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RESUMO

No cotidiano dos coautores desse trabalho, enquanto acadêmicos do Curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, é comum escutarem 
referências à “judicialização da vida”, à “juridicização da vida social”, à “judicialização da saúde”, à “judicialização da política”, à “judicialização da 
educação”, entre outros exemplos. Noutra perspectiva, percebendo que o tema “conflitos de interesse” muitas vezes é tratado a partir de uma 
associação com a expressão “judicializar”, tal utilização também despertou o interesse dos discentes em investigar o seu sentido e alcance. Teria 
o termo judicialização o significado de ativismo judicial? Semelhantes referências provocaram a inquietação quanto à noção e abrangência destes 
vocábulos e o desejo de examiná-los a partir da doutrina. Neste contexto, a pesquisa em andamento sob a orientação do primeiro autor e 
vinculada ao grupo de pesquisa Observatório de Políticas Públicas, Direito e Proteção Social, da Universidade Estácio de Sá, procura reconhecer as 
percepções expressas no ordenamento jurídico, relacionadas à temática da “judicialização”, a partir de uma análise da doutrina. No que se refere 
à doutrina, esta pode ser entendida como as obras de autores renomados do Direito, que são utilizadas pelos operadores e estudantes na 
operacionalização de leis e regras. O problema da pesquisa: como que estas categorias dentre outras, são abordadas juridicamente? Deste modo, 
o objetivo geral deste estudo é identificar as percepções expressas no campo jurídico brasileiro, relacionadas à temática da judicialização, a partir 
de uma análise doutrinária. Os objetivos específicos da pesquisa são: (I) Identificar e compreender, com base na doutrina como que as categorias 
“judicialização” “juridicização” “judicializar” e “ativismo judicial” são usados na área do Direito; (II) Investigar exemplificações de casos concretos 
de conflitos submetidos ao Poder Judiciário e relativas às categorias citadas se revelam como objeto de reflexões mais aprofundadas por parte 
daqueles que produzem a literatura especializada do campo. No contexto da pesquisa, busca-se apurar quais as principais espécies empregadas 
pelos doutrinadores na hora de tratar de assuntos relacionados às categorias em exame, como eles a conceituam (ou não), como que eles 
articulam e quais são as principais estratégias discursivas adotadas quando abordam esta temática. Neste trabalho, estão sendo aplicados dois 
modelos de fichas para o fichamento e análise do material, de modo que de cada obra resultavam em duas fichas. A primeira, chamada 
“Representação sobre as categorias”, busca captar como que os autores articulavam as diversas categorias pertinentes à temática em exame. 
Nela, estão sendo recortados excertos de cada livro analisado, que sejam elucidativos à compreensão das categorias, seguidos de um estudo final 
sobre como que o autor usa estas categorias. Na segunda, chamada “Análise do Discurso”, busca-se compreender como que o autor associa 
inúmeros ramos do conhecimento, várias bibliografias e conteúdo jurídico para formular seu discurso sobre questão da judicialização. Os 
resultados que serão apresentados no IX Seminário de Pesquisa da Estácio serão parciais e atinentes à definição de um quadro conceitual a 
respeito das categorias “judicialização” “juridicização” “judicializar” e “ativismo judicial” sobre o pensamento de que se valem os doutrinadores 
brasileiros, bem como autores de outros países cujas contribuições possam agregar valor à pesquisa. As conclusões iniciais, nessa etapa do 
desenvolvimento da pesquisa, estão concernentes à hipótese de que a categoria “judicialização” apresenta distintas formas de abordagem na 
esfera do Direito.
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