentando o escopo das 

funções judiciais, o ativismo decorre de uma postura do juiz que expande, sobretudo 

no âmbito constitucional, as possibilidades de aplicação do texto normativo por meio 

da interpretação ( BARROSO, 2012, p. 23-32). 

 

Considera-se judicialização, em geral, o controle pelo poder judiciário da 

vontade do soberano ou “o fato de questões de larga repercussão política ou social 

serem decididas por órgãos judiciários”. Falando de forma bem clara, constatamos o 

fato de que há uma ampliação da atuação do poder judiciário no controle dos demais 

poderes. O papel do juiz ganha corpo, mas esse protagonismo também resulta em 

maiores possibilidades de conflito com os outros poderes. 

 

A doutrina da separação dos Poderes clássica definia com rigidez as 

funções dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Sendo a lei clara, não 

haveria espaço para a interpretação do juiz. A função primordial e praticamente 

única do juiz era desdobrar a vontade da lei. 

 

O novo papel do STF após a promulgação da Constituição de 1988 foi 

destacado com pelo Ministro Celso de Mello. Mello ressalta que a Constituição de 
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1988 ampliou as funções institucionais do Judiciário, conforme podemos notar no 

trecho exposto a seguir:  

 

 

A crescente judicialização das relações políticas em nosso País 

resulta de expressiva ampliação das funções institucionais conferidas 

ao Judiciário pela vigente Constituição, que converteu os juízes e os 

Tribunais em árbitros dos conflitos que se registram na arena política, 

conferindo, à instituição judiciária, um protagonismo que deriva 

naturalmente do papel que se lhe cometeu em matéria de jurisdição 

constitucional.  (MELLO FILHO, 2013, p. 17-60.) 

 

 

Por outro lado, do ponto de vista do processo político como um todo a 

judicialização da política contribui para o surgimento de um padrão de interação 

entre os Poderes, que não é necessariamente deletério da democracia. A ideia é, ao 

contrário, que democracia constitui um "requisito" da expansão do poder judicial. 

 

Contudo, a judicialização da política corresponde também a uma 

politização da justiça. Essa condição institucional de introdução da jurisdição no 

processo de formulação de políticas públicas é auxiliada pelas regras orgânicas dos 

tribunais ou do Poder judiciário como um todo. Assim, regras referentes ao 

recrutamento, composição, competências e procedimentos dos diversos órgãos e 

poderes, e especialmente do tribunal constitucional, são importantes para a 

judicialização da política. (CASTRO, s/p). 

O judiciário brasileiro passou a interagir com o sistema político, que têm 

orientações, valores e concepções distintas acerca do papel institucional do Poder 

judiciário e a opinião pública.  

Portanto, passaremos a analisar como essa judicialização da política 

brasileira tem criados condições para se acentuar o ativismo judicial no nosso 

sistema democrático com a divisão dos poderes. Todavia, consideraremos como 

esses fenômenos tem impactado toda a sociedade 
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2.  ATIVISMO JUDICIAL: FATOS HISTÓRICOS 

 

2.1 – Ativismo judicial 

 

Diferentemente da judicialização da política brasileira que consideramos 

anteriormente, o ativismo judicial se dá propriamente no seio da sistemática jurídica. 

Trata-se de uma conduta adotada pelos juízes e tribunais no exercício de sua 

função. Por isso, ao buscarmos dar significado ao termo, analisaremos a postura 

adotada pelo magistrado brasileiro em suas tomadas de decisões. Com isso, 

discutiremos além da percepção da centralidade assumida pelo Judiciário brasileiro 

no atual contexto social e político, com o objetivo de ter uma percepção lógica sobre 

os critérios utilizados para julgar, sem influenciar os meios externos e os demais 

poderes intencionalmente. 

Com a promulgação da Constituição de 1988, a doutrina brasileira passou 

ter forma e conceito, passando a agregar funções específicas aos seus poderes. A 

partir de então, passando pela questão da judicialização da política, houve o 

reconhecimento de uma vinculação entre Direito e Política.  

Essa circunstância repercutiu sobre maneira na forma de conceber a 

atuação dos juízes e tribunais no nosso país. Este fato ocasionou o que 

denominamos ativismo judicial. 

Assim, em meio à dificuldade de se definir o ativismo judicial, podemos 

considerar relevante a maior interferência do Judiciário, que vai além da 

judicialização e o aumento da capacidade de gerenciamento processual do julgador. 

Com isso, podemos dizer que o ativismo judicial e o controle da 

constitucionalidade são questões que estão conectadas, fazendo do ativismo judicial 

uma forma de colocar o exercício da jurisdição à prova. A legitimidade da jurisdição 

constitucional se dá através do efetivo controle das decisões.  

Marcos Paulo Verissimo afirma que o atual contexto jurídico consolidou o 

que ele denomina de um “ativismo judicial à brasileira”. Segundo este autor, o perfil 
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ativista do Judiciário foi concebido em um ambiente marcado por duas principais 

transformações pelas quais passa o Supremo Tribunal Federal: o aumento de seu 

papel político e a sobrecarga no volume de trabalho. Esta noção de aumento do 

volume de trabalho, que, no fundo, é um problema de maior acesso ao Judiciário, é 

desdobrada por Verissimo na observação de que, “no direito constitucional brasileiro, 

há uma ausência de mecanismos formais de unificação vinculante de jurisprudência 

e de escolha (fundamentada, mas com alguma dose de discricionariedade no 

julgamento) das hipóteses de exercício formal da competência recursal em sede de 

controle difuso, o que gera “uma certa sensação de descontrole”. (VERISSIMO, 

2008. p. 422). 

 

Veríssimo questiona grandemente o ativismo judicial no que se refere a 

sua atuação exacerbada sobre a administração, ou seja, sobre o legislativo. 

Contudo, quando observamos mais de perto, vemos a necessidade de questionar 

esse ativismo dentro dos demais Poderes. Isso se faz necessário, pois de certa 

forma essa intromissão por parte do poder judiciário gera certo controle desse poder 

sob os demais. Tal fato determina nítida afronta aos princípios democráticos de um 

país que busca um equilíbrio governamental.  

 

Partindo dessas considerações podemos definir ativismo judicial como a 

configuração de um Poder Judiciário supremo e superior aos demais, onde seus 

integrantes consideram ter competências que não lhe são concebidas pela 

Constituição Brasileira. 

 

Diante do explanado, servimo-nos das lições de Elival da Silva Ramos 

para conceituar o fenômeno do ativismo judicial:  

Por ativismo judicial deve-se entender o exercício da função 

jurisdicional para além dos limites impostos pelo próprio 

ordenamento que incumbe, institucionalmente, ao Poder Judiciário 

fazer atuar, resolvendo litígios de feições subjetivas (conflitos de 

interesse) e controvérsias jurídicas de natureza objetiva (conflitos 

normativos). Há, como visto, uma sinalização claramente negativa no 

tocante às práticas ativistas, por importarem na desnaturação da 

atividade típica do Poder Judiciário em detrimento dos demais 

Poderes. (RAMOS, 2010, p. 129). 
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Neste ângulo, percebemos a grande diferença entre as expressões 

judicialização da política e ativismo judicial. Por um lado temos a judicialização da 

política, que pode ser definida, de forma sintética, como um fenômeno circunstancial, 

que se faz presente dependendo de todo um contexto social, independente das 

atitudes e decisões dos órgãos julgadores. Por outro lado temos o ativismo judicial 

que está intimamente relacionado à postura e ações do judiciário brasileiro, que por 

sua vez tem extrapolado as barreiras do que lhes cabem, constitucionalmente 

falando. 

No Brasil, devemos considerar relevante a intensa participação do 

Judiciário na redemocratização do país, a partir do fim do sistema ditatorial imposto 

pelos militares, e a consequente promulgação da Constituição Federal de 1988. 

 

Entretanto, o processo democrático, no Brasil, se faz diferente dos demais 

países de América Latina, pois possui a promessa de inclusão social, visando a 

consolidar um Estado “que tem objetivos declarados de transformação social, 

redução de desigualdades de renda e de oportunidades, e também de 

desigualdades regionais” (VERISSIMO, 2008,  p. 408). 

 

Nossa preocupação dirige-se ao fato de quando imbuído de bons motivos 

e valores, o Judiciário, cotidianamente, ultrapassa a linha de competência delineada 

pela Constituição. O art. 102, caput, da CRFB/1988 determina que o papel do STF é 

a guarda da Constituição. Por vezes, o STF e outros órgãos do Judiciário, 

ultrapassam os limites constitucionais. Ou seja, o controlador infringe a norma 

fundamental em que se baseia o controle que ele exerce sobre os outros Poderes. 

Elival da Silva Ramos deixa essa noção nítida ao afirmar que  

 

 

A observância da separação dos Poderes importa, dentre diversos 

outros consectários, na manutenção dos órgãos do Judiciário nos 

limites da função jurisdicional que lhes é confiada e para cujo 

exercício foram estruturados. (RAMOS, 2010, p. 117). 

 

 

Diante da visão tradicional da doutrina da separação dos Poderes, o 

ativismo judicial tem sido foco de debates nos campos jurídico e político. Rubens 
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Beçak, por exemplo, reforça esta preocupação ao salientar que o entrecruzamento 

de funções dos três Poderes, a origem da judicialização da política, pode levar à 

hipertrofia do Judiciário. 

 

Assim sendo, podemos considerar que a exacerbação dos limites 

existentes no que tange à criatividade da jurisprudência decorre em consequências 

maléficas às demais funções do Estado, principalmente a legislativa. Essa 

exacerbação, indubitavelmente, acarreta no desrespeito ao princípio constitucional 

da separação dos poderes. 

 

 

2.2 – Fatos e fatores que contribuiram para o surgimento do ativismo social no 

Brasil 

 

 

A Constituição Federal se preocupa primeiramente com os direitos sociais 

e econômicos garantidos aos cidadãos, forçando o legislativo a promulgar mais leis. 

Isso cria um fenômeno que chamamos de “inflação legislativa”. Por si só, tal fato 

gera uma grande aproximação entre os Poderes Legislativo e Judiciário.  

 

Elival da Silva Ramos valida esta afirmação, in verbis:  

 

 

A principal razão para tanto está na maior proximidade do controle de 

constitucionalidade, assim efetuado, do exercício da função 

legislativa, ainda que se trate, como já assinalado, de função 

jurisdicional. Com efeito, quer em uma hipótese como noutra, a 

decisão judicial sobre a validade da lei é emitida com efeitos gerais, 

ou erga omnes; de outra parte, quer no controle concentrado, quer 

no controle abstrato em sistema difuso, registra-se a tendência a se 

admitir a modulação dos efeitos temporais das decisões 

sancionatórias da inconstitucionalidade; finalmente, a jurisdição 

constitucional, assim desenvolvida, interfere diretamente no conteúdo 

dos atos legislativos controlados. O exercício da fiscalização de 

constitucionalidade, nas condições apontadas, é fator desencadeante 

do ativismo judiciário na medida em que o órgão de controle perceba 

tornar-se menos nítida a distinção entre legislação e jurisdição. 

(RAMOS, 2010, p. 277). 
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Ainda mais, o atual cenário da política nacional pode ser apontada como 

um dos fatores para a propagação do ativismo judicial nos demais poderes. O 

enfraquecimento do legislativo faz com que o judiciário tenha mais poder, que passa 

a ser exacerbado a partir do momento que o judiciário ultrapassa os limites impostos 

em lei, ou seja, vai além de sua função primordial de julgar. 

 

Nesse sentido, podemos notar que especialmente o STF tem assumido 

funções que vão muito além de suas obrigações. A repercussão de diversos casos 

de corrupção tem feito todos os holofotes se voltarem para os ministros do STF e 

também de juízes e desembargadores de instâncias inferiores. A sociedade vê 

nesses representantes da justiça a única oportunidade de se salvar o país. Todos 

esses fatos proporcionam maiores condições para a sobrevivência do ativismo 

judicial. 

 

Conclui-se que o novo protagonismo do Judiciário, em especial do STF, 

adveio principalmente das mudanças trazidas pelo texto constitucional de 1988. 

Desde então, o STF deixou de ser um mero coadjuvante no panorama político 

brasileiro, passando a ser protagonista, entrando na lógica do ativismo judicial. 

 

A sociedade contemporânea tem buscado respostas às questões e 

problemas sociais e políticos. Todos são vítimas do medo e da insegurança. 

Formou-se uma sociedade complexa, cada vez mais pensante e informatizada. Com 

isso, haja vista o grande despreparo de integrantes do Poder Legislativo, muitos 

veem no Judiciário, evidentemente mais capacitado, uma saída para tantas 

questões, para evitar contradições e estabelecer jurisprudências. 

 

Neste contexto, com o alargamento da noção de acesso à justiça, que, 

elevado a direito constitucional, incorporou o pressuposto de igualdade, próprio do 

constitucionalismo democrático e consequentemente a judicialização foi 

incrementada a este cenário. É possível dizer, inclusive, que todos esses aspectos 

reforçaram ainda mais o papel do Judiciário como instituição hábil a resolver todos 

os problemas da sociedade.  
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O mundo passa por período caracterizado pela construção de um 

imaginário em que a credibilidade para decidir as questões fulcrais da sociedade é 

depositada no Judiciário.  

 

Entretanto, o ativismo social pode significar uma grande fragilização dos 

Poderes Executivo e principalmente do Legislativo, podendo ser ou não evidências 

de uma crise dentro dos Poderes. Isso ocasionaria, eventualmente, um grande risco 

à democracia brasileira, que, como vimos, tem suas bases constitucionais nas ideias 

de Montesquieu. 

 

Além disso, a falta de políticas públicas que assegurem os direitos dos 

cidadãos tem favorecido a interferência do Judiciário, que nestes casos se faz 

essencial para o cumprimento da legislação, mas estabelece precedentes que fazem 

com que a sociedade recorra regularmente à via judicial. Esse fato demonstra 

claramente que temos grandes problemas administrativos na política brasileira. 

 

Ademais, a delegação de poderes pelas próprias instituições majoritárias 

ao Judiciário cria uma situação de conveniência, em que, para não gerar 

controvérsias, ao invés de definir leis que proíbam ou permitam certas questões de 

grande repercussão, atribui-se tal função aos juízes e tribunais, evitando a 

indisposição política, o conflito e a polêmica com os seus eleitores e, principalmente, 

com seus opositores. (ZAULI, Eduardo Meira. Judicialização da Política, Poder 

Judiciário e Comissões Parlamentares de Inquérito no Brasil, publicado em Revista 

de Informação Legislativa do Senado Federal, janeiro/março, 2010, pag. 09). 

 

É possível afirmar que as razões para a ascensão do Judiciário estão 

fundadas, além de tudo o que já foi referido, em dois principais pilares: na 

configuração de um ambiente de tensão com os demais Poderes do Estado e, por 

consequência, em uma crise da democracia. Vemos um descompasso político, que 

tenha incluir o cidadão, mas que ao mesmo tempo está inserido em um sistema 

econômico que delimita classes e estimula a concorrência. Com isso, a insatisfação 

popular ocasiona o ativismo judicial. 
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Ocorre que este distanciamento da sociedade dos demais Poderes 

(Executivo e Legislativo) inevitavelmente acabou criando um certo comodismo por 

parte destes poderes, que deixam as principais decisões a cargo do judiciário, ou 

mesmo esperam que este tome a iniciativa em questões polêmicas e controversas. 

 

É evidente que, com isso, não se está a negar uma concepção de 

democracia que inclua a premissa contra majoritária, representada pela atuação das 

cortes e tribunais na proteção dos direitos constitucionalmente assegurados em face 

da existência de maiorias eventuais.  

 

Entretanto, resta claro também que, por mais que se tenha avançado no 

modo de conceber a democracia, agregando ao seu conteúdo o contra 

majoritarismo, não era previsível que se fosse vivenciar na contemporaneidade 

consequências tão grave como o comodismo político do legislativo e judiciário e o 

apelo permanente à jurisdição para resolver problemas sociais e administrativos. 

Assim, a centralidade atribuída ao âmbito jurisdicional acaba gerando “fissuras no 

pacto democrático”. 

 

Levado às últimas consequências, este processo de recrudescimento do 

ambiente democrático em face de uma crescente judicialização também abriu 

espaço para vias alternativas de decidir litígios. 

 

2.3 – Análise de fatos históricos que evidenciaram o ativismo judicial 

 

Em julho de 1994, dias antes do início do período eleitoral para a 

realização das eleições à presidência naquele mesmo ano, o Supremo Tribunal 

Federal proferiu decisão proibindo a exibição de gravações externas, montagens ou 

trucagens na propaganda eleitoral na televisão. 

A Advocacia Geral da União, ao exercer seu papel constitucional de 

“defensora” da constitucionalidade da lei, alegava que tal decisão tornaria as 

eleições mais justa e igualitária, uma vez que partidos com menores recursos 

financeiros não ficariam prejudicados na corrida eleitoral. 
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Contudo, a vista de especialistas da época, tal decisão configurou 

claramente a intenção de prejudicar o candidato petista à época, qual seria Luiz 

Inácio Lula da Silva. 

A partir de então os partidos políticos e seus filiados procurariam resolver 

questões nas fileiras do Poder Judiciário, em especial no Tribunal Superior Eleitoral 

e no Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, o STF fez valer seu poderio quando 

da intenção de influenciar e decidir, de forma implícita, o destino do país. 

Essa ação, no entanto, trouxe à tona debates acadêmicos sobre a 

influência que uma mudança tão específica e pontual na legislação eleitoral pode 

surtir efeitos em uma campanha eleitoral. 

Ainda em outra ocasião o Judiciário se fez presente ao decidir o futuro do 

Brasil. Após a vitória por maioria simples, nas eleições de 1.955, vencidas por 

Juscelino Kubitschek, começaram-se as discussões no meio político e nas Forças 

Armadas. 

Entre a eleição e a posse, o então presidente da República João Café 

Filho teve de se afastar do cargo por motivos médicos. Assumiu em seu lugar o 

presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz. Luz tentou impedir a posse de 

Kubitschek e, por isso, foi afastado, assumindo a presidência até a posse de 

Juscelino o presidente do Senado Federal, Nereu Ramos. 

O Congresso afastou os dois pois a permanência de Luz ou a reassunção 

destes personagens seria ruim para o sistema político brasileiro. O temor de que 

acontecesse um golpe militar era evidente e justificável. 

Assim, o Judiciário, seguindo a decisão proferida pelo Poder Legislativo, 

adotou postura consequencialista e também entendeu que o melhor era manter o 

afastamento de Café Filho e aguardar a posse de Kubitschek no intuito de acalmar a 

situação. 

Portanto, podemos perceber que desde o passado até a história recente 

da política e administração social brasileira, observamos claramente evidências do 

ativismo judicial, que tem se tornado cada vez mais exacerbado. Contudo, dentro do 
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contexto democrático não vemos vantagens significativas que justifiquem e 

viabilizem este proceder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

3. CONSEQUÊNCIAS DO ATIVISMO JUDICIAL NO BRASIL 

 

3.1 – Consequências da atuação ativista do judiciário 

 

Abraham Lincoln disse sabiamente que a democracia é o “governo do 

povo, pelo povo e para o povo”. A Constituição foi elaborada no intuito de defender o 

Estado e toda a população em virtude de qualquer questão provinda do convívio em 

sociedade, fazendo tudo de forma imparcial. Podemos dizer que ela perfaz de forma 

eficaz sua função. O exercício da jurisdição se compromete e se legitima por sua 

aptidão para contribuir com o alcance do projeto de sociedade idealizado na 

Constituição. 

O ativismo judicial faz com que a base da Constituição seja ferida, uma 

vez que, como vimos à interferência excessiva do judiciário nas funções dos demais 

poderes, especialmente o legislativo, derruba a prerrogativa primária da ideia da 

divisão dos poderes do Estado. 

Muitos justificam o ativismo judicial como uma forma de equilibrar o meio 

político que em diversas ocasiões carece de pessoal capacitado para, por exemplo, 

elaborar leis e fiscalizar seu fiel cumprimento. Embora a deficiência dos meios 

políticos de decisão justifique a necessidade de se recorrer ao Judiciário para a 

resolução dos conflitos sociais, é certo que essa prática atrai um sério risco: o de 

fragilizar a produção democrática do direito, cerne da democracia. 

Na verdade, esse fato revela uma triste realidade brasileira que se 

encontra no fato de que a própria sociedade, usando de seu direito primordial do 

voto ainda designa para cargos de suma importância pessoas ou indivíduos que 

claramente não possuem capacidades reais de exercer suas funções. Contudo, a 

solução para essa problemática não está inserida na ativa interferência do judiciário 

em todas as questões sociais, fazendo tudo da forma que querem e na hora que 

quiserem.  

Os membros do Poder Judiciário, no Brasil, tais como juízes, 

desembargadores e ministros, não são agentes públicos eleitos pelo povo, embora 
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se faça a ressalva de que os critérios de escolha e seleção para tais cargos, na 

maioria das vezes, obedeçam a valores meritocráticos, por meio do concurso 

público, outra vertente democrática. 

Para o Ministro Saldanha Palheiro o ativismo judicial sem parâmetros gera 

um cenário de insegurança jurídica, pois, “em alguns casos, há causas sobre o 

mesmo tema, no mesmo estado da federação, sendo julgados de maneiras distintas, 

a depender da vara que as analisa”.  

Podemos ver claramente que o ativismo judicial serve como indicador de 

uma desorganização política no país. A partir do momento que investidores 

estrangeiros observam essa situação, conclui-se que este não é um bom país para 

se investir. Considera-se que o Brasil é um país de alto risco para receber 

investimentos externos. 

Com isso, percebemos que a grande interferência do magistrado em 

assuntos que não seriam propriamente de sua alçada tem prejudicado inclusive a 

economia do Brasil. Por isso, o Ministro Saldanha sabiamente defende a ideia de 

que a atuação ativista do judiciário deve se restringir apenas a assuntos de grande 

repercussão social. 

Muito embora a deficiência dos meios políticos de decisão justifique a 

necessidade de se recorrer ao Judiciário para a resolução dos conflitos sociais, é 

certo que essa prática atrai um sério risco: o de fragilizar a produção democrática do 

direito, cerne da democracia. 

Os membros do Poder Judiciário, no Brasil, tais como juízes, 

desembargadores e ministros, não são agentes públicos eleitos pelo povo para 

integrar o legislativo e exercer suas funções. Contudo, sabemos que os critérios de 

escolha e seleção para tais cargos, na maioria das vezes, obedeçam a valores 

meritocráticos, por meio do concurso público, que é outra vertente democrática. 

Queremos dizer que àqueles a quem se deu a incumbência de cumprir e 

fazer valer a Constituição tem há transgredido ao não permitirem que os escolhidos 

pelo povo façam seu trabalho, ou mesmo ao manipular situações de acordo com 

seus próprios interesses, como vimos nos exemplos citados anteriormente. 
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A explicação é simples e óbvia: ao aplicarem a Constituição e as Leis, os 

juízes e tribunais estão concretizando decisões que foram tomadas pelo Constituinte 

ou pelo Legislador, isto é, pelos representantes do povo. 

Podemos tentar justificar o fenômeno da judicialização da política de 

várias maneiras. Contudo, temos que reconhecer que a judicialização reforça o 

papel do Judiciário diante da incapacidade das diferentes instituições estatais em 

atender às demandas e aspirações sociais, restando à busca da jurisdição como 

meio de satisfazê-las. 

Por outro lado, uma corrida desenfreada aos fóruns e tribunais também 

não resolve a questão. Ainda mais, tal fato faria do Judiciário um superpoder e 

conferiria um poder demasiado ao magistrado.  

Já é sabido que os tribunais brasileiros estão abarrotados de processos. A 

grande intervenção do judiciário na política brasileira tem distorcido a função 

primordial de cada poder. Enquanto deveria o Legislativo fiscalizar e assegurar o 

cumprimento das leis, o judiciário tem recebido cada vez mais processos no sentido 

de cidadãos que tem tido seus direitos descumpridos.  Contudo, sabemos que a 

triste realidade brasileira faz com que esses processos sejam considerados 

legítimos, já que buscam assegurar direitos a saúde, educação, moradia, 

alimentação e tantos outros que são direitos básicos para a dignidade humana. 

Não podemos negar que a formação de alianças partidárias influenciam 

negativamente as decisões de órgãos do legislativo. Evidentemente, a busca de 

interesses próprios se mostra como um entrave a livre democracia, que deveria ser 

guiada pela liberdade de voto. A conjuntura política reflete uma falta de identidade 

partidária e uma pobreza ideológica e programática. Grupos representativos de 

certos segmentos sociais integram as bancadas parlamentares e, 

consequentemente, passam a defender interesses desses grupos.  

Certamente um tribunal não é a arena mais adequada para promoção de 

debates sobre temas polêmicos. Como grande palco do debate político, o 

Parlamento, diante da representatividade dos diferentes segmentos da sociedade, 

se a configura instituição mais legítima para esse tipo de discussão e principalmente 

para derrubada de paradigmas e tabus. Mas o atual quadro é resultado da omissão 
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do Legislativo diante das demandas apresentadas pela sociedade, que recorre à 

jurisdição para ter uma resposta do Estado. Esta situação revela uma distorção do 

sistema de separação dos poderes que merece ser repensado, seja para aprimorar 

a representação popular no Parlamento ou para aumentar a participação popular no 

processo legislativo. 

Merece destaque o entendimento de Streck, para quem essa grande 

interferência judicial não é boa para a democracia: 

 

Os juízes (e a doutrina também é culpada), que agora deveriam 

aplicar a Constituição e fazer a filtragem das leis ruins, quer dizer, 

aquelas inconstitucionais, passaram a achar que sabiam mais do que 

o constituinte. Saímos , assim, de uma estagnação para um ativismo, 

entendido como a substituição do direitos por juízos subjetivos do 

julgador, além disso concordamos, caímos em uma espécie de pan-

princiologismo, isto é, quando não concordamos com a lei ou com a 

Constituição, construímos um principio. Pergunto: se estamos de 

acordo esse principio é norma (e tem mais de 200 teses de 

doutorado dizendo isso), o que fazer com um principio como o da 

cooperação processual, da monogamia, da situação excepcional 

consolidada ou da confiança no juiz da causa?  (STRECK, 2012). 

 

Ora, ao passo em que o ativismo fixa-se como um reflexo do Estado 

Social e do Constitucionalismo Democrático, também passeia na linha tênue que 

vincula desigualdade, ilegitimidade, atentado a Separação dos Poderes, 

centralização da organização do Estado e condicionamento dos preceitos morais da 

sociedade. 

A questão da insegurança jurídica no tocante à perspectiva crítica ao 

ativismo judicial causa decisões diferentes no âmbito jurídico. O ativismo judicial 

seria um atentado ao princípio da igualdade. 

Quando consideramos, por exemplo, o acesso a saúde, que em vários 

casos tem sido veementemente frisado nas decisões do judiciário, podemos 

considerar as palavras de Clara Cardoso Machado que demonstrou que isso pode 

configurar uma afronta ao art. 196 da Constituição que versa sobre a garantia do 

direito fundamental à saúde de forma universal e gratuita. Portanto, ao tomar tais 
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decisões o Judiciário deveria ser capaz de assegurar o mesmo direito a todos de 

forma igualitária. Vejam: 

 

“Não se quer com isso afastar a possibilidade de acesso à justiça de 

maneira individualizada quando há lesão a direito fundamental social, 

mas sim ressaltar a necessidade de o Judiciário ter uma visão global 

de todas as circunstâncias adjacentes ao caso a fim de não 

transgredir a justiça distributiva. Nos casos que envolvem direitos 

fundamentais sociais, o Judiciário precisa ter por escopo garantir 

uma macrojustiça, ou seja, ―a justiça do caso concreto deve ser 

sempre aquela que possa ser assegurada a todos que estão ou 

possam a estar em situação similar, sob pena de quebrar a 

isonomia.” (MACHADO, 2010, p. 21). 

 

Aponta-se para uma crescente confusão acerca da forma como decidem 

os membros da Corte Constitucional, sendo divulgado pela mídia e pela opinião 

pública em geral, que os magistrados do Supremo ora decidem de acordo com suas 

convicções pessoais, ora o fazem por motivações político-partidárias ou, até mesmo, 

comprometimentos pessoais decorrentes das pressões exercidas por grupos 

setoriais ou pela própria conjuntura econômica.  

Lêda Rodrigues cita trecho da obra de Hugo Black (1968), A 

Constitutional Faith, em que o autor retrata essa ótica de inconformismo com relação 

à postura ativa dos tribunais:  

 

Existe agora uma tendência de algumas pessoas de pedir ao 

judiciário que tome as principais decisões políticas da nossa 

sociedade, sob o pretexto de determinar a constitucionalidade das 

leis e dos atos executivos. Acredita-se que a Suprema Corte 

alcançará um resultado mais rápido e mais desejável para os nossos 

problemas do que os ramos legislativo ou executivo do governo. 

Prefiro colocar minha fé no povo e em seus representantes eleitos 

para escolher as medidas políticas adequadas, deixando aos 

tribunais as questões de interpretação e execução constitucional. 

(RODRIGUES, 1991, p. 45). 

 



34 
 

Assim, podemos concluir que o ativismo social tem desvalorização o voto 

de cada brasileiro, ao passo que o legislativo (escolhido diretamente pelo povo) não 

tem exercido suas funções. Além disso, demonstra a grande fragilidade política do 

país, o que evidentemente afasta investimentos estrangeiros. O judiciário precisa 

cuidar em cumprir a Constituição, julgando por meio dela, sem interesses próprios 

ou interferências externas, imparcialmente. 

 

3.2 - A Necessidade de Reformas na Estrutura Política 

 

É preciso construir um ponto de equilíbrio. Reconhecer a necessidade de 

conciliação entre os interesses de segurança jurídica e legalidade. E a obediência ao 

Direito com a indispensável margem de liberdade aos juízes para resolver os 

problemas da contemporaneidade, sem causar crises institucionais. Na realidade, o 

maior problema é o excesso. Quando falamos em ativismo judicial, na verdade 

estamos falando da interferência em demasia do judiciário nas funções dos demais 

poderes. Consideramos de suma importância a atuação dos tribunais estaduais, 

passando por todas as instâncias até o Supremo Tribunal Federal. Ademais, quando 

citamos o STF vislumbramos claramente sua importância ao intermediar soluções 

para grandes questões da sociedade.  

Contudo, a grande interferência do judiciário tem feito com que a política 

seja vista como algo degenerado, sem credibilidade, enquanto deveria ser vista 

como o instrumento de solução de problemas sociais. É incontroverso que a 

mudança é necessária, tanto estrutural e institucional como comportamental e 

cultural. Ademais, esta paralisia no funcionamento das instituições parlamentares e 

partidárias colabora sobremaneira para estimular o papel ativista protagonizado pelo 

Judiciário na atualidade. 

Por isso, é vital que se respeite a Constituição Federal. Isso é essencial 

para que haja democracia. 

A partir do momento que os cidadãos tenham seus direitos assegurados e 

cumpridos, tendo efetivo acesso a saúde, educação e segurança (de forma 
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igualitária), o judiciário não terá mais que julgar e interferir em centenas de 

processos que são protocolados todos os anos buscando soluções para questões 

relacionadas a precária realidade brasileira. 

Quando todos tiverem acesso a educação de qualidade todos os 

integrantes do legislativo passaram a ter plena capacidade de cumprir suas funções. 

A população poderá confiar em seus representantes. Por sua vez cada membro do 

legislativo não acomodará deixando tudo a cargo do judiciário. 

Toda a problemática que é acima apresentada reflete a necessidade 
de mudanças, sejam elas comportamentais ou estruturais. O 
ambiente do poder, bem como a necessidade de se buscar uma 
condição de plena governabilidade, encaminham as forças políticas a 
empreenderem um verdadeiro “comércio de apoio político”. Alianças 
que almejam acesso facilitado ao poder sem ter, muitas vezes, 
qualquer alinhamento ideológico ou programático com o segmento 
que está no poder. Este quadro de degeneração das relações 
políticas deve ser encarado como grande obstáculo para a 
construção de uma sociedade consciente dos caminhos que deseja 
seguir. A própria sociedade precisa recuperar a confiança nos 
políticos que elege. (FALCÃO, O Ativismo Judicial no Brasil. 2014, 
p. 95).   

O eleitor busca alternativas, almeja mudanças e quer renovar. Ele quer 

que seu voto seja respeitado e isso passa pelo fato que eles escolheram políticos 

para os representar no legislativo, não no executivo. 

Todavia, há a necessidade de implementação de reformas estruturais que 

envolvam os partidos políticos, a representatividade no âmbito regional, além de 

outras iniciativas salutares para o aperfeiçoamento das instituições e da democracia. 

É imprescindível a participação do cidadão na elaboração das leis, no 

exercício dos direitos políticos. As iniciativas de reformas não nascem no seio do 

Parlamento, mas vêm de segmentos da sociedade civil, como a Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil.  

Dessa forma, a crise político-econômica que temos vivenciado nos últimos 

anos cessará. O Brasil poderá recuperar seu posto como um país de boas 

perspectivas. Recuperaremos a confiança de investidores estrangeiros. 

Evidentemente, os diversos escândalos de corrupção ocorridos nos 

últimos anos são como feridas abertas que um dia irão cicatrizar. Cada cidadão pode 
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ser como um remédio para que isso ocorra, basta lutar por seus direitos e fazer valer 

seu voto. 

Portanto, o aludido “ativismo judicial”, embora necessário, está sujeito a 

excessos. 

 Essas não podem, nem devem buscar o enfraquecimento do Poder 

Judiciário, ou mesmo afetar a independência dos magistrados. São 
adequações, normalmente procedimentais, privilegiando decisões 
colegiadas, voltadas para eliminar espaços para perturbações 
institucionais graves e atuações não republicanas. (FALCÃO, O 
Ativismo Judicial no Brasil. 2014, p. 95).   

A realidade que o propósito de cada brasileiro desse ser melhorar o país. 

Se conseguirmos isso, é assegurado a todos o que é justo, objetivo próprio do 

direito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da analise apresentada, concluímos que o ativismo judicial anda 

na contramão da democracia. Esse fenômeno afasta a população do seu direito de 

escolher seus representantes. 

Além disso, o ativismo judicial está construindo um superpoder, ao passo 

que o judiciário se vê com poderio para combater as ações dos demais poderes. 

Nesse respeito é importante levar em conta de que forma alguns tem buscado seus 

próprios interesses. 

De acordo com os exemplos que vimos, o judiciário pode manipular 

situações de acordo com seus próprios interesses. 

Contudo, podemos concluir que essa postura ativista do judiciário se torna 

desnecessária e descabida ao passo que a população tem mais acesso a educação 

e se torna pensante. Ainda mais, em questões relacionadas a garantir direitos 

básicos aos cidadãos, como saúde e educação, vimos que basta a própria 

administração prover recursos suficientes e de qualidade, que atendam aos 

interesses dos brasileiros. 

Assim, não teremos poderes acomodados, se apoiando em outros. Os 

brasileiros poderão confiar em seus representantes. E, acima de tudo, o judiciário 

apenas zelará pelo cumprimento da Constituição. 
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