
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: O PODER JUDICIÁRIO NA PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS
PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DIREITOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO PRETOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JÉSSICA DE CAMARGO SANATANAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): HENRY ATIQUEORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO  

O direito é uma realidade dinâmica assim como a sociedade, dessa forma não se trata 

de uma matéria pronta e acabada mas sim em constante transformação. Assim, o 

direito tende a evoluir paralelamente à sociedade, garantindo o respeito aos direitos 

humanos a todos em geral. Ao longo da história, constatou-se a necessidade de 

proteger os direitos fundamentais, com o objetivo de garantir a existência mínima e uma 

sociedade justa. Neste cenário, o Estado passou a exercer sua fase política, onde se vê 

obrigado a satisfazer as necessidades coletiva da comunidade, objetivando na redução 

das desigualdades sociais, por meio de prestações sociais, como por exemplo, a 

garantia à segurança social, ao trabalho, à saúde, à educação, ao acesso à cultura, à 

assistência familiar, à alimentação, à moradia, à maternidade e à infância, entre outros. 

A Constituição Federal de 1988, é conhecida como sendo a Constituição cidadã, a qual 

teve uma grande participação popular na sua elaboração. Trouxe o Poder Judiciário, 

como sendo o guardião da Carta Magna, e normatizou o Estado Democrático de Direito 

no país. Outra conquista foi o reconhecimento dos direitos sociais, os quais exigem do 

Estado uma postura ativa/positiva, ou seja, uma obrigação de fazer, porém, o custo 

para manter ativo esses valores são excessivos, gerando, assim, escassez 

orçamentária e dificuldade para efetivar tais direitos. Por conta disso, o Poder Judiciário 

vem interferindo nessa relação, contribuindo para a construção, proteção e efetivação 

da norma fundamental-social, porém essa interferência tem por consequência a 

violação ao princípio da Separação de Poderes e o da Reserva do possível. Através 

dessa intervenção, nos deparamos com a institucionalização do ativismo judicial, que 

se trata de um tipo de interpretação da Constituição, com o intuito de garantir os direitos 

trazidos por ela, através da utilização de leis e atos normativos já existentes, ou criando 

lei ou ato normativo inovando o ordenamento jurídico, para complementar em caso de 

lacunas. Outro instituto importante é a Judicialização, que decorre do modelo 

constitucional, em que o Poder Judiciário se apodera da competência pertencente a 

outro Poder. Como forma de minimizar essas interferências, tem-se a autocontenção 

judicial, o qual restringe o espaço de tal incidência constitucional. 

 

 



2. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, as discussões têm-se voltadas ao Neoconstitucionalismo e os 

Direitos Humanos Fundamentais para com a sociedade, onde o Poder Judiciário vem 

atuando cada vez mais, de forma direta, na vida social e na Política Estatal, com o 

objetivo de garantir o respeito e o cumprimento desses direitos que são considerados 

essenciais para uma vida digna na sociedade. No avanço da globalização, é normal 

que se exija do Judiciário uma maior participação dentro da sociedade. Nesse prisma, 

nos deparamos com um Poder Judicial mais ativo, na forma de garantir a aplicação da 

lei aos casos concretos, por consequência disso, surge diversos conflitos de natureza 

política entre os três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário.    

 Cabe, portanto, analisar o papel do judiciário na garantia da construção de uma 

sociedade democrática e na efetivação dos Direitos Fundamentais, verificando até que 

ponto este Poder pode transformar questões de natureza política em Direito, 

contrastando com os princípios da Separação de Poderes, do Estado Democrático de 

Direito, o Mínimo Existencial, os Orçamentários e a Reserva do Possível. Muito embora 

exista, por diversas vezes, a violação de tais normas principiológicas, em contrapartida, 

deve-se considerar, também, os aspectos teóricos e práticos que esse ativismo judicial 

tem contribuído para a supressão da ineficácia legislativa, atuando de forma efetiva na 

vida social e política, intervindo, assim, em determinadas políticas públicas.  

  O instituto da Judicialização requer uma atitude ativa dos juízes, em que são 

lhes dado o poder de interpretar e incrementar a sua atuação, com relação às normas 

abertas, princípios e lacunas normativas. Essa possibilidade inviabiliza o planejamento 

estatal quanto ao gasto com políticas públicas, porém em contrapartida, temos a 

implementação da espécie social de direitos fundamentais em que o Estado tem o 

dever de garantir a sociedade. Ocorre que os recursos públicos não são suficientes 

para atender uma grande demanda, exigindo do Estado um alto investimento em 

determinado setor, porém, por consequência, outro ficará desprotegido. Por conta 

disso, chega-se a conclusão que deve existir uma proporcionalidade entre a reserva do 

possível e a dignidade da pessoa humana, devendo a observância da exigibilidade, 

para com a adequação da necessária pretensão individual e a reserva orçamentária. 



3. OBJETIVOS 

 

O trabalho tem por finalidade o análise do tema mais discutido, atualmente, no 

mundo jurídico, que é o ativismo judicial e a judicialização, na concretização dos direitos 

humanos fundamentais sociais, previstos nos art. 5° e 6° da Constituição Federal de 

1988, observando seus benefícios e os danos que podem causar com tal interferência, 

já que tais direitos são de responsabilidade do Estado. 

 Tem-se o objetivo, ainda, de discutir os princípios que norteiam o referido tema, a 

forma de incorporação dos tratados e convenções internacionais com matéria de 

Direitos Humanos, no sistema brasileiro, e sua forma de efetivação. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

 O estudo abrangerá a questão do ativismo e judicialização, dando ênfase no 

dever do Estado em garantir os Direitos Humanos Fundamentais Sociais dentro da 

sociedade, e a fiscalização do poder Judiciário na garantia da efetivação, impondo, 

inclusive, uma conduta ativa/positiva do Estado. 

 Para isso, o estudo se dará por meio doutrinário e filosóficos, em que 

pretende-se no análise de artigos científicos, jurisprudências nacionais e internacionais, 

Constituição Federal do Brasil e estrangeira, decisões do STF e direito comparado. E, 

ainda, pelo método hipotético e dedutivo, objetivando ao análise do ativismo e a 

finalidade de compreender tal tema, identificando seus limites e possibilidades, 

determinando o importante papel do Tribunal Constitucional no Estado Democrático de 

Direito. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 A ideia de Direitos Humanos tem ganhado uma enorme importância dentro da 

sociedade, já que tem a finalidade de proteger a dignidade da pessoa humana de 



maneira universal, através do mínimo existencial e viabilizando uma sociedade justa. 

Esses direitos possuem uma evolução lenta e gradual, já que surgiram através de lutas 

contra o poder e contra a opressão, com a finalidade de garantir a cada indivíduo uma 

existência digna.           

 Os três grandes alicerces da dignidade da pessoa humana são: o Iluminismo, 

que tinha por finalidade o alcance das origens humanitária, através da razão, espirito, fé 

e ciência, em que se compreende o homem natural; a Revolução Francesa, que trouxe 

os principais ideais como a liberdade, a igualdade e a fraternidade para com os outros; 

e a Segunda Guerra Mundial, em que se chegou a conclusão de que os Estados 

deveriam se unir para evitar tal barbárie, sendo assim a problemática dos Direitos 

Humanos passou da esfera nacional para a internacional, a qual reconheceu a proteção 

desses direitos.           

 As necessidades do homem são infinitas e inesgotáveis, surgindo, assim, novas 

redefinições e recriações desses direitos. Com isso, chegamos a conclusão de que não 

há um rol taxativo e imutável de direitos inerentes à qualidade de ser humano, mesmo 

nos caso em que a doutrina os dividem em dimensões, já que estão interligados uns 

nos outros. Na primeira dimensão, tem-se a passagem do estado autoritário para o de 

direito, em que tem por característica principal a real divisão entre o Estado e o 

indivíduo, ficando proibido de interferir na sociedade; Já na segunda dimensão, nos 

deparamos com o surgimento dos direitos sociais, econômicos e culturais, em que o 

Estado passa a exercer sua fase política, devendo suprir as necessidades coletiva da 

comunidade, objetivando a redução da desigualdade social, através de um positivismo 

em que preste serviços sociais; Na terceira dimensão, tem-se o surgimento da 

fraternidade e da solidariedade; E, por fim, na quarta e quinta dimensão, tem-se a 

decorrência da globalização dos direitos fundamentais, surgindo a democracia, o 

pluralismo, a informação e a manipulação genética.     

 A Constituição Federal de 1988, foi uma grande conquista para o Brasil, que fora 

o responsável em institucionalizar na país o regime político democrático vigente até 

hoje. Ao lado dos direitos civis e políticos, encontramos, ainda, a garantia dos direitos 

sociais, trabalhistas, prestacionais em sentido estrito, o direito ao patrimônio cultural e 

ao meio ambiente. Trouxe, também, os remédios constitucionais para efetiva tutela de 



suas normas, transformou os direitos fundamentais em cláusulas pétreas, e colocou o 

Poder Judiciário como sendo o principal guardião da Carta Magna, para que fiscalize e 

garante a sua real execução e cumprimento para com os outros poderes. A 

Constituição Federal é a base em que todas as outras normas infraconstitucionais 

devem obedecer, sendo assim, as normas contrárias a ela serão nulas e sem 

aplicabilidade.    

No âmbito internacional, o Brasil coloca os tratados internacionais, os quais faça 

parte, em um status de hierarquia constitucional, caso sejam aprovados seguindo a 

ordem do quinto constitucional, previsto no §3°, do art. 5° da CF/1988. Porém, se forem 

aprovados de forma simples, o tratado e convenção ficará abaixo da Constituição 

Federal, mas acima das leis ordinários.       

 O neoconstitucionalismo veio para redemocratizar a política, unindo o 

constitucionalismo e a democracia. No âmbito filosófico, o jusnaturalismo deu espaço 

ao positivismo jurídico, o qual equiparou o direito à lei, afastando-o da filosofia, mas 

essa fase terminou juntamente com a derrota do nazismo na Alemanha e com o fim do 

fascismo na Itália. O pós positivismo, se caracteriza pela busca de conciliar o direito e a 

moral através de interpretação dos princípios jurídicos. E no marco teórico, observamos 

o reconhecimento da força normativa, para com a Constituição; a ampliação da 

jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma dogmática para interpretar. Como 

forma de explicar o direito dentro desse novo universo democrático, e efetiva garantia 

material dos direitos fundamentais para todos os cidadãos, surge o 

neoconstitucionalismo.          

 Os direitos sociais requerem uma participação mais ativa do Estado, lhe impondo 

uma obrigação de fazer, com a finalidade de garantir uma vida melhor aos 

hipossuficientes, alcançando uma igualdade social. Embora a Carta Magna determina 

que as normas garantidoras dos direitos humanos sociais terão aplicação imediata, 

essa concretização é falha, devido à falta de um melhor planejamento e implementação 

de políticas públicas. O custo para manter ativo esses valores é extremamente 

excessivo, gerando a escassez dos recursos orçamentários, dificultando para a 

realização e efetivação desses direitos em grau satisfatório.     

 Por conta disso, o poder Judiciário vem interferindo nessa relação, contribuindo 



para a construção, proteção e efetivação desses direitos inerentes à sociedade. Ocorre 

que, nessa interferência acaba sendo violado princípios importantes do sistema 

normativo: a Separação dos Poderes e a Reserva do possível.    

 A Separação dos Poderes, consiste na existência de três poderes com funções 

diferentes, retirando o poder concentrado de um único soberano: como a edição da 

norma e ato que deverá ser respeitada por todos (legislativo); aplicação efetiva dessas 

normas ao caso concreto (executivo); e julgar as lides (judiciário). Embora haja 

autonomia e independência entre os Poderes, um fiscaliza o outro, impedindo a 

ocorrência de abusos e manutenção do equilíbrio.      

 Já na Reserva do Possível, consiste na harmonização deste para com a 

dignidade da pessoa humana, em que o Estado promove políticas públicas, com a 

finalidade de assegurar a prestação de direitos resguardados pela Constituição. Porém, 

essa prestação deverá observar a exigibilidade e a razoabilidade, adequando, assim, 

na real necessidade individual com a reserva orçamentária.     

 Nesse contexto, surge o questionamento se cabe ao Judiciário impor aos outros 

Poderes o cumprimento dessas Políticas Públicas, objetivando a garantia da 

concretização dos direitos fundamentais sociais, já que como falado anteriormente, a 

efetivação desses direitos sociais exige do Estado uma disponibilidade financeira, por 

conta disso, acaba não cumprindo com tal obrigação de forma integral, deixando 

lacunas em diversos setores. Essa não efetivação deverá ser justificada pela real 

impossibilidade financeira econômica do Estado. Nesse cenário, os Tribunais tem 

decidido na possibilidade do Poder Judiciário interferir quando o Poder Público se negar 

a fazer, ou mesmo fazer pela metade. Já o mínimo existencial é um conjunto de 

condições materiais essenciais e elementares, cuja presença é pressuposto da 

dignidade para qualquer pessoa.         

 Ativismo judicial é uma forma de interpretação da Constituição de forma a 

garantir os direitos trazidos por ela, podendo ocorrer de duas formas, na utilização de 

leis e atos normativos já existentes; ou criando uma lei ou ato normativo, inovando o 

ordenamento jurídico como forma de complementação em caso de lacunas. Já a 

judicialização, trata-se de um fato que decorre do modelo constitucional que se adotou, 

em que o Poder judiciário se apodera de uma competência pertencente a outro Poder. 



 Essa participação poderá se dar aplicando a Norma Constitucional ao caso 

concreto, sendo independente de manifestação do executivo e legislativo; na 

declaração de inconstitucionalidade das leis ou atos normativos criados pelo 

Legislativo, ou mesmo pelo Executivo, em caso de violação da Constituição; e, por fim, 

na imposição de conduta positiva ou negativa ao Poder Público. Como forma de 

minimizar essa interferência, encontramos a autocontenção judicial, que restringe o 

espaço de incidência da Constituição em favor das instâncias tipicamente políticas, 

assim o Poder Judiciário tenta fazer valer as normas constitucionais sociais, porém de 

forma contida, com cuidado para não ultrapassar os limites impostos pela teoria da 

separação de poderes, interferindo caso exista uma plena justificativa, demonstrando 

que a Constituição está sendo lesada ou não correspondida de forma eficaz, deve 

existir, um equilíbrio entre o ativismo e a autocontenção.     

 Quando uma decisão obriga o Estado a atender as necessidade imediatas de 

determinado indivíduo, de certa forma atrapalhará a imposição de políticas que 

beneficiaria toda a sociedade, ou seja, se o Estado faz um alto investimento em 

determinado setor, outro ficará desprotegido. Essa ação fere a chamada reserva do 

possível, e em caso de excesso, poderá causar, inclusive, uma desorganização da 

Administração Pública.          

 No Brasil podemos encontrar diversos precedentes de interferência do STF em 

decisões relacionadas aos Poderes Executivo e Legislativo, inclusive podendo criar 

súmulas vinculantes, segundo emenda constitucional 45 de 2004, em caso de existir 

reiteradas decisões sobre o mesmo assunto de matéria constitucional, com 

controvérsias entre o judiciário e a administração e capacidade de gerar insegurança 

jurídica e existência de repercussão geral, ao serem publicadas terão efeito para com a 

administração pública, direta e indireta, nas três esferas: Federais, Estaduais e 

Municipais.            

 O ativismo propicia uma imediata efetivação dos direitos e garantias 

fundamentais sociais, assegurando o direito das minorias, até porque como visto 

anteriormente, é papel do Poder Judiciário fazer valer as normas constitucionais na 

sociedade, já que é guardião da Carta Magna. 

 



6. RESULTADOS 

 

 Na doutrina, existem diversas opiniões e segmentos a favores e contra o 

ativismo judicial e à judicialização. Além de garantir a aplicação do direito para as 

minorias, o judiciário passa a ter o poder de invalidar certas decisões emanadas do 

Poder Público, sob a justificativa de natureza normativa, referente ao fato da 

Constituição instituir ao Supremo Tribunal Federal, de forma expressa, esse poder da 

invalidação quando conveniente para com a Suprema Carta; já a justificativa filosófica, 

nos indica a forma que se organiza o Estado Democrático de Direito e como proteger os 

direites inerentes para a subsistência do ser humano.     

 Uma corrente mais radical, faz a afirmação de que o ativismo e a judicialização 

não correspondem à violação da Separação de Poderes, pelo simples fato do poder ser 

uno e pertencente ao povo, eles declaram, ainda, que a separação ocorre, de forma 

efetiva, na delegação de funções e esta não está impedida de interferências.  

 Não podemos, ainda, deixar de analisar os argumentos contrários a esse 

instituto. O primeiro deles, cuida da legitimidade democrática, que acredita que o 

ativismo fere a democracia do Estado, já que os juízes não são “homens do povo”, ou 

seja, não tem seus cargos eleitos pelo o povo, portanto não representa-os, 

diferentemente do Legislativa e Executivo, que tem uma ligação direta para com a 

população, sendo os mais apropriados para declarar as verdadeiras necessidades 

básicas da sociedade.          

 Já na politização da justiça, embora haja um mínimo de política dentro da 

Constituição, isso não significa dizer que o direito é política. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em inúmeras situações, a administração pública tem negado, ou mesmo não 

conseguem efetivar integralmente certos direitos fundamentais sociais, já que estes 

demandam alto investimento financeiro, por questões de limitação orçamentária. Por 

conta disso, a sociedade tem recorrido ao Poder Judiciário como última possibilidade de 



ter seus direitos respeitados.         

 Essa interferência do Judiciário nas Políticas Públicas vem ocorrendo através de 

ações coletivas e por ações individualizadas, que pleiteiam direitos sociais, 

pertencentes à competência legislativa e executiva. Com a ineficiência destes, a 

população passou a recorrer aos membros do Judiciário como forma de ver seus 

direitos garantidos, com isso, surgiu drasticamente um número grandioso de ações 

judiciais.            

 Verificamos como uma das causas que justifica esse fenômeno é a falta de 

habilidade do Poder Legislativo em criar normas fundamentais para todos os fatos 

sociais, que junto com a globalização acaba surgindo novas diretrizes e informações, 

assim, com a constante transformação, fica difícil o acompanhamento legislativo, a essa 

constante evolução societária.         

 Tendo em vista o princípio constitucional da inafastabilidade do poder judiciário, 

observamos que este não deverá se ausentar diante de tais demanda do jurisdicionado, 

mesmo se tal tema ainda não tiver sido tratado pelo legiferante. Porém, neste caso, nos 

deparamos com uma usurpação de função de um poder contra o outro.    
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