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RESUMO

O projeto de pesquisa em filosofia do direito, visa estudar questões importantes no período 2019-2020, no Brasil, com o objetivo de ampliar o 
grau de conhecimento jurídico e político, tendo em vista que os temas a serem estudados podem ser definidos como a Judicialização da Política e 
que está ligada diretamente com o Estado Democrático de Direito. Com base nas leituras e fichamentos da pesquisa bibliográfica  indicada sobre 
O Estado Democrático de Direito, observa-se que ao estabelecer Direitos Fundamentais, no qual esses são criados para limitar o poder estatal, 
conferem autonomia e liberdade aos indivíduos, cuja medida é uma proteção do cidadão contra uma intromissão indevida do Estado em sua vida 
privada. Assim, nos dados e informações auferidos, verifica-se que o discurso argumenta que  o Estado Democrático de Direito impõe limites ao 
poder estatal. Por um lado, com a separação dos poderes e de Estado de Direito e por outro lado, uma preocupação ética dos direitos do bem 
comum através dos Direitos Fundamentais e do princípio democrático.  O  Estado Democrático de Direito Brasileiro, supõe um Estado com 
poderes limitados pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Desta forma, a judicialização da política é um fenômeno jurídico 
entendido como detentor de quatro eixos definidores, tais como, o aumento do impacto de decisões judiciais em causas políticas e sociais; o 
processo em que conflitos políticos  levados ao Judiciário para uma resolução; a judicialização da política, o nível pelo qual a legitimidade de um 
governo é continuamente construída junto da percepção da sociedade da capacidade e a credibilidade de se manter o Estado de direito e 
proteção de direitos; o uso crescente do sistema judiciário por agentes e grupos políticos a fim de gerar uma mobilização e ativação  em torno de 
interesses políticos, sociais e econômicos específicos. Este contexto teórico-metodológico pode ser analisado como uma intersecção de diversos 
fatores, entre eles o protagonismo dos tribunais e dos juízes, que cada vez mais participam do jogo político e social como agentes mediadores ou 
intermediadores. Esta atuação nem sempre representa uma invasão de competência entre os poderes, sendo mais comum que estas pautas 
sejam direcionadas ao Judiciário pelos próprios poderes Legislativo e Executivo. Estes poderes, e seus agentes, recorrem às vias judiciais para que 
seja definida uma questão que não encontra resposta no meio em demanda.
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