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1. RESUMO  

O presente trabalho, ainda em desenvolvimento, promove uma análise 

crítica do Judiciário como figura paternalista a qual a sociedade busca amparo 

através da figura do magistrado para a concretização de direitos e liberdades 

prometidos pela constituinte pós-ditadura. A utilização imoderada dos princípios 

concomitante à inserção de critérios morais subjetivos ao prolatar sentenças também 

são fatores a serem discutidos durante o desenvolvimento do trabalho. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A retração do Poder Legislativo, e a quebra da dialética entre membros da 

sociedade civil e a classe política acabam por não conseguir atender à demanda 

prometida pelo texto magno, o que reflete direta e indiretamente na necessidade de 

uma postura menos imparcial por parte do Judiciário que, muitas das vezes, é 

chamado a desempenhar um papel político o qual não foi democraticamente eleito 

para exercer. O que ocorre, na prática, nada mais é  que a consequência da 

tentativa do constituinte originário de mitigar as disparidades sociais e garantir o 

Acesso à Justiça, bem como o dirigencialismo de seus dispositivos intencionados a 

criação de direitos transindividuais (LAZARI, 2001: 15), trazendo ao ordenamento 

jurídico promessas de um Estado Democrático que, no entanto, por conta de seus 

predicados – elasticidade interpretativa -  juntamente com uma imatura capacidade 

institucional política, estas não conseguem alcançar o seu esperado. Fatores estes 

que corroboraram para o surgimento de novos conceitos/práticas como, a 

judicialização e o Ativismo judicial. Porém, essa posição/atitude por parte do 

judiciário tende a corromper a interdependência dos Poderes, o que acaba por 

ofender a real pretensão de uma Democracia material.  

 



 
 

3. OBJETIVOS 

 

O trabalho busca alertar sobre a atuação política do judiciário que, de forma 

discricionária, insere concepções morais, sociais e políticas advindas do subjetivo do 

magistrado, materializadas em forma de sentenças. Bem como para o uso 

indiscriminado da principiologia e, por consequência disto, a importância do correto e 

necessário uso das técnicas de hermenêutica com fim de afastar um senso de 

moralidade pessoal do Juiz, atraindo a impessoalidade e, com isto, manter o mínimo 

necessário à manutenção do estado democrático de direito.  

 

4. METODOLOGIA  

Quanto ao método em sentido estrito, utilizar-se-á da convicção de Paul 

Feyerabend, de que, em ciências sociais, não é possível utilizar-se de um método 

único, pois, em razão da complexidade do tema em estudo, a recomendação é de 

um pluralismo metodológico. (FEYERABEND, 2007). De modo que haverá inferições 

predominantemente dedutivas e, por vezes, dialéticas. Quanto à técnica empregada 

será majoritariamente a pesquisa bibliográfica, revisão de literatura. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Conforme o cronograma apresentado no projeto de iniciação científica junto 

à Universidade Veiga de Almeida, os discentes no mês de Março iniciaram as 

leituras pertinentes ao tema da pesquisa. Dentre os textos lidos, seguem como norte 

para o desenvolvimento da pesquisa os mencionados na referência bibliográfica 

descrita no projeto. No presente momento, os autores progridem com as leituras e 

pesquisas, bem como com a elaboração de Artigos destinados aos próximos 

eventos acadêmicos mencionados no cronograma. 

 

 



 
 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com a pesquisa ainda em andamento, até o presente momento foram 

mapeados os seguintes conceitos: “Juristocracia” (HIRSCHL, 2004: 49), 

“Supremocracia” (VIEIRA, 2008: 444-445), Ativismo Judicial (BARROSO, 2009: 11), 

“Superego Nacional” (MAUS, 2000: 186), “Principiologia” (ALEXY, 2008:64), 

“Paradoxo da Moral” (JANKÉLÉVITCH 2008: 27), “Relativismo Filosófico” (KELSEN, 

2000: 161), “Democracia Material e Procedimental” (KELSEN, 2000: 102-104), “Ação 

Dialógica” (HABERMAS, 1997: 242) e “Neoconstitucionalismo” (DUARTE, 

POZZOLO, 2006: 78-79). Tendo tais conceituações bem delimitadas, o trabalho 

prossegue às suas comparações e teorizações, bem como cotejamento à realidade 

empírica jurisprudencial. 
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