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DO ATIVISMO JURÍDICO AO “SUPER” PODERJUDICIÁRIO: QUESTÕES 

EM DEBATE 

RESUMO  

O Objetivo deste estudo é analisar o ativismo jurídico no processo de 

promoção da democracia, que consagra os direitos fundamentais do cidadão, 

tendo em vista promover discussões acerca da qualidade dos serviços 

prestados bem como sua eficiência na proteção dos direitos fundamentais. 

Assim, o debate oportuniza um diálogo com (CANOTILHO, 2010); (MEDAUAR, 

2004), entre outros. Para a realização do estudo posto utilizou-se o método 

dialético que possibilita a discussão teoria e prática.  

Palavras-chave: Ativismo jurídico. Direitos fundamentais. Qualidade dos 

serviços jurídicos.  

INTRODUÇÃO 

 O arcabouço deste estudo se constitui de uma análise sobre o ativismo 

jurídico no processo de promoção da democracia estabelecendo uma relação 

com seus conceitos, além de promover uma reflexão sobre as críticas de sua 

atuação, na perspectiva das afirmativas dos estudiosos quanto a apreciação 

desta prática proativa do poder judicial, respondendo a questionamentos da 

existência ou não de um “super” poder judiciário. 

OBJETIVO GERAL: Analisar o ativismo jurídico no processo de promoção da 

democracia que consagra os direitos fundamentais em Teresina-PI. 

ESPECÍFICOS: Pesquisar o ativismo jurídico e sua relação com a democracia 

e os direitos fundamentais nas instituições teresinenses; Caracterizar o 

ativismo jurídico e sua relação com a democracia e os direitos fundamentais 

em Teresina-PI; Compreender o ativismo jurídico e sua relação com a 

democracia e os direitos fundamentais em Teresina, na última década; Refletir 

sobre a efetivação da democracia e dos direitos fundamentais, a partir do 

ativismo jurídico em Teresina-PI; 

METODOLOGIA 



O percurso metodológico deste estudo utiliza-se do método dialético 

com abordagem qualitativa, dialogando com Lakatos (2000), entrevista com 

roteiro semiestruturado e a amostra se constitui de juízes, defensores, 

advogados e usuários dos serviços jurídicos. O universo se constitui de 

tribunais e defensorias.  

DESENVOLVIMENTO 

 O debate sobre ativismo jurídico, até então, é recente no Brasil, e não 

tem uma compreensão na comunidade acadêmica, menos ainda da sociedade 

em geral. Contudo, parece-nos pertinente um estudo mais ampliado para 

discutir as garantias constitucionais relacionadas aos direitos subjetivos, como 

afirma Canotilho (2010, p.338), “os direitos sociais e econômicos, uma vez 

obtido um grau de realização, passam a constituir simultaneamente uma 

garantia institucional e um direito subjetivo”.  

Dessa forma, os direitos sociais e econômicos constroem ao mesmo 

tempo uma autonomia e um determinado poder sobre o destinatário; desse 

olhar, entenda-se que as ações políticas a serem empreendidas a tal propósito, 

não devem estimular o comodismo mórbido e a improdutividade.  

Assim acredita-se que o ativismo jurídico deve substanciar-se em 

políticas públicas destinadas a prover as necessidades básicas e 

imprescindíveis para o bem estar da população, como por exemplo, segurança 

pública.  

Nesta lógica, Canotilho (1991, apud MORAES, 2008, p.403), assevera 

que: 

Um sistema de governo composto por uma pluralidade de 
órgãos requer necessariamente que o relacionamento entre os 
vários centros do poder seja pautado por normas de lealdade 
constitucional (Verfassungstreue, na terminologia alemã).  

Observe-se neste debate, a necessidade de que os três poderes do 

governo brasileiro estejam sempre em perfeita harmonia, de modo com que 

nenhum invada o espaço alheio. Isso faz com que se monte uma discussão 

que se refere ao ativismo jurídico nos demais poderes, se o mesmo busca 

apenas um cumprimento das normas visando à efetivação dos direitos 



constitucionais ou se o poder judiciário está a invadir as competências dos 

demais poderes. 

Nesse sentido é que se da à ideia de que o direito não se resume a 

norma escrita, mas sim, uma garantia de direito fundamental, com a criação e 

execução do direito com ordenamento jurídico destinado a justiça e a paz 

social. Deste ponto de vista, Medauar (2003, p.242) ainda leciona que:  

Eficiência opõe-se a lentidão, ao descaso, a negligência e a 
omissão. Como principio da administração pública, determina 
que esta deve agir de modo ágil e preciso, para produzir 
resultados que atendam as necessidades da população. 

Entende-se, neste contexto, que diferente do cenário hodierno, a 

administração pública deve sempre buscar uma forma ágil e precisa para que 

possa proporcionar, à população, o atendimento às suas necessidades.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

Constata-se que o poder judiciário vem adotando uma abordagem 

interpretativa e decisória, interferindo de forma ativa gerando polêmicas quanto 

a sua ação. Sistematizam-se conceitos do ativismo, bem como apresenta um 

estudo das críticas quanto a sua atuação e discute as afirmativas dos 

estudiosos quanto à apreciação desta prática proativa do poder judiciário, 

respondendo ao questionamento da existência ou não de um “super” poder 

judiciário. 
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