
E-mail para contato: wadersonadvocacia@gmail.com IES: UNESA

Autor(es) Waderson Rabelo Galvão; Adilson Alberto João

Palavra(s) Chave(s): Movimentos sociais. Direitos. Judicialização. Supremo Tribunal Federal. Influência.

Título: OS MOVIMENTOS SOCIAIS E A JUDICIALIZAÇÃO DE CONFLITOS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Curso: Direito

Ciências Jurídicas

RESUMO

Os movimentos sociais brasileiros permeiam toda a história do país com suas reivindicações. Não há um só período da história brasileira sem a 
participação de algum movimento social. O que muda, no entanto, são seus objetivos, suas reivindicações e a maneira de atuarem. Décadas atrás, 
por exemplo, os movimentos eram organizados sob as ordens de líderes, possuíam sede própria e atuavam com agendas bem delineadas que os 
distinguiam dos demais. Mas, com o passar dos anos, devido a uma série de circunstâncias profundamente estudadas pela sociologia do direito, 
tais movimentos mudaram suas características. Passaram a atuar de maneira descentralizada, sem local próprio, sem liderança específica (em 
regra), e com a crescente influência de mídias sociais e da internet, houve uma proliferação de movimentos muito característicos, que refletem, 
em suma, uma nova visão de direitos que hoje se busca efetivar. Essa nova visão de direitos se deu, em grande parte, e principalmente, pela 
edição da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988. Isto porque, a carta magna trouxe consigo direitos e garantias 
que constam no papel mas não foram efetivados na realidade. Tais direitos constitucionais foram adquiridos depois de lutas e reivindicações 
desses movimentos. A pressão social aglutinada nesses atores sociais, fez com que a constituinte de 1987 trouxesse à tona variadas categorias de 
direitos individuais, sociais, políticos, entre outros. Contudo, na espera pela efetivação dos direitos formalmente conquistados, a sociedade se 
frustrou ao esperar pelo poder legislativo que, devido aos problemas que lhe são próprios, não acompanhou os anseios sociais. Surgiu então uma 
curva no caminho desses movimentos. Tal curva se direcionou ao Judiciário. Outro poder da república que tem como escopo, também, a 
efetivação de direitos com base na constituição, pois são, por critério constitucional, intérpretes e aplicadores da carta política. Desse modo, 
utilizando-se de instrumentos processuais inaugurados na constituição cidadã de 1988, tais como o amicus curiae e as audiências públicas, esses 
movimentos migraram para o âmbito do judiciário, especificamente atuando no Supremo Tribunal Federal. Esse foi um dos motivos que fez a 
corte suprema mudar tanto sua administração quanto sua atuação jurídica nas causas em apreciação, dando, agora, um olhar duplo, qual seja, a 
observância e efetivação de direitos constitucionais e o equilíbrio destes com a realidade social. É dessa perspectiva que nasce a análise da 
influência dos movimentos sociais na formação das decisões no Supremo Tribunal Federal. A participação de atores sociais na formação da 
decisão, além de democratizar o processo, legitima o judiciário a legislar (reinterpretando a norma constitucional e aplicando-a) e dá qualidade às 
decisões, na medida em que o juiz não é detentor de todo o conhecimento, principalmente daqueles que escapam ao ramo jurídico. A conclusão 
a que se chega no andamento da análise, já que o objeto de estudo do presente trabalho é um Recurso Extraordinário sob o nº. 635.659 ainda em 
tramitação no supremo, é que os movimentos sociais concretizam, no mínimo, a participação social na concretização de direitos. E não há falar 
em prejudicialidade, apenas em contribuição essencial para uma decisão judicial capaz de atender aos fins estabelecidos na Carta Magna. Chegou-
se, portanto, a esta conclusão, utilizando-se da pesquisa empírica, ou seja, através da leitura de documentos e dados do processo analisado. Por 
fim, até o momento, três ministros se pronunciaram a respeito do recurso, sempre considerando os argumentos trazidos pelos movimentos 
sociais, o que revela, em síntese, que há influência indireta na formação da decisão dos ministros e, portanto, há impacto direto desses 
movimentos sociais na efetivação de direitos formalmente constituídos. São atores de uma peça teatral ainda em cartaz: a realização do espírito 
democrático de direito nas instituições.
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