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Resumo: O judiciário integra a tríade do poder político estatal, o 

qual divide-se para melhor execução de suas funções, distribu-

indo parcela do referido poder também ao legislativo e execu-

tivo, demais integrantes da famosa tripartição. Como fruto do 

poder político do Estado, o judiciário também exerce uma fun-

ção de natureza política, e sua atuação reflete diretamente nos 

caminhos traçados para o alcance da finalidade estatal. Embora 

político por sua natureza, essa característica do judiciário só veio 

a ser amplamente discutida a partir do século XX, quando os 

direitos fundamentais ganharam enfoque, e o judiciário passou a 

ser uma instituição de destaque na garantia dos referidos direi-

tos, em decorrência de possível omissão dos outros poderes, 

conjuntura que deu origem a expressão “Judicialização da Polí-

tica”, que nada mais é a intervenção decisória do judiciário am-

pliando sua competência para âmbitos dos demais poderes, e in-

fluindo no cenário político estatal. Portanto, o presente trabalho 
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tem como objetivo traçar análise acerca da relação entre o 

fenômeno da judicialização da política e a atuação do Poder Ju-

diciário brasileiro atualmente, tendo em vista que a sua tutela e 

efetivação de direitos fundamentais ocasionaram sua ampliação 

e fortalecimento, o que reflete diretamente na atuação dos de-

mais poderes na dinâmica estatal de distribuição de competên-

cias.  

 

Palavras-Chave: Judicialização da Política. Poder Judiciário. 

Direitos Fundamentais.  

 

POLICY JUDICIALIZATION: A NEW POSITION OF THE 

JUDICIARY POWER AS A FUNDAMENTAL RIGHTS 

EFFECTIVE 

 

Abstract: The judiciary integrates the triad of state political 

power, which is divided for better execution of its functions, dis-

tributing part of said power to the Legislative, Executive, and to 

the already mentioned Judiciary. As a result of the political 

power of the State, the power of the judiciary is also of a political 

nature, and its action reflects directly on the paths designed to 

achieve state purpose. Although political in nature, this charac-

teristic of the judiciary was only widely discussed after the twen-

tieth century, when the Fundamental Rights gained focus, and 

the judiciary became a prominent institution in the guarantee of 

these rights, due to possible omission of other powers, a situation 

that gave rise to the expression "Judicialization of Politics", 

which is nothing more than the decision-making of the judiciary, 

extending its jurisdiction to other powers and influencing the 

state political scene. Therefore, the present work aims to analyze 

the relationship between the phenomenon of the judicialization 

of politics and the work of the Brazilian Judiciary today, given 

that its protection and enforcement of fundamental rights have 

led to its expansion and strengthening, which reflects directly 
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before the performance of the other powers in the state dynamics 

of distribution of competences.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

tualmente, é ampla a discussão acerca da judicia-

lização da política, fenômeno que pode ser enten-

dido, em suma, como a atuação do Poder Judiciá-

rio decidindo questões que caberiam ser solucio-

nadas pelos poderes executivo e legislativo, ge-

rando influência na conjuntura política das democracias contem-

porâneas, e ocasionando, por conseguinte, a ampliação do poder 

judicial (PEIXINHO, 2008, p. 4032).  

Esse fenômeno ocorre em grande parte por uma postura 

omissiva por parte dos demais poderes, que tendo o dever de 

cumprir ou estabelecer determinadas políticas públicas, ou ainda 

de dirimir questões político-sociais necessárias ao exercício de 

direitos fundamentais por parte da população, não o fazem, 

muito embora sejam garantias já estabelecidas constitucional-

mente.   

Devido a essa problemática, várias questões batem à 

porta do judiciário, como suplica dos jurisdicionados que 

A 
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acabam tendo que recorrer à “justiça” para gozo e tutela de Di-

reitos os quais já possuem, e deveriam ser prestados pelo execu-

tivo, ou implementados pelo legislativo, enquanto órgão precí-

puo de representação social.  Ao assumir essa postura garanti-

dora, o Judiciário acabou por ser reconhecido como ator político, 

o que chamou a atenção para a análise de sua influência na con-

juntura estatal.  

Embora tal debate seja atual, ele não é novo, já tendo sido 

tratado por Alexis de Tocqueville, em estudo das instituições po-

líticas norte-americanas, ainda no século XIX, no qual assinalou 

a relevância dos tribunais, e consequentemente do judiciário, as-

severando que:  
“as instituições judiciárias exercem grande influência sobre a 

sorte dos anglo-americanos; elas ocupam um lugar importan-

tíssimo entre as instituições Política s propriamente ditas [...] É 

surpreendente a força de opinião concedida em geral pelos ho-

mens à intervenção dos tribunais” (TOCQUEVILLE, 2001, p. 

157-8). 

Observa-se então, que a influência política do Poder Ju-

diciário sob o Estado não é um fenômeno da contemporanei-

dade, assim como o seu debate. No entanto, tal discussão não 

deixa de ser atual e presente nas academias e na doutrina, tendo 

em vista que, inobstante não seja novidade, está em constante 

processo de renovação ante as contínuas mudanças de postura 

da sociedade frente ao judiciário, assumindo um papel cada vez 

mais litigante na busca pelos seus Direitos, assim como da mu-

dança de postura do referido poder frente ao Estado, o que torna 

salutar a abordagem do tema.  

Desse modo, o presente artigo tem como pretensão pri-

mordial analisar a relação entre o fenômeno da Judicialização da 

Política e a nova postura assumida pelo Poder Judiciário brasi-

leiro enquanto efetivador de direitos fundamentais, bem como, 

o reflexo dessa postura ante a atuação dos demais poderes na 

dinâmica estatal de distribuição de competências.  

Para a consecução do objetivo traçado, foi realizada 
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pesquisa bibliográfica multidisciplinar e interdisciplinar, além 

disso, adotou-se a metodologia exploratória de coleta de infor-

mações, o método descritivo, bem como o método expositivo do 

tema em espeque. 

Primeiramente, foi realizada a pesquisa e breve análise 

acerca da relação entre a política e o Poder Judiciário, analisando 

a relação entre àquela e o direito no Estado, bem como tratando 

da natureza política do poder estatal. E sendo o Poder Judiciário 

uma especialização do poder do Estado, analisou-se também o 

caráter político de sua atuação.  

Também foi pesquisado como se concebeu o chamado 

fenômeno de judicialização da política, e sua relação com a am-

pliação da atuação do Poder Judiciário, analisando-se em que 

momento a justiça brasileira voltou sua atividade para essa ótica 

garantidora de Direitos, e a participação desse exercício para o 

fortalecimento do judiciário.  

Diante da vastidão e riqueza do tema, bem como de sua 

relevância para a Teoria do Poder Judiciário, traçar-se-á nos ca-

pítulos a seguir, breve e humilde explanação acerca da Judicia-

lização da Política na atuação do Poder Judiciário enquanto ga-

rantidor de direitos fundamentais. 

 

2. A RELAÇÃO ENTRE POLÍTICA, DIREITO E O PODER 

JUDICIÁRIO 

 

Para bem compreender o fenômeno de judicialização da 

política é necessário, a priori, conhecer a relação entre a política, 

o direito, e consequentemente, o Poder Judiciário. Relação esta 

que se revela estreita, uma vez que o judiciário é o responsável 

por realizar o controle social, garantindo e efetivando o direito 

de um Estado, o qual, por sua vez, sempre andou de mãos dadas 

com a política. 

Como afirmou Aristóteles em seu livro Política, “o ho-

mem é, por natureza, um animal político”, tendo a necessidade 
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instintiva de viver em sociedade, uma vez que sozinho não é au-

tossuficiente. A partir dessa necessidade, os homens se organi-

zaram de modo a constituir o Estado (MORRIS, 2002, p. 18 e 

19), o qual é conceituado por Dallari (2007, p. 119) como a “or-

dem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um 

povo, situado em determinado território”.  

Assim, constata-se que um Estado inexiste sem o direito, 

haja vista a sua necessidade de uma ordem jurídica para estabe-

lecer regras de organização, e regulação do convívio a socie-

dade, o que depende de leis, positivadas ou não, e demanda a 

existência de um poder para seu cumprimento e controle, exer-

cido pelo Judiciário. 

Noutro sentido, o Estado também é indissociável da po-

lítica, tanto é que Dallari (2007, p. 49) chegou a afirmar que “o 

Estado é uma sociedade Política”. Esta, por sua vez, pode ser 

conceituada segundo Ernst Cassirer como “a arte de unificar e 

organizar as ações humanas e dirigi-las para um fim comum” 

(1961, p. 104). Ou ainda, conforme Jean Meynaud, como a ori-

entação dada à gestão dos negócios da comunidade, o conjunto 

de atitudes que orientam a estrutura e o andamento da máquina 

governamental, a partir de ideologias sociais, crenças religiosas, 

interesses de classe ou de grupos, etc. (1960, p.33). Nesta senda, 

visando o Estado, uma finalidade social, a Política é para ele im-

prescindível.  

O Estado, em sua compreensão clássica, segundo o di-

reito internacional, possui alguns elementos essenciais, dentre 

eles pode-se destacar um território, um povo e um poder sobe-

rano, ou seja, o poder de se autodeterminar, sem estar sujeito à 

vontade de outros Estados. Esse conceito clássico sofreu muta-

ções ao longo dos anos, mais seu fundamento básico ainda está 

de pé. Neste sentido, o Estado se apresenta, desde sua origem, 

como a juridicização da política. Um Texto Constitucional, em 

sua elaboração, busca, por meio de escolhas racionais, em ordem 

política, instituir uma ordem jurídica. Este fato confirma o que 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________57_ 

 

 

fora tratado por Hans Kelsen, de que o político antecede o jurí-

dico. De toda forma, o político antecede o jurídico sim, mas não 

se esgota neste. O político perdura após a instituição da ordem 

jurídica, pois através de atuações políticas a ordem jurídica deve 

se consolidar, de modo que, desta forma, os fins do Estado (obje-

tivos e tarefas estatais) possam se concretizar. 

Observa-se então que a relação entre Direito e Política 

encontra como elo comum o Estado, o qual implica um entrela-

çamento de situações, atos motivação e objetivos, que compre-

endem aspectos jurídicos e políticos, indissociavelmente. Desse 

modo, percebe-se que é impossível compreender a dinâmica do 

Estado sem o Direito e a Política, pois a organização e funciona-

mento do primeiro carece de fixação de regras comportamentais, 

cuja a observância depende da inserção em normas jurídicas 

(DALLARI 2007, p. 127 e 128). 

 

2.1. O PODER POLÍTICO DO ESTADO 

 

Devido ao entrelaçamento entre política e direito, surge 

na doutrina a divergência acerca da natureza do poder estatal, 

havendo uma corrente doutrinária que defende que ele seja polí-

tico, caracterizando-o como incondicionado, ilimitado e garan-

tidor de sua eficácia, e outra, contrária, que o concebe como po-

der jurídico, uma vez que decorrente do direito e exercido exclu-

sivamente para fins jurídicos, tendo como adepto Hans Kelsen.  

(DALLARI, 2007, p.112). 

Posição mais acertada teve Miguel Reale, que conside-

rando que toda e qualquer sociedade possui uma ordem jurídica, 

assevera que não há organização social sem o direito, bem como 

não há poder que não seja jurídico, muito embora não o seja em 

sua totalidade, uma vez que o poder nunca deixa de ser substan-

cialmente político (DALLARI, 2007, p. 114). 

De acordo com Franz Neumann (1969, p. 11, 12, 25 e 

26), o poder político é o poder social centrado no Estado, o qual 
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exerce influência e controle sobre os homens com o fim de que 

reflita no comportamento estatal, tendo como principal preocu-

pação a eficácia. Por isso, não raras vezes, observa-se os deten-

tores do poder político buscando a todo custo a obtenção da acei-

tação de suas diretrizes, nem que para o êxito chegue ao extremo 

de recorrer à violência. Diante disso, é manifesta a imprescindi-

bilidade de criação de limites jurídicos ou de estímulo de seu 

exercício pelo próprio povo, de modo a reduzir os riscos de 

abuso.  

Nesta senda, ainda que o poder estatal se revele mera-

mente político, buscando a eficácia no alcance dos objetivos so-

ciais, sem preocupar-se com o direito, ele detém, ainda que mi-

nimamente, natureza jurídica. Do mesmo modo, inobstante 

atinja o mais alto grau de juridicidade, ele ainda continuará a ser 

um poder político, com capacidade de atuar plena, eficaz e inde-

pendentemente para a consecução de objetivos não jurídicos do 

Estado (DALLARI, 2007, 115). 

Diante do exposto, observa-se que, inobstante o seu ca-

ráter jurídico, o poder do Estado possui antes de mais nada na-

tureza política, porque dotado de uma finalidade primordial-

mente política, imprescindível à constituição e manutenção do 

ente estatal. 

 

2.2. AS FUNÇÕES DECORRENTES DO PODER POLÍTICO 

DO ESTADO 

 

O poder político do Estado chega a sua expressão má-

xima pela soberania, o que não quer dizer que seja absoluto, uma 

vez que ambos são limitados pelo direito, sendo através dele que 

se criam, executam e aplicam as leis (OLIVEIRA, 1999, p. 68).  

Embora a criação, execução e aplicação das leis emane 

de um mesmo poder, o político, que nas palavras de José Afonso 

da Silva (2005. p. 108) é uno e indivisível, o exercício dessas 

funções por uma mesma pessoa ou órgão é desarrazoado, de 
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modo que convencionou-se dividi-lo para viabilizar uma melhor 

execução das atividades estatais, visando coibir o abuso de po-

der, pensamento que norteou a criação do consagrado princípio 

da separação e independência dos poderes, o qual orienta clás-

sica tripartição em Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder 

Judiciário. 

A divisão do poder estatal foi originariamente preconi-

zada por Aristóteles em sua produção intitulada “Política”, foi 

depois desenvolvida por John Locke, em “Segundo Tratado So-

bre o Governo” (BONAVIDES, 2000, p. 146 e 147). Sendo con-

sagrada por Montesquieu, em sua obra intitulada “O Espírito das 

Leis” (SILVA, 2005. Pág. 109).  

Afirmou Montesquieu (1992, p. 163.), que “uma experi-

ência eterna atesta que todo homem que detém o poder tende a 

abusar do mesmo”, fazendo-se necessário organizar a sociedade 

política de maneira que o “poder fosse limitado pelo próprio po-

der”, asseverando ainda que “em cada Estado há três espécies de 

poder: o Poder Legislativo; o Poder Executivo das coisas que 

dependem do Direito das Gentes (Poder Executivo); e o Poder 

Executivo das que Dependem do Direito Civil (Poder Judiciário) 

” (1992. p. 164).  

A divisão de poderes nos moldes propostos por Montes-

quieu ganhou grande adesão do Direito Constitucional, princi-

palmente nos países que adotaram um regime democrático, 

(BONAVIDES, 2000. p. 153, 154), estando prevista no artigo 2º 

da Constituição brasileira de 1988, que prevê ainda que eles são 

“independentes e harmônicos entre si”, o que significa que eles 

não são totalmente independentes, afirmando Madison que não 

se pode garantir “na prática, a separação delineada no papel”, 

bem como que o princípio da separação não implica total desco-

nexão entre os poderes (MADISON, 1984, p. 399 e 401). 

Nesse sentido, afirma Nelci Silvério de Oliveira (1999, 

p. 69 e 70), que o poder não se divide, havendo separação apenas 

dos órgãos funcionais do mesmo, quais sejam, o legislativo, o 
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executivo e o judiciário, os quais têm organização própria e são 

autônomos, incumbindo-se cada qual das funções que lhe com-

petem, visando, no entanto, uma única finalidade, a realização 

do bem público comum. Para isso, se faz necessário o entrosa-

mento e a solidariedade entre as três funções do poder, denomi-

nada de interdependência dos poderes.  

Diante disso, observa-se a relação direta e intrínseca da 

política com o Poder Judiciário, uma vez que este é parte inte-

grante da tríade do poder político do Estado, o qual é superior e 

uno, dividindo-se por uma ficção jurídica com o fito de obter 

uma melhor execução das funções estatais. Dessa maneira a atu-

ação do judiciário não escapa de uma finalidade política, bus-

cando a promoção do bem comum, através do controle social e 

resolução das demandas da sociedade.   

 

3. A JUDICIAÇIZAÇÃO DA POLÍTICA COMO 

MECANISMO EFETIVADOR DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS  

 

Embora o caráter político seja substancialmente inerente 

ao judiciário, sendo intrínseco a sua natureza, até meados do sé-

culo XX não se enxergava tal viés de sua atuação, sendo visto 

apenas como aparelho da burocracia estatal. A partir de então o 

referido poder passou a ser enxergado como campo de interesse 

sócio-político, em grande parte, em virtude da ampliação do en-

foque dado nessa época à proteção dos direitos fundamentais. 

Tendo em vista que ele se mostrava como meio eficaz à proteção 

e efetivação desses direitos, principalmente para grupos de mi-

norias discriminadas, que só alcançam seus interesses recor-

rendo à “justiça”, o que ocasionou o reconhecimento da atuação 

do Poder Judiciário no panorama político.  (CAMPILONGO, 

2002, p. 31).  

Isso se deve ao fato de que após as guerras mundiais, ad-

veio um movimento de maior preocupação com os direitos e 
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garantias fundamentais. Devido aos impactos que muitos países 

sofreram, desenvolveu-se no pós-guerra um período de Estado-

Providência, que tinha como principal característica a promoção 

do bem-estar social. Nesse período de protecionismo aos direitos 

do homem, ocorreu ainda a consagração constitucional dos de-

nominados direitos de segunda geração, que são os direitos fun-

damentais atinentes ao trabalho, saúde, educação e previdência, 

o que proporcionou uma maior procura ao judiciário, em busca 

de efetivação dessas garantias, levando a consagração de uma 

justiça distributiva (CASTRO, 2000, p. 173).  

O aumento da procura ao judiciário, acarretou, por con-

seguinte uma maior visibilidade política bem como social da ins-

tituição, de modo que o povo passou a enxergá-lo como uma 

instância política, desvelando a concepção de neutralidade do 

referido poder. Esse aumento de visibilidade trouxe para os tri-

bunais maior responsabilidade, tendo em vista que era agora en-

carregado de parte das promoções socioeconômicas de dever do 

Estado (CASTRO, 2000, p. 174). 

A noção de neutralidade conferida ao judiciário partia da 

antiga concepção que o enxergava como o mais fraco dentre os 

poderes do Estado, nas palavras de Hamilton, tendo em vista que 

não possuía nem a espada, que ficaria a cargo do executivo, nem 

ao menos o poder sobre o financeiro, direitos e deveres dos ci-

dadãos, que seria competência do legislativo (CHAVES, 2016, 

p. 24). 

Não obstante tal pensamento ser vanguardista para época 

em que fora formulado, ele caiu por terra quando o judiciário 

demonstrou ter em sua atuação não só o controle e aplicação das 

leis, mas também a força da espada e o poder sobre a vida pri-

vada das pessoas. Na medida em que suas determinações pode-

riam ser coativas e sancionatória ele teria a força, ao passo que 

teria o poder em virtude de seus comandos serem capaz de ultra-

passar os limites da relação processual dos que a ele recorriam 

para ver tutelados seus Direitos, efetivando políticas públicas 
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estatais por meio de suas decisões, e passando a interferir no ca-

minho a ser percorrido pelo Estado. 

Cumpre então ressaltar a posição de relevo político ocu-

pada pelo Poder Judiciário atualmente, através da politização de 

sua atuação, que visa precipuamente salvaguardar os direitos 

fundamentais da pessoa humana, não só velando pelo seu res-

peito, mas também pela sua implementação (CASTRO, 2000, p. 

177). 

 

3.1. JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA 

 

Hodiernamente os juízes deixaram de ter um papel pas-

sivo, de neutralidade, ou apenas de “boca da lei”, como dissemi-

nava Montesquieu, passando a ser um ativo defensor do Estado 

Democrático e um ator social de grande importância diante do 

exercício da prestação jurisdicional, a qual, como bem debatido, 

é uma atividade de natureza jurídica, mas que carrega também 

substancial cunho político, social e econômico (PEIXINHO, 

2008, p. 4036). 

Um dos fatores para essa mudança de postura do magis-

trado se deve ao elevado e crescente grau de complexidade das 

demandas, que para serem solucionadas necessitam de muito 

mais que uma simples aplicação da norma, impedindo que os 

julgadores se detenham apenas às técnicas hermenêuticas e de-

cisórias do apogeu do positivismo jurídico ocidental, que se deu 

durante o século XIX e a primeira metade do XX (TEIXEIRA, 

2012), em que a racionalidade jurídica limitava-se ao raciocínio 

subsuntivo (BOBBIO, 1999, p. 78-79).  

A limitação da atividade do juízo a mero aplicador das 

leis ocorria em grande parte devido a um mito criado em torno 

do legislador, considerado pessoa capaz de prever todas as situ-

ações passíveis de regulamentação, produzindo normas imacu-

láveis, sem lacunas e capazes de se perpetuar no tempo, o que 

foi reforçado com a criação do Código de Napoleão de 1803, o 
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qual consagrou a hermenêutica exegética (ZAGREBELSKY, 

2008, p. 114-115), em que a função judicial era reduzida a uma 

atuação mecanicista de busca do enquadramento do enunciado 

normativo à situação prática (GALVÃO, 2015 p. 93). O que caiu 

por terra, modificando-se a racionalidade jurídica utilizada pelo 

magistrado no momento de decidir uma controvérsia, ante a ne-

cessidade de concretização do direito pela via interpretativa 

(TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2009, p. 52). 

É notório o modo como a atuação da magistratura tem 

relevante interferência na dinâmica da interação política da so-

ciedade, o que é feito através de suas decisões.  Tal influência é 

crescente nos últimos anos, tendo em vista a expansão que o Po-

der Judiciário teve nos Estados democráticos da contemporanei-

dade, como instrumento garantidor. 

Convencionou-se então a utilização da expressão “Judi-

cialização da Política”, referida pelos cientistas políticos para 

tratar da interferência causada por decisões judiciais, bem como 

acerca da iniciação do uso de procedimentos de natureza judicial 

na seara política (ZAULI, 2011, p. 195), trazendo para a discus-

são das ciências sociais a análise e debate acerca desse 

fenômeno. 

A judicialização da política ou politização da justiça sig-

nifica a influência das decisões advindas do Judiciário na con-

juntura política das democracias contemporâneas, ocasionando, 

por conseguinte, a ampliação do poder judicial, de modo que 

este acaba por adentrar no âmbito de atuação do executivo e le-

gislativo (PEIXINHO, 2008, p. 4032). 

Seguindo o mesmo entendimento, Vallinder (1994, p. 

91; 1995, p. 13) concebe que a ideia de judicialização da política 

envolve a ampliação da esfera de atuação dos juízes, e conse-

quentemente a transferência da produção legislativa e a tomada 

de decisão o judiciário, em detrimento dos governantes e legis-

ladores, bem como a disseminação dos mecanismos de decisão 

próprios do judiciário. 
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No mesmo sentido, a judicialização da política foi defi-

nida por Tate em duas vertentes: a primeira como o processo de 

dominação da produção de políticas públicas que seriam a cargo 

de criação do legislativo e executivo; a segunda como o processo 

de dominação judicial ou legalista de decisões que em regra de-

veriam ser não-judiciais (TATE, 1995, apud ZAULI, 2011, p. 

195 e 196). 

Desse modo, diante da complexidade das questões que 

são direcionadas aos tribunais, a exemplo de demandas que en-

volvem direto fundamental à vida e à saúde; liberdade, seja ela 

religiosa, sexual, de expressão, etc.; meio ambiente, dentre ou-

tros, com cobrança por comportamentos afirmativos 

(GALVÃO, 2015 p.93), o Poder Judiciário foi levado a adotar 

uma postura ativista, culminando no fenômeno de judicialização 

da política.  

 

3.2. JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA E ATIVISMO 

JUDICIAL 

 

É comum utilizar os termos judicialização da política e 

ativismo judicial como sinônimos, como expressões distintas 

para um mesmo fenômeno. No entanto, posição mais acertada 

tem quem os considera institutos diversos, uma vez que, o Ati-

vismo Judicial trata-se de um comportamento ampliativo por 

parte dos magistrados, exorbitando o costumeiro âmbito de atu-

ação do judiciário, enquanto que a judicialização da política é o 

resultado de uma postura ativista.  

A denominação “ativismo judicial” é muitas vezes utili-

zada com um tom pejorativo, como um abuso do exercício do 

Poder Judiciário, ensejando muitas críticas por parte daqueles 

que não conhecem o seu real sentido, e, por vezes é utilizado 

para enaltecer a atitude do magistrado. Desse modo é necessário 

traçar distinções entre o que é considerado ativismo judicial po-

sitivo, do ativismo judicial negativo.  
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O ativismo em sentido positivo é o que, enquadrando-se 

no padrão de racionalidade jurídica vigente, almeja assegurar di-

reitos fundamentais e garantir a supremacia da Constituição 

(TEIXEIRA, 2012), conferido concretude aos abstratos princí-

pios constitucionais, a exemplo da dignidade da pessoa humana, 

mesmo que para isso adentre na competência institucional ati-

nente a outros Poderes, substituindo a vontade do constituinte 

originário pela do intérprete (GRAU, 2006, p. 247). 

Por sua vez, o ativismo judicial negativo, é aquele em 

que prepondera um padrão de racionalidade político, sendo con-

siderado nocivo, por primar pelas concepções do próprio julga-

dor em detrimento da ordem jurídica e constitucional vigente 

(DWORKIN, 1999, p. 451-452). Para melhor esclarecer, o que 

seria uma atuação ativista nociva, Kmiec elencou as principais 

modalidades, quais sejam: a) a invalidação ou afastamento da 

aplicabilidade de atos provenientes de outros Poderes (2004, p. 

1463-1466); b) a não aplicação de precedentes (2004, p. 1466-

1469); c) a atuação do magistrado como legislador (2004, p. 

1471-1473); e c) a apreciação de casos com decisiuns predeter-

minados para fins específicos (2004, p. 1475-1476). 

Assim, em síntese, observa-se que o ativismo pode ser 

uma postura a gerar consequências positivas ao ser empregado 

moderadamente e em consonância com a ordem jurídica vigente, 

bem como configura-se negativo ou nocivo, quando constatada 

a abusividade de sua utilização. Valendo-se ressaltar que, apesar 

de comum atualmente, demais das vezes só é exercido pelo ju-

diciário em casos de extrema desídia dos demais poderes. 

Isso porque, não pode o judiciário ao argumento de não 

extrapolar sua competência ser conivente com a omissão admi-

nistrativa ou legislativa perante o dever de conferir efetividade 

às disposições constitucionais, de modo que, nesses casos, o ati-

vismo considera-se positivo.  Uma vez que, a vontade da lei ou 

do legislador não impossibilita o intérprete de utilizar-se de uma 

construção hermenêutica para a resolução de um caso concreto, 
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pois, as normas jurídicas possuem, essencialmente, um espaço 

para interpretação (TEIXEIRA, 2012), afirmando Hans Kelsen 

(1999, p. 390) que a norma jurídica representava uma moldura, 

a qual continha diversos espaços em branco, a serem preenchi-

dos através de processo hermenêutico. 

Além disso, o princípio do non liquet veda o magistrado 

de eximir-se de apreciar determinado caso concreto ainda que 

inexistente norma acerca do tema, que deve se valer de técnicas 

interpretativas para o deslinde da questão, corroborando a pos-

tura proativa adotada pelos tribunais (SANTAROSA, 2013, p. 

567), ainda mais ante o fato de que nem todas as demandas pos-

suem solução previamente normatizada (GALVÃO, 2015 p. 91). 

Dessa maneira, verifica-se que o bom ativismo quando 

empregado tem resultado positivo uma vez que realiza o papel 

de promoção de políticas públicas, sem com isso ofender o prin-

cípio da separação de poderes, posto que fundado na margem de 

atuação do judiciário, bem como no âmbito de interdependência 

entre as funções públicas, suprindo qualquer inércia ou omissão 

a fim de garantir o bem-estar social.  

 

4. A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA NO PANORAMA 

BRASILEIRO E O FORTALECIMENTO DO PODER 

JUDICIÁRIO NO BRASIL 

 

A judicialização da política ganhou força no Brasil com 

a promulgação da Constituição Federal de 1888, isso porque a 

referida Carta Constitucional trouxe um ampliado e detalhado 

rol de Direitos fundamentais, que para serem efetivados care-

ciam muitas vezes da busca da tutela junto ao judiciário, conso-

ante já exposto, contribuindo grandemente para a expansão do 

poder judicial.  

Além de que a Carta Magna de 1988 conferiu diversas 

prerrogativas aos magistrados, fomentando uma atuação mais 

presente na sociedade, a exemplo da garantia de direitos 
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fundamentais que não possuem previsão legal, o que acaba acar-

retando ao Judiciário os holofotes da mídia (TEIXEIRA, 2012). 

Tratando da ampliação do Poder Judiciário, Zauli faz um 

paralelo entre fatores que o Brasil apresentou para esse 

fenômeno, e os traçados por Tate (1995), como apresentados por 

outros sistemas democráticos que desenvolveram tal processo, 

elencando-os: 
(i) a operação de um sistema político democrático; (ii) a exis-

tência de um ordenamento institucional baseado na separação 
de poderes; (iii) a existência de uma carta de Direitos; (iv) o 

uso dos tribunais por grupos de interesse; (v) o uso dos tribu-

nais pela oposição; (vi) a inefetividade das instituições majori-

tárias em impedir o envolvimento de instituições judiciais em 

certas disputas Política s; (vii) percepções negativas acerca das 

instituições majoritárias e legitimação de instituições judiciais; 

(viii) algum grau de delegação de poderes de decisão das insti-

tuições majoritárias em favor de instituições judiciais. 

(ZAULI, 2011, p. 196). 

Observa-se então o conjunto de fatores que levaram a as-

censão do judiciário enquanto ator político estatal, destacando-

se entre eles: a) a inefetividade das instituições majoritárias, 

tendo em vista que como é bem sabido, o Judiciário amplia sua 

atuação Política  na medida em que o executivo e o legislativo 

se mostram inertes ou insuficientes em sua prestação; b) percep-

ções negativas acerca das instituições majoritárias e legitimação 

de instituições judiciais, fator este que é diretamente proporcio-

nal ao primeiro, tendo em vista que na medida em que os demais 

poderes se omitem às resolução de questões políticas, o judiciá-

rio se torna cada vez mais forte e respeitado; e c) algum grau de 

delegação de poderes de decisão das instituições majoritárias em 

favor de instituições judiciais, fator demasiadamente importante, 

tendo em vista que, na maioria dos casos os representantes do 

legislativo e o executivo não atuam em alguma questão político-

social polêmica ou mais delicada, esquivando-se de posicionar-

se para não prejudicar a sua atividade político-partidária, a qual 

para estes, é na maioria das vezes mais importante que os 



_68________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

interesses sócio estatal. 

Fator mais determinante e de fácil constatação são as 

omissões do legislativo e executivo, conforme reiteradamente 

citado neste trabalho, verificando-se no tocante ao legislativo a 

existência de lacunas normativas, decorrentes da inércia na pro-

dução legislativa ou da má produção normativa. Com relação ao 

executivo, observa-se, comumente, a discricionariedade admi-

nistrativa como meio de inércia ou protelação na adoção de po-

líticas públicas (GALVÃO, 2015 p. 91). 

Consequência das omissões supra descritas, assim como 

dos fatores acima elencados é a ampliação do exercício do Poder 

Judiciário, e consequentemente do Supremo Tribunal Federal, 

sua última instância, em relação à implementação de políticas 

públicas e medidas sociais, de modo que, o que ficava anterior-

mente à cargo das instâncias polícias, hoje concentra-se cada vez 

mais nas instâncias judiciais (TEIXEIRA, 2012).  

O que ocasiona uma superlativação das funções do judi-

ciário, a exemplo da decisão adotada pela Primeira Turma do 

STF, no Recurso Extraordinário nº 368564, interposto pela 

União em face de autorização concedida pelo TRF  da 1ª Região, 

para que um grupo de pessoas acometidos por uma enfermidade 

rara que ocasiona a perda da visão (retinose pigmentar), reali-

zasse em Havana - Cuba,  onde a Suprema Corte, apesar da exis-

tência de um laudo do Conselho Brasileiro de Oftalmologia afir-

mando não existir cura para a referida doença e acarretar um alto 

custo ao erário, decidiu autorizar o tratamento para não causar 

frustração aos requerentes (BICCA, 2102, p.17). 

Destarte observa-se a mudança na postura do judiciário 

brasileiro, que deixou de se curvar apenas a fazer imperar a letra 

da lei, para atuar como garantidor de fundamentais, o que acar-

retou na maior procura e valorização do referido poder. 

É exponencial o crescimento do número de processos 

anualmente no Brasil, fenômeno que Luciano Ataide Chaves 

(2016, p. 2) denomina de “judicialização da vida”, e que voltou 
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a atenção para o Poder Judiciário, e para a análise de sua atuação  

a partir da ideia de “judicialização da política ”, concebida pelo 

autor, em uma perspectiva negativa, “na afirmação de uma inde-

vida intromissão da jurisdição no terreno reservado à atuação do 

Poder Legislativo, enquanto elaborador de normas gerais, e do 

Poder Executivo, enquanto formulador e aplicador de Política s 

públicas”. 

Inobstante as críticas, é certo que o fenômeno de judici-

alização da política contribui para o fortalecimento do Poder Ju-

diciário Brasileiro, reflexo disso é a “explosão de litigiosidade” 

observada. Isso ocorre por ter a população a sensação de so-

mente ter garantido o seu direito se declarado pelo judiciário.  

Essa valorização do Judiciário advém, em grande parte, 

da atual crise da representatividade política, principalmente com 

relação ao legislativo, devido à pouca qualidade das normas pro-

duzidas, as quais apresentam a inoperância e incompletude 

frente a realidade social (GALVÃO, 2015 p. 93), bem como da 

progressiva burocratização que acomete a política, e pelo déficit 

de legitimidade apresentado pelas democracias ocidentais frente 

às expectativas e ideais projetados pelas sociedades 

(TEIXEIRA, 2012), o que culmina com intensa procura de solu-

ção dos anseios da população pelos tribunais. 

Fenômeno como esse fora outrora observado nos Estados 

Unidos em análise feita por Tocqueville, o qual afirmou que: 
“Quase não existe questão Política , nos Estados Unidos, que 

cedo ou tarde não se resolva como questão judiciária. Daí a 

obrigação em que se acham os partidos, na sua polêmica quo-

tidiana, de tomar emprestadas à justiça as idéias e a linguagem. 

[...] A linguagem jurídica se torna, assim, de certo modo, a lín-

gua vulgar; o espírito jurídico, nascido no interior das escolas 

e dos tribunais, propaga-se pouco a pouco para fora do seu re-
cinto, infiltrando-se, por assim dizer, em toda a sociedade e 

descendo até as últimas fileiras; e o povo todo acaba por con-

trair uma parte dos hábitos e gostos do magistrado” 

(TOCQUEVILLE, 1987, p. 207-208, apud ZAULI, 2011, 

p.197). 
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Observa-se que a descrição feita por Tocqueville se en-

caixa perfeitamente na atualidade brasileira, onde o fenômeno 

da judicialização da política ocasiona não só o abarrotamento do 

judiciário para dirimir questões que inexistiriam se houvesse sua 

solução por parte dos outros poderes, bem como aproxima a po-

pulação do judiciário.  

Nessa senda, afirma Zauli (2008, p. 206), que a judicia-

lização da política no Brasil ocasiona uma “mudança institucio-

nal que produz uma maior abertura desse poder à sociedade e 

contribui para o aprofundamento da dimensão participativa da 

democracia brasileira”.  

Isso porque, tendo em vista que o judiciário passou a li-

dar cada vez mais com questões políticas, direitos fundamentais 

e garantias do Estado, suas decisões passaram a ser cada vez 

mais valorizadas e observadas, de modo que é notório como atu-

almente a sociedade se atém aos seus debates, uma vez que deles 

advém o direcionamento da dos rumos de como o Estado atuará 

em relação aos direitos de seus jurisdicionados. 

Portanto, observa-se a importância da judicialização da 

política ou simplesmente da atuação política do Poder Judiciário 

brasileiro. Fenômeno que embora criticado, por uma atuação 

aparentemente ativista, é calcado constitucionalmente na inter-

dependência entre os poderes, e tem sua atuação orientada pela 

premissa maior do “bem comum” da coletividade, o que forta-

lece cada vez mais o judiciário, na medida em que o aproxima 

de seus jurisdicionados. 

 

5. CONCLUSÃO  

 

Diante de todo o exposto, ficou constatado a intima rela-

ção entre direito e política, os quais são indissociáveis na atua-

ção estatal, isso porque o Estado tem natureza jurídico-político, 

e assim sendo, o direito e a política se interligam em toda e qual-

quer ação, a qual imprescindivelmente utiliza-se de ambos para 
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a consecução de seus fins. 

O Estado, detentor de um poder político uno e indivisí-

vel, para uma melhor prestação de suas funções, divide-o em três 

poderes “independentes e harmônicos entre si”, o Poder Execu-

tivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, os quais possuem 

relação de “interdependência”. De modo que oriundos do poder 

político maior, sãos estes últimos igualmente políticos.  

Inobstante a dificuldade de se conceber a atuação política 

do Poder Judiciário, tendo em vista a preconcepção de ideia de 

política partidária, observa-se que toda e qualquer atuação do re-

ferido poder é de cunho político, uma vez que voltada para as 

finalidades do Estado, porquanto ao dirimir conflitos, se contri-

bui para manutenção da paz social, tendo em vista que a doutrina 

convenciona a política como conjunto de ações do homem de 

modo a obtenção de um fim comum em uma sociedade. 

Com o enfoque dado aos direitos fundamentais, a busca 

ao judiciário para resolução de conflitos cresceu exponencial-

mente, o que coincidiu com uma certa omissão dos demais po-

deres na prestação desses direitos. E a partir daí surgiu a ideia de 

judicialização da política, assim denominada pelo reflexo das 

decisões do judicário na conjuntura política do Estado.  

Ficou constatado com esse trabalho a importância de tal 

fenômeno para a tutela e garantia de Direitos fundamentais indi-

viduais e coletivos, os quais se fossem naturalmente garantidos 

pelo Estado, não careceria de apelo ao Judiciário para a socie-

dade tê-los efetivados. 

Por fim, restou verificada a importância da judicialização 

da política para o fortalecimento do judiciário brasileiro, ocasi-

onando uma aproximação entre a instituição e seus jurisdiciona-

dos, os quais depositam sua confiança do Poder Jurisdicional, 

que diante de toda a omissão enxergada pelas demais institui-

ções, acaba sendo a única via de salvaguarda de seus direitos.  
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