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Resumo: O acesso à justiça é um direito humano básico que per-

mite aos indivíduos invocarem a atuação do Poder Judiciário, 

porém a sua efetiva concessão encontra impasses em razão da 
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ausência de celeridade na prestação jurisdicional. Nesse sentido, 

este artigo científico objetivou realizar uma concisa análise do 

direito fundamental ao acesso à justiça e dos obstáculos para a 

concessão de uma prestação jurisdicional célere sob a perspec-

tiva do ativismo judicial. Parte do pressuposto de que a previsão 

constitucional do direito ao acesso à justiça não é suficiente, tor-

nando-se essencial a busca por outros mecanismos que possibi-

litem a sua garantia. Fundamenta-se a investigação na função 

essencial do Estado de garantir o direito fundamental ao acesso 

à justiça, conforme dispõe o artigo 5º, XXXV, da Constituição 

Federal do Brasil. Assim, utilizando-se do escopo teórico-bibli-

ográfico e do método hipotético-dedutivo, os resultados obtidos 

indicaram que o ativismo judicial deve ser utilizado de forma 

cautelosa em relação à prestação jurisdicional, tendo em vista 

que se apresenta apenas como uma das ferramentas que oportu-

niza a efetividade de direitos, não se desconsiderando a necessi-

dade de se proceder em uma reforma política. 

 

Palavras-Chave: Acesso à Justiça. Ativismo Judicial. Direito. 

Prestação Jurisdicional. Poder Judiciário. 

 

ACCESS TO JUSTICE AND IMPASSES IN ADJUDICA-

TION UNDER THE PARADIGM OF JUDICIAL ACTIVISM 

 

Abstract: Access to justice is a basic human right that allows in-

dividuals to invoke the role of the Judiciary, but its effective con-

cession finds impasses due to the lack of speed in the jurisdic-

tional provision. In this sense, this scientific article aimed to 

carry out a concise analysis of the fundamental right to access to 

justice and the obstacles to the granting of a speedy judicial pro-

vision under the perspective of judicial activism. It starts from 

the assumption that the constitutional provision of the right to 

access to justice is not enough, making it essential to search for 

other mechanisms that enable its guarantee. The investigation is 
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based on the essential function of the State to guarantee the fun-

damental right to access to justice, as provided for in article 5, 

XXXV, of the Federal Constitution of Brazil. Thus, using the 

theoretical-bibliographic scope and the hypothetical-deductive 

method, the results obtained indicated that judicial activism 

should be used cautiously in relation to the jurisdictional provi-

sion, considering that it presents itself only as one of the tools 

that allows the effectiveness of rights, without disregarding the 

need to proceed with political reform. 

 

Keywords: Access to Justice. Judicial Activism. Right. Adjudi-

cation. Judicial Power. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

s relações humanas podem ser caracterizadas 

como pacíficas ou conflituosas, sendo que na 

ocorrência de um desentendimento, em alguns ca-

sos, surge a necessidade da intervenção estatal 

para sanar a problemática. Assim, o acesso à jus-

tiça é um direito fundamental previsto no inciso XXXV do artigo 

5º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 

1988, o qual busca assegurar aos cidadãos uma facilidade de 

acesso ao Poder Judiciário para dirimir violações de direitos ou 

desavenças que requeiram uma prestação jurisdicional. 

No entanto, os indivíduos podem se deparar com uma 

prestação jurisdicional morosa, o que demonstra o cenário crí-

tico vivenciado pelo Poder Judiciário brasileiro e a necessidade 

de uma atuação célere para sanar os litígios. Diante disso, surge 

o ativismo judicial como um mecanismo de ruptura da postura 

conservadora do Judiciário, uma vez que proporciona uma am-

pliação da atuação dos juízes na busca pela efetivação de direi-

tos. 

Nesse sentido, utilizando-se do escopo teórico-
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bibliográfico e do método hipotético-dedutivo, o presente artigo 

busca analisar o direito ao acesso à justiça e as dificuldades na 

prestação jurisdicional sob o viés do ativismo judicial. Para 

tanto, em um primeiro momento, apresenta o acesso à justiça, 

destacando a sua importância para a reivindicação de direitos e 

para a solução de conflitos, bem como as suas formas de aplica-

ção e os empecilhos para efetivá-lo.  

Em seguida, expõe os desafios e os impasses na busca 

pela concessão de uma prestação jurisdicional eficiente que 

atenda aos anseios da sociedade. Por fim, alude, especifica-

mente, sobre o ativismo judicial, analisando a sua conceituação 

e a sua implicação no âmbito social em virtude da ampliação da 

legitimidade dos juízes.  

 

1. O ACESSO À JUSTIÇA COMO DIREITO FUNDAMEN-

TAL 

 

As relações sociais são definidas por abarcarem intera-

ções pessoais dentro de uma sociedade que podem gerar relações 

pacíficas ou conflituosas. A partir do momento que dois interes-

ses são opostos, esta situação pode dar abertura a ocorrência de 

conflitos, o que demonstra que a complexidade social abrange 

uma mudança de paradigmas cada vez mais premente.  

O conflito pode ser relacionado como uma “situação 

existente entre duas ou mais pessoas ou grupos, caracterizado 

pela pretensão a um bem ou situação da vida e impossibilidade 

de obtê-lo”5. Nesse cenário, o conflito aparece como sinônimo 

de embate ou oposição. Já no cenário jurídico, “prevalece o sen-

tido de entrechoque de ideias ou interesses em razão do qual se 

instala uma divergência entre fatos, coisas ou pessoas”6.  

Quando ocorrem situações conflituosas, na maioria das 
 

5 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. 1. 7. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2013. p. 120-121. 
6 SILVA, De Plácido e. “Conflito”. Vocabulário Jurídico. 31. ed. Rio de Janeiro: Fo-
rense, 2014 (edição eletrônica). 
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vezes, as pessoas buscam o aparato do Poder Judiciário para di-

rimi-los. Em uma concepção popular, somente por meio da ju-

risdição e de uma decisão judicial imposta é possível que seja 

conferida a devida atenção e solução a determinado conflito.  

A Constituição Federal do Brasil de 19887, com o intuito 

de assegurar o direito de acesso ao Poder Judiciário para a reso-

lução de conflitos, consagrou o acesso à justiça como uma ga-

rantia fundamental do cidadão. Traduzido no inciso XXXV8, do 

artigo 5º, da norma constitucional brasileira, aborda a noção de 

que a todo o cidadão é conferido o direito de acionar a jurisdição 

caso vislumbre indícios de lesão ou de ameaça a algum direito. 

O acesso à justiça é denominado por muitos doutrinado-

res como o “mais básico dos direitos humanos”9, vez que con-

fere a todos os cidadãos o direito de invocar o Poder Judiciário 

para a solução de conflitos a fim de que seja obtida uma solução 

justa e efetiva. Além do fato de que nenhuma lesão ou ameaça a 

direito pode ser subtraída da atenção da jurisdição, ainda se pode 

afirmar que o direito de acesso à justiça propicia a realização do 

direito de ação, prerrogativa que também é constitucionalmente 

assegurada10. 

Assim, é possível considerar o acesso à justiça a partir de 

dois fundamentos: o sistema pelo qual pessoas podem reivindi-

car direitos - e para essa realização o sistema deve ser igualmente 

acessível para todos - e, também, o sistema pelo qual as pessoas 

 
7 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 1988. Disponí-
vel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompi-
lado.htm>. Acesso em: 23 nov. 2019. 
8 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do di-
reito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguin-

tes: 
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 
9 MORAIS, Jose Luis Bolzan de; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitra-
gem: alternativa à jurisdição. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p. 
31. 
10 BONICIO, Marcelo José Magalhães. Princípios do processo no novo Código de 
Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 137. 
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podem utilizar o aparato estatal para resolver seus litígios – e 

para que isso se concretize, o ente jurisdicional deve produzir 

resultados que sejam justos, tanto na esfera individual quanto 

coletiva11. 

Importante consignar a necessidade de um amplo enten-

dimento pela comunidade jurídica de que o Poder Judiciário não 

é a única maneira de resolução de conflitos, bem como que deve 

ser analisada a operação da lei e a sua aplicação em cada caso 

concreto. Para que isso aconteça, segundo Mauro Cappelletti12, 

é necessária uma ampliação da visão dos processualistas, pois, 

além de ser um direito fundamental, o acesso à justiça constitui 

o ponto central da moderna processualística. 

Considerado como um princípio basilar e central do or-

denamento jurídico brasileiro, o acesso à justiça se encontra di-

retamente entrelaçado com os demais direitos fundamentais ine-

rentes ao devido processo legal. Nesse sentido, “[...] de nada adi-

anta falar em contraditório ou em ampla defesa se o jurisdicio-

nado não tem acesso à justiça”13. Dessa forma, o acesso à justiça 

busca a 
[...] tutela específica para o direito e/ou interesse ameaçado e, 
por óbvio, com a produção de resultados justos e efetivos. Esta 

preocupação evidencia a permanente busca pela efetividade do 

Direito e da Justiça no caso concreto. Nasce desvinculada de 

seu germe quando da dedução em juízo, ou melhor, no pro-

cesso, procura-se apenas a obtenção de sua conclusão formal, 

pois o resultado final almejado em qualquer querela deve ser, 

na sua essência, pacificador do conflito14. 

Visto como um dos principais estudiosos sobre o tema 

relacionado ao acesso à justiça, Mauro Cappelletti traduziu as 

 
11 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gra-

cie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988. p. 8.  
12 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gra-
cie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988. p.  12-13. 
13 BONICIO, Marcelo José Magalhães. Princípios do processo no novo Código de 
Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 137. 
14 CAPPELLETTI, Mauro, apud MORAIS, Jose Luis Bolzan de; SPENGLER, Fabi-
ana Marion. Mediação e arbitragem: alternativa à jurisdição. p. 31. 
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barreiras que o referido direito fundamental vem enfrentando 

para a sua devida concretização. Além disso, associou os empe-

cilhos a fatores que impedem ou dificultam determinadas pes-

soas da sociedade a acionarem o Poder Judiciário.  

Referida situação reside, conforme Mauro Cappelletti15, 

em três fatores predominantes. Primeiramente, as custas judici-

ais, que se ligam ao alto custo da justiça no Brasil e acabam di-

ficultando ou até mesmo impedindo o acesso de muitas pessoas 

à jurisdição. Somado a isso, reside a problemática da possibili-

dade das partes, que traduz a realidade das vantagens estratégi-

cas auferidas por muitos litigantes. Outro fator consiste no 

grande problema da efetivação dos interesses difusos. Desse 

modo, a crítica ao atual sistema se sustenta, portanto, na desi-

gualdade existente e no fato de que referidas barreiras se esten-

dem, basicamente, aos economicamente desfavorecidos.   

Na atualidade, o problema do acesso à justiça se associa 

ao reconhecimento das deficiências na estrutura estatal, especi-

almente na função jurisdicional do Estado. Somadas a isso, en-

contram-se questões inerentes à formação dos operadores do di-

reito, além dos problemas constituídos pela incorporação de no-

vos interesses juridicamente protegidos16.  

Diante disso, aliada a problemas vinculados ao custo e à 

morosidade processual e reunindo os obstáculos que persistem 

entre o cidadão que busca a solução de seu conflito e a atuação 

jurisdicional17, imperiosa a lição crítica trazida por Cândido 

Rangel Dinamarco18:  

 
15 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gra-
cie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988. p. 15-30. 
16 MORAIS, Jose Luis Bolzan de; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitra-

gem: alternativa à jurisdição. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p. 
37. 
17 MORAIS, Jose Luis Bolzan de; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitra-
gem: alternativa à jurisdição. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p. 
35. 
18 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 4. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2004. p. 272. 



_288________RJLB, Ano 7 (2021), nº 3 

 

 

[...] falta muito para que se tenha o processo que se deseja. Ve-

lhos formalismos e hábitos comodistas minam o sistema e de 

um momento para outro ele não se alterará. Além disso, a pró-

pria lei reflete atitudes privatistas e individualistas perante o 

processo, incluindo-se nisso o conformismo com algumas de 

suas supostas fraquezas e pouca disposição a superá-las. Para 

o exame crítico do sistema existente, é indispensável identifi-

car pontos vitais em que as tomadas de posição se mostram 
particularmente importantes, considerando o tempo presente e 

o que hoje é lícito esperar do processo. 

Há quem atribua citados fatores ao que se denomina de 

“excesso de acesso à justiça”. Para essa visão, a justiça brasileira 

se encontra pautada na sua distribuição com base na litigiosi-

dade, “o que acaba afastando as pessoas do caminho natural da 

negociação e conduzindo o destino dos problemas privados do 

Estado”19.  

Conforme já referido, nem sempre o litígio que é inter-

posto por via judicial para uma solução é, de fato, resolvido da 

melhor maneira possível. Existem conflitos que, por sua natu-

reza pessoal ou até mesmo por sua característica traçada nas 

mais diversas peculiaridades, necessitam de uma atenção tam-

bém mais individual, o que geralmente não acontece no Poder 

Judiciário.  

Atualmente, já contamos com um amplo sistema de abor-

dagem de conflitos. O que se deve assegurar é que, garantido o 

acesso à instância jurisdicional, as partes possam ser encaminha-

das a formas diferenciadas para compor o conflito. Ademais, já 

se compreende ser de competência não apenas da sociedade ci-

vil, mas também do Estado a tarefa de prover diversas opções 

aos jurisdicionados20.  

Esse compromisso foi elaborado pela própria noção de 

 
19 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo: Método, 2019. p. 71. 
20 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo: Método, 2019. p. 71. 
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acesso à justiça trazida pela Constituição Federal21 ao ampliar o 

alcance do referido direito. Nesse viés, ao incumbir o Poder Ju-

diciário da tarefa de conferir atendimento a um número maior de 

causas – fato que se deu em decorrência da ampliação desse di-

reito fundamental - “os responsáveis pela justiça institucionali-

zada têm o compromisso de multiplicar as portas de acesso à 

proteção dos direitos lesados”22. Nesse sentido é o entendimento 

de Fernanda Tartuce23:  
Assim, a par das alterações legislativas com incentivo ao uso 

de meios consensuais, devem os administradores da justiça 

atuar para disseminar informações sobre a variada gama de 

meios de composição de conflitos. Munidos de dados relevan-

tes e pertinentes, as pessoas envolvidas em disputas e/ou seus 

advogados poderão, cientes das diversas possibilidades, optar 

com liberdade por uma das formas de abordar controvérsias.  

Em que pese a preocupação do legislador em buscar ma-

neiras alternativas de composição de conflitos com inúmeros 

objetivos em benefício do Estado democrático de direito - dos 

quais o principal é diminuir a extrema carga processual que su-

perlota os fóruns brasileiros – e mesmo que ainda se esteja des-

cobrindo a efetividade da utilização de meios alternativos, pre-

valecem os indícios da cultura litigiosa em nossa sociedade. Sa-

lienta-se que essa característica não está presente somente na 

vida cotidiana das pessoas, mas também, frequentemente, na 

concepção de órgãos julgadores.  

Evidente que não se deve considerar somente os meios 

diversos como única solução, mas, sim, preocupar-se em trans-

formar a mentalidade dos operadores e das pessoas que, por ve-

zes, estão tão atrelados à cultura litigiosa que não visualizam 

 
21 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 1988. Disponí-
vel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompi-
lado.htm>. Acesso em: 23 nov. 2019. 
22 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo: Método, 2019. p. 71. 
23 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo: Método, 2019. p. 78. 
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outras saídas. Tal situação caracteriza o cenário atual do sistema 

judiciário brasileiro que, diante da judicialização constante, não 

mais consegue desenvolver de maneira correta o papel que lhe 

foi constitucionalmente conferido. 

 

2. O ATUAL (E CRÍTICO) CENÁRIO DA PRESTAÇÃO JU-

RISDICIONAL 

 

O poder jurisdicional se encontra situado ao lado dos de-

mais poderes inerentes ao Estado na busca de conferir e garantir 

os direitos dos cidadãos. Ao lado da função legislativa e admi-

nistrativa, a jurisdição se cristaliza a partir de atos provenientes 

do Estado com a finalidade de dizer o direito, já que é conside-

rada uma função estatal por definição24. 

De acordo com a teoria das funções estatais dentro do 

Estado democrático de direito, é o poder jurisdicional o respon-

sável pela atividade-dever do Estado, que é prestada pelos ór-

gãos competentes devidamente indicados na Constituição Fede-

ral25. Embora configure garantia constitucional, referido poder 

somente será exercido “sob petição da parte interessada (direito 

e ação) e mediante a garantia do devido processo constitucio-

nal”26.  

Assim, a jurisdição é a “função estatal de solucionar as 

causas que são submetidas ao Estado, através do processo, apli-

cando a solução juridicamente correta”27. Trata-se, portanto, do 

poder que possui como incumbência o julgamento de casos con-

cretos que abranjam litígios e que confere a tutela estatal para 

 
24 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro [recurso eletrô-
nico]. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 29.  
25 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 1988. Disponí-
vel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompi-
lado.htm>. Acesso em: 23 nov. 2019. 
26 DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. Processo constitucional e Estado Democrático 
de Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2012. p. 226. 
27 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro [recurso eletrô-
nico]. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 30. 
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bem resolver referidas causas. Essa atuação se dá por meio da 

construção do processo elaborado a partir das garantias consti-

tucionais28. 

Cumpre destacar que, mais do que a simples prestação 

jurisdicional e em função de o Estado democrático de direito es-

tar pautado na prevalência dos direitos humanos e do devido pro-

cesso legal, o indivíduo que se veja com um direito lesado tem 

direito, também, a uma atuação do Estado prestada dentro de um 

tempo razoável para a garantia do seu direito29.  

Parte desse pressuposto foi incorporado a partir da publi-

cação da Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 

200430, que introduziu uma reforma significativa no âmbito do 

Poder Judiciário em função da realidade na qual os cidadãos de-

tentores de direitos e deveres se encontravam no que concerne à 

forma que a prestação jurisdicional foi idealizada pela norma 

constitucional brasileira31. 

Nesse cenário, as manifestações traduzindo críticas e in-

satisfações são cada vez mais frequentes e se constituem não so-

mente em razão da demora na prestação jurisdicional, mas tam-

bém no que diz respeito à perspectiva institucional do Poder Ju-

diciário, “visto ter dita função do Estado a missão precípua do 

controle de constitucionalidade das leis ordinárias e dos atos es-

tatais em geral, inclusive dos seus próprios atos decisórios”32. 

Quando da ocorrência de atos lesivos a algum direito e 

liberdade das pessoas, a atuação do poder jurisdicional deve, 

 
28 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro [recurso eletrô-
nico]. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 30. 
29 DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. Processo constitucional e Estado Democrático 
de Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2012. p. 230. 
30 BRASIL. Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm>. 
Acesso em: 21 nov. 2019.  
31  DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. Processo constitucional e Estado Democrático 
de Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2012. p. 204. 
32 DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. Processo constitucional e Estado Democrático 
de Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2012. p. 204-205. 
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imediatamente, entrar em cena. No entanto, muitos órgãos se en-

contram sustentados em uma carga processual tamanha que nem 

mesmo permite a análise de novos casos que, por vezes, neces-

sitariam de atenção especial. Nesse contexto, é visível um  
[...] sentimento geral de insatisfação da população quanto aos 

serviços prestados pela jurisdição, em seus múltiplos aspectos, 

principalmente diante da má qualidade do serviço público ju-

risdicional e pela negligente atuação de seus membros e órgãos 

responsáveis quanto à legitimidade democrática das decisões33.  

É possível perceber que, diante dessa situação, é a norma 

constitucional que vem sendo frequentemente descumprida pe-

los próprios poderes inerentes ao Estado. Quando se fala nisso, 

insere-se, novamente, a norma fundamental da duração razoável 

do processo que, trazida pelo inciso LXXVIII, do artigo 5º, da 

Constituição Federal34, explana a noção de que toda solução para 

a causa imposta perante o Poder Judiciário deve ser obtida em 

tempo razoável. Tal compreensão remete ao fato de que essa ga-

rantia deve ser interpretada de uma maneira “panorâmica, pen-

sando-se na duração total do processo, e não só no tempo neces-

sário para se produzir a sentença do processo de conheci-

mento”35. 

Argumentar acerca da celeridade processual não quer di-

zer que todo processo deve ser iniciado e imediatamente finali-

zado. O processo, no seu trâmite, está atrelado a procedimentos 

legalmente instituídos e que devem ser seguidos. Por isso, vale 

destacar que o processo que respeita as garantias fundamentais 

é, por conseguinte, um processo que leva algum tempo para se 

resolver. O que se busca, de acordo com o que assegura o direito 

à razoável duração do processo, não é uma busca incessante pela 

 
33 DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. Processo constitucional e Estado Democrático 
de Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2012. p. 206. 
34 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 1988. Disponí-
vel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompi-
lado.htm>. Acesso em: 23 nov. 2019. 
35 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro [recurso eletrô-
nico]. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 5.  
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celeridade processual, mas, sim, que a partir da observação dos 

direitos e garantias fundamentais, o procedimento se dê dentro 

de um prazo razoável de tempo para as partes36. 

Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias37 sustenta que o verda-

deiro objetivo é que persista um tempo procedimental adequado 

para que, nessa trajetória, efetivem-se os direitos dentro da rela-

ção contenciosa entre os envolvidos, devidamente por meio do 

devido processo legal e do contraditório. De acordo com o autor, 

o que deve ser combatida é “a demora exagerada ou excessiva-

mente longa da atividade jurisdicional, a fim de que as partes 

recebam pronunciamento decisório conclusivo em prazo razoá-

vel”38. Uma vez destacado o real sentido da celeridade proces-

sual, denota-se a sua importância diante dos 
[...] atuais problemas da jurisdição rotulados de “explosão de 

litigiosidade”, “sobrecarga de legislação” (que muitas vezes é 
paradoxal e contraditória entre si), “acúmulo de processos” e 

assim por diante. Verdadeiramente, todos os problemas do ju-

diciário brasileiro são conhecidos e detectados quando a lenti-

dão e a ineficiência se fazem sentir pelas partes, que, mesmo 

desconhecedoras dos procedimentos, percebem que a jurisdi-

ção não responde de forma adequada39.  

Após abordados alguns aspectos relacionados à morosi-

dade judicial, vislumbra-se a celeridade como uma das medidas 

mais adequadas a propiciar o bom andamento do Poder Judiciá-

rio na prestação jurisdicional. No entanto, importa destacar que 

não se deve associar a celeridade diretamente com a eficiência, 

pois “a organização e gestão do sistema deve ter a consciência 

de que o objetivo a se lograr é o controle dos atrasos, e não a sua 

 
36 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro [recurso eletrô-
nico]. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 5.   
37 DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. Processo constitucional e Estado Democrático 
de Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2012. p. 216. 
38 DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. Processo constitucional e Estado Democrático 
de Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2012. p. 216. 
39 MORAIS, Jose Luis Bolzan de; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitra-
gem: alternativa à jurisdição. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p. 
37. 
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eliminação pura e irracional”40. A par disso, percebe-se que o 

Estado necessita, na sua atuação, atender a um conjunto de ga-

rantias e de direitos dos cidadãos, pois de nada adianta acelerar 

o processo sem assegurar o procedimento e as garantias funda-

mentais trazidos pela norma constitucional.  

Boaventura de Sousa Santos41, ao tratar da revolução de-

mocrática da justiça, assinala que o contexto atual de interven-

cionismo judicial, a partir de fatores relacionados à juridificação 

em diversas áreas, tais como na economia, na política e no bem-

estar social, possibilita um “aumento exponencial da litigação e 

a consequente sobrecarga dos tribunais, como impacto no tempo 

dos processos”42. Ainda, considera que muitos são os impactos 

negativos causados pela morosidade diante da garantia dos di-

reitos das pessoas. 

Outrossim, o autor ainda analisa questões em torno da 

efetividade na prestação da tutela jurisdicional, tratando do fato 

de que quanto maior for o intervalo existente entre a ocorrência 

do fato que deu origem ao conflito e a devida aplicação do di-

reito, maiores serão os prejuízos e menor será a confiança na 

aplicação da justiça à decisão43. Assim, “quando a morosidade é 

um problema estrutural, a desconfiança generaliza-se, influenci-

ando as percepções sociais acerca da justiça”44.  

As implicações de situações como essas no cotidiano das 

pessoas envolvidas podem ser notadas a partir de várias propor-

ções. Um conflito, por mais que não pareça de grande proporção 

aos olhos dos julgadores ou da sociedade como um todo, para os 

 
40 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3. 
ed. São Paulo: Cortez, 2011. p. 26-27. 
41 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3. 

ed. São Paulo: Cortez, 2011. p. 25-26. 
42 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3. 
ed. São Paulo: Cortez, 2011. p. 25-26. 
43 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3. 
ed. São Paulo: Cortez, 2011. p. 25-26. 
44 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3. 
ed. São Paulo: Cortez, 2011. p. 26.  
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envolvidos corresponde a fatos que possuem grande relevância 

e que podem impossibilitar que sigam as suas vidas da melhor 

maneira, o que acarreta prejuízos significativos para as partes45.  

Nesse sentido, exige-se a formulação de um horizonte de 

mudanças que considere e analise o âmbito judicial a partir de 

uma perspectiva heterogênea, que abarca interesses contraditó-

rios tanto em escalas locais, quanto nacionais e globais46. Sendo 

assim, verifica-se que a reestruturação do sistema de justiça visa, 

além de proporcionar uma melhor qualidade, eficácia e eficiên-

cia, analisar e considerar as “dinâmicas socioeconômicas e de-

mográficas do território e ao movimento processual existente”47. 

Desse modo, é possível referir que  
As reformas de organização e gestão da administração da jus-

tiça constituem, hoje, uma das principais apostas das agendas 

de reforma da justiça em muitos países. No seu lastro está a 

ideia de que o déficit de organização, gestão e planejamento do 

sistema de justiça é responsável por grande parte da ineficiên-

cia e ineficácia do seu desempenho funcional e de muitos des-

perdícios48.  

Diante dessa discussão, evidente o cuidado e a cautela do 

Poder Judiciário na sua atuação. Isso se traduz a partir de visões 

amplas sem que adentrem em limites que não condizem com seu 

papel. Assim como o acesso à justiça é considerado como uma 

porta de entrada à inclusão social, o Poder Judiciário deve ser 

visto como uma atividade de bem administrar a justiça de ma-

neira que coincida com a aplicação e a garantia dos direitos dos 

cidadãos de forma igualitária. 

Decisões judiciais devem estar pautadas e 

 
45 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3. 

ed. São Paulo: Cortez, 2011. p. 26. 
46 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3. 
ed. São Paulo: Cortez, 2011. 29-30. 
47 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3. 
ed. São Paulo: Cortez, 2011. p. 52.  
48 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 3. 
ed. São Paulo: Cortez, 2011. p. 52. 
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comprometidas com a vasta dimensão do Estado democrático de 

direito49, ao mesmo tempo que o processo deve ser analisado sob 

uma gama de perspectivas a fim de que a prestação jurisdicional 

seja justa e efetiva, sendo indispensável a consciência de que é 

necessário analisar os limites. Para que se promova a eliminação 

de insatisfações, deve-se fazê-la de acordo com o “cumprimento 

do direito com justiça, a participação ativa dos indivíduos [...], 

além de constituir inspiração para o exercício e respeito dos di-

reitos e da própria cidadania”50. 

Existe, portanto, uma ligação direta dos fatores citados 

com uma readequação do processo, principalmente diante das 

muitas insatisfações dos indivíduos na busca pela efetivação de 

seus direitos, o que acaba abalando e desgastando a pouca cre-

dibilidade da qual o sistema jurisdicional ainda dispõe”51. Ante 

ao fato de a estrutura do Poder Judiciário não mais conseguir 

atender de uma maneira efetiva a complexidade e a quantidade 

de demandas que lhe são impostas, questionam-se os fatores que 

envolvem a função social do Poder Judiciário, na qual o magis-

trado aplicador do direito não mais atua somente por meio da 

letra fria da lei, mas analisa casos concretos a partir de convic-

ções necessárias para bem assegurar e garantir os direitos lesa-

dos dos cidadãos.  

 

3. ATIVISMO JUDICIAL: A AMPLIAÇÃO DA LEGITIMI-

DADE DOS JUÍZES E A SUA REPERCUSSÃO NO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

O Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder 

 
49 DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. Processo constitucional e Estado Democrático 
de Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2012. p. 205. 
50 MORAIS, Jose Luis Bolzan de; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitra-
gem: alternativa à jurisdição. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p. 
31.  
51 MORAIS, Jose Luis Bolzan de; SPENGLER, Fabiana Marion. Mediação e arbitra-
gem: alternativa à jurisdição. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p 31.  
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Judiciário desempenham funções distintas que são elementares 

para o devido funcionamento de um Estado e o atingimento de 

seus fins. Nesse sentido, a distribuição de funções deve ser rea-

lizada “[...] de modo a se obter uma relativa especialização fun-

cional, ou seja, cada aparato orgânico deve, predominantemente, 

exercer uma delas, sendo estruturado com vista ao exercício ade-

quado da atividade [...]”52, o que não impede um certo compar-

tilhamento de atribuições.   

Os três poderes possuem a incumbência de exercer um 

controle recíproco de suas atividades para evitar a hegemonia de 

um poder sob o outro. Centrando-se no Poder Executivo e no 

Poder Legislativo, estes devem ser supervisionados a fim de evi-

tar que ultrapassem formal ou materialmente os seus limites 

constitucionais, incorrendo em excessos e abusos, sendo, por-

tanto, o Judiciário apto a realizar o controle de constitucionali-

dade53. Cumpre ressaltar que apesar de o Judiciário deter a res-

pectiva função, este não se sobrepõe aos demais poderes, haja 

vista que deve prevalecer uma atuação equilibrada e harmônica 

entre todos. 

Assim, o Poder Judiciário possui o condão de interpretar 

a legislação a partir de uma leitura constitucional. No entanto, o 

referido órgão, por vezes, não possui a real compreensão de sua 

responsabilidade como guardião dos direitos e garantias funda-

mentais que viabilizam a democracia. O não reconhecimento de 

suas obrigações decorre da resistência em acompanhar os pro-

gressos democráticos, bem como de um ceticismo conservador, 

o qual pode ser entendido como a descrença na mudança e o re-

púdio às transformações políticas, ensejando impasses para o al-

cance da prestação jurisdicional54. 

 
52 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. p. 114-115.   
53 SILVA, Denival Francisco da. De guardião a vilão: a contribuição do poder judi-
ciário no desmonte da democracia no Brasil. Florianópolis: EMais, 2018. p. 153. 
54 SILVA, Denival Francisco da. De guardião a vilão: a contribuição do poder judi-
ciário no desmonte da democracia no Brasil. Florianópolis: EMais, 2018. p. 144-145. 
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Em relação à dificuldade de se efetivar direitos e garan-

tias fundamentais, cita-se a ausência de percepção por parte do 

Judiciário sobre a precedência de determinadas pautas que são 

tidas como urgentes em razão de abordarem, especificamente, 

direitos previstos na Constituição Federal de 1988. As principais 

causas desse fato são a manutenção de um formalismo exacer-

bado, a falta de analisar se os conteúdos das leis violam os prin-

cípios constitucionais e a relativização dos procedimentos que 

asseguram o devido processo legal55. 

Infere-se, portanto, que os direitos fundamentais exigem 

uma transposição de um caráter meramente formal para uma 

concretização prática, pois de nada vale um texto legal forte se 

não for capaz de ser efetivamente assegurado. Para isso, as trans-

formações necessárias devem se suceder no âmbito político, 

mas, enquanto isto não ocorre, cabe ao Poder Judiciário a efeti-

vação dos direitos constitucionais56.  

 Nesse contexto, surge o ativismo judicial como uma 

forma de romper a sua postura conservadora. No Brasil, os apon-

tamentos sobre a participação ativista do Judiciário na efetivação 

de direitos iniciaram após o fim da ditadura militar e com o ad-

vento da Constituição Federal de 198857, tendo em vista o surgi-

mento de um cenário democrático que propiciava a concretiza-

ção de direitos aos cidadãos58. Cumpre salientar que o ativismo 

judicial decorre, principalmente, da crise de desconfiança no Es-

tado e da desregrada criação de leis, fazendo com que se bus-

casse no Poder Judiciário um controle de constitucionalidade das 

 
55 SILVA, Denival Francisco da. De guardião a vilão: a contribuição do poder judi-
ciário no desmonte da democracia no Brasil. Florianópolis: EMais, 2018. p. 143. 
56 SILVA, Denival Francisco da. De guardião a vilão: a contribuição do poder judi-
ciário no desmonte da democracia no Brasil. Florianópolis: EMais, 2018. p. 146.  
57 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 1988. Disponí-
vel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompi-
lado.htm>. Acesso em: 23 nov. 2019.  
58 TASSINARI, Clarissa. Jurisdição e Ativismo Judicial: limites da atuação do Judi-
ciário. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 15. 
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normas59.  

O ativismo judicial pode ser conceituado como o “exer-

cício expansivo, não necessariamente ilegítimo, de poderes po-

lítico-normativos por parte de juízes e cortes em face dos demais 

atores políticos”60. Também, nas palavras de Luís Roberto Bar-

roso61, “[...] o ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um 

modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expan-

dindo o seu sentido e alcance”. Ademais, o ativismo judicial não 

é caracterizado pela escolha feita pelo juiz no momento de deci-

dir, mas, sim, por romper os limites do ordenamento jurídico tra-

dicional62.  

Denota-se que o ativismo judicial pretende uma maior 

atuação do Judiciário na materialização dos direitos previstos na 

Constituição Federal de 198863 por meio de uma ampliação de 

sua interferência nos demais poderes64. Sendo assim, o ativismo 

se revela mediante diversas condutas, dentre elas: 
a) a aplicação direta da Constituição a situações não expressa-

mente contempladas em seu texto e independentemente de ma-

nifestação do legislador ordinário; b) a declaração de inconsti-

tucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com 

base em critérios menos rígidos que os de patente e ostensiva 

violação da Constituição; c) a imposição de condutas ou de 

abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de polí-
ticas públicas65.  

 
59 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores?. Tradução Carlos Alberto Álvaro de 
Oliveira. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1999. p. 65. 
60 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Dimensões do Ativismo Judicial do Su-
premo Tribunal Federal. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2013. p. 27.  
61 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Demo-
crática. [SYN]Thesis, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 23-32. 2012. p. 25. 
62 SILVA, Denival Francisco da. De guardião a vilão: a contribuição do poder judi-
ciário no desmonte da democracia no Brasil. Florianópolis: EMais, 2018. p. 154. 
63 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 1988. Disponí-
vel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompi-
lado.htm>. Acesso em: 23 nov. 2019. 
64 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Demo-
crática. [SYN]Thesis, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 23-32. 2012. p. 26. 
65 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Demo-
crática. [SYN]Thesis, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 23-32. 2012. p. 26. 
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O Judiciário expande a sua atuação ao ultrapassar um ca-

ráter passivo – de mero intérprete da norma e reprodutor da von-

tade do legislador – para uma posição ativa quanto à adequação 

da lei ao caso concreto, agindo diretamente no controle de cons-

titucionalidade66. Por conseguinte, o Poder Judiciário detém 

uma maior notoriedade e poder de decisão que repercute inten-

samente na sociedade.  

Logo, pode-se vislumbrar um sentido positivo ao ati-

vismo judicial, visto que este permite a adaptação da norma à 

sociedade contemporânea que se constrói baseada em novos va-

lores. A partir dessa adequação, o Poder Judiciário atende de-

mandas sociais que, por vezes, não estão abrangidas no ordena-

mento jurídico expressamente, garantindo aos jurisdicionados a 

possibilidade de uma melhor prestação jurisdicional que favo-

reça as suas particularidades e atinja a resolução de suas lides. 

Em contrassenso, depreende-se que o ativismo judicial 

“[...] é a ultrapassagem das linhas demarcatórias da função juris-

dicional, em detrimento principalmente da função legislativa, 

mas, também, da função administrativa e, até mesmo, da função 

de governo”67. Ainda, trata-se “[...] da descaracterização da fun-

ção típica do Poder Judiciário, com incursão insidiosa sobre o 

núcleo essencial de funções constitucionalmente atribuídas a ou-

tros Poderes”68.  

Nesse ínterim, para os contrários ao ativismo judicial, a 

intensificação da atuação do Poder Judiciário ensejou a concep-

ção equivocada de que o ativismo judicial seria uma maneira efi-

caz de garantir direitos, fazendo com que o direito brasileiro se 

tornasse dependente dos provimentos judicias. O ativismo judi-

cial passa a ser visto por muitos como uma característica própria 

 
66 SILVA, Denival Francisco da. De guardião a vilão: a contribuição do poder judi-
ciário no desmonte da democracia no Brasil. Florianópolis: EMais, 2018. p. 154. 
67 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. p. 119.   
68 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. p. 119.   
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do Judiciário, assim como uma alternativa para sanar os proble-

mas que envolvem o cumprimento das normas constitucionais69.  

O desprezo pelo ativismo judicial também é justificado 

com a premissa de que o Judiciário, originalmente, não é um po-

der democrático em virtude de os seus componentes não serem 

escolhidos a partir de um processo eleitoral, bem como de os 

juízes não decidirem de forma política, visto que a sua função 

está vinculada a casos particulares70. Entretanto, tais argumentos 

não são admitidos, pois para que os juízes estejam legitimados a 

exercerem o controle de constitucionalidade das leis não se faz 

necessário que sejam escolhidos por um processo eleitoral po-

pular, caso contrário se estaria fomentando uma ditadura parla-

mentar e uma degradação da Constituição Federal de 198871. 

Importante mencionar que em oposição ao ativismo ju-

dicial surge a autocontenção judicial, a qual abarca a redução da 

interferência do Judiciário nos atos praticados pelos demais po-

deres72. Dessa forma, os juízes tendem a atuar da seguinte ma-

neira: 
a) evitam aplicar diretamente a Constituição a situações que 

não estejam no seu âmbito de incidência expressa, aguardando 

o pronunciamento do legislador ordinário; b) utilizam critérios 

rígidos e conservadores para a declaração de inconstitucionali-

dade de leis e atos normativos; e c) abstêm-se de interferir na 

definição das políticas públicas. Até o advento da Constituição 

de 1988, essa era a inequívoca linha de atuação do Judiciário 
no Brasil73. 

Quanto à diferença entre o ativismo judicial e a 

 
69 TASSINARI, Clarissa. Jurisdição e Ativismo Judicial: limites da atuação do Judi-
ciário. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 15. 
70 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Poder Judiciário: crises, acertos e desacertos. Tradu-

ção Juarez Tavares. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 41.  
71 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Poder Judiciário: crises, acertos e desacertos. Tradu-
ção Juarez Tavares. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 41-42. 
72 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Demo-
crática. [SYN]Thesis, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 23-32. 2012. p. 26. 
73 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Demo-
crática. [SYN]Thesis, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 23-32. 2012. p. 26. 
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autocontenção judicial, o ativismo valoriza o caráter normativo 

da Constituição, extraindo ao máximo as suas potencialidades, 

enquanto a autocontenção privilegia o legislador ordinário 

quando restringe a aplicação da Carta Magna ao teor da lei74. 

Isto posto, conjectura-se que, quando o Poder Judiciário ultra-

passa fronteiras ao atender questões que não estão sendo devi-

damente satisfeitas pelo Poder Legislativo, sobressaem as difi-

culdades enfrentadas por este, demonstrando a necessidade de 

uma reforma política que estimule a reaproximação do parla-

mento com a sociedade75.  

Outros pontos são trazidos para demonstrar os riscos da 

intervenção judicial na sociedade, como a judicialização da po-

lítica e a politização da justiça. A judicialização da política 

abarca uma questão social que, inicialmente, deriva de elemen-

tos que não se relacionam com a jurisdição, mas, ao enfrentarem 

a ineficiência do Estado para serem efetivados, geram a busca 

de um provimento judicial e o consequente aumento das ações 

judiciais76. 

Infere-se que a judicialização da política, positivamente, 

expande o acesso à justiça ao transferir questões políticas para o 

Judiciário, contudo instiga a substituição do cenário das discus-

sões políticas – que deveriam ocorrer no âmbito Legislativo e 

Executivo - pela atuação do Poder Judiciário. Constata-se, por-

tanto, a desvalorização da consciência política e dos debates que 

estimulam o aperfeiçoamento do democratismo77. 

Já a politização da justiça se refere ao abandono da im-

parcialidade por parte dos julgadores em prol de ideologias 

 
74 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Demo-

crática. [SYN]Thesis, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 23-32. 2012. p. 26. 
75 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Demo-
crática. [SYN]Thesis, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 23-32. 2012. p. 27. 
76 TASSINARI, Clarissa. Jurisdição e Ativismo Judicial: limites da atuação do Judi-
ciário. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p 19. 
77 SILVA, Denival Francisco da. De guardião a vilão: a contribuição do poder judi-
ciário no desmonte da democracia no Brasil. Florianópolis: EMais, 2018. p. 161. 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________303_ 

 

 

políticas, violando o processo democrático78. Nesse contexto, 

salienta-se que o juiz não deve almejar um populismo, devendo, 

inclusive, atuar contra os interesses da maioria em virtude da 

proteção dos direitos fundamentais79.  

Também, revela-se imperativo que os julgadores visem 

o provimento judicial mais justo ao caso concreto, respeitando 

os ditames da Constituição e das leis infraconstitucionais e não 

o seu desejo político. Por fim, deve ser considerada a presunção 

de validade das normas, bem como uma atuação voltada a aten-

der aos anseios sociais, adequando-se aos interesses da coletivi-

dade na medida do possível80.   

Destarte, ao passo que por meio da judicialização da po-

lítica “[...] o Poder Judiciário cumpre papel relevante na Demo-

cracia, posto que reafirma seus preceitos e contribui decisiva-

mente para sua maturação e gradação, a politização do judiciário 

tem efeito inverso, maculando o processo democrático”81. Sendo 

assim, constata-se que a dificuldade do ativismo judicial não está 

na atuação proativa do julgador, mas, sim, no uso indevido do 

poder que detém82.  

Dessa forma, o ativismo surge como uma ferramenta 

para compensar a inércia do constituinte originário quanto a 

questões que são geradas no âmbito social. Entretanto, assim 

como os excessos do Poder Executivo e do Poder Legislativo 

devem ser coibidos, os mesmos atos praticados pelo Poder Judi-

ciário em provimentos judiciais também são suscetíveis de 

 
78 SILVA, Denival Francisco da. De guardião a vilão: a contribuição do poder judi-
ciário no desmonte da democracia no Brasil. Florianópolis: EMais, 2018. p. 162. 
79 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Demo-

crática. [SYN]Thesis, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 23-32. 2012. p. 30.  
80 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Demo-
crática. [SYN]Thesis, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 23-32. 2012. p. 29-30. 
81 SILVA, Denival Francisco da. De guardião a vilão: a contribuição do poder judi-
ciário no desmonte da democracia no Brasil. Florianópolis: EMais, 2018. p. 162. 
82 SILVA, Denival Francisco da. De guardião a vilão: a contribuição do poder judi-
ciário no desmonte da democracia no Brasil. Florianópolis: EMais, 2018. p. 162 
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controle a fim de evitar prejuízos à sociedade83. 

O Judiciário possui a obrigação de zelar pelo cumpri-

mento dos preceitos constantes na Constituição Federal de 

198884, valendo-se dos valores e dos procedimentos democráti-

cos85. Todavia, também deve respeitar e acatar as escolhas legí-

timas feitas pelo legislador em razão de sua discricionariedade 

técnica, bem como da relevância dos precedentes que permitem 

a segurança jurídica, a isonomia e a eficiência do sistema86.  

Desse modo, o ativismo judicial necessita ser utilizado 

com cautela, pois não caracteriza a solução de todos os proble-

mas que permeiam o Estado, mas é apenas um mecanismo que 

pode viabilizar o alcance de direitos em casos concretos. Por 

fim, deve-se advertir que a anomalia que cerca a democracia bra-

sileira se relaciona com a crise de representatividade, de legiti-

midade e de funcionalidade do Poder Legislativo, a qual exige 

uma reforma política que não permite maior protelação nem po-

derá ser sanada pela atuação expansiva dos juízes87. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O acesso à justiça apresenta limitações na atualidade, 

pois o excesso de formalismo, as custas judiciais, o não reconhe-

cimento das deficiências existentes na estrutura estatal, dentre 

outros fatores, acarretam, principalmente aos menos favorecidos 

economicamente, dificuldades de acesso ao Judiciário. 

 
83 SILVA, Denival Francisco da. De guardião a vilão: a contribuição do poder judi-
ciário no desmonte da democracia no Brasil. Florianópolis: EMais, 2018. p. 162 
84 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 1988. Disponí-
vel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompi-

lado.htm>. Acesso em: 23 nov. 2019. 
85 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Demo-
crática. [SYN]Thesis, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 23-32. 2012. p. 31. 
86 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Demo-
crática. [SYN]Thesis, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 23-32. 2012. p. 31-32. 
87 BARROSO, Luís Roberto. Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Demo-
crática. [SYN]Thesis, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 23-32. 2012. p. 32. 
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Também, apesar de existirem diversas formas alternativas de re-

solução de conflitos, estas não são suficientes para promover 

uma ampliação do direito ao acesso à justiça, demonstrando que 

o uso de meios consensuais não afasta a necessidade de se cons-

truir novos horizontes na busca pela sua real efetividade.  

Paralelamente, vislumbra-se a ocorrência de uma crise 

no Poder Judiciário quanto à concessão de uma prestação juris-

dicional que atenda aos anseios sociais. Assim, além de se espe-

rar que seja aplicada à lide a solução juridicamente correta, con-

siderando as suas particularidades, almeja-se que a tutela estatal 

seja prestada de forma célere, o que, por vezes, não ocorre.  

Cabe salientar que o processo judicial está vinculado a 

trâmites legais que precisam ser respeitados para que seja garan-

tida segurança jurídica às partes. No entanto, o que se busca não 

é uma redução dos procedimentos legalmente instituídos, mas, 

sim, uma decisão baseada nos direitos e garantias fundamentais 

que seja concedida em um prazo razoável para que os envolvidos 

possam usufruir de seus efeitos.  

Quanto ao ativismo judicial, a ampliação da atuação dos 

julgadores gera posições favoráveis e contrárias à sua aplicação 

que merecem ser consideradas. Entretanto, a sua utilização com 

precaução - a fim de se evitar o cometimento de excessos - pode 

contribuir para a efetivação de direitos em casos concretos, uma 

vez que suprime a inércia do legislador ordinário. Tal atuação 

não dispensa a necessidade de uma reforma política no Poder 

Legislativo capaz de dar respostas à crise de representatividade, 

de legitimidade e de funcionalidade que o cerca. 
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