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RESUMO

O presente trabalho visa refletir acerca do fenômeno constitucional contemporâneo que vem sendo convencionado chamar de judicialização da 
política, diferenciando-o do ativismo judicial, inadequadamente propagado como “concretização dos direitos fundamentais”. Trata-se de delinear 
uma diferença ontológica entre judicialização da política e ativismo judicial. Assim, caminhando pela evolução do Estado de Direito, no atual seio 
da democracia, não é aceitável que magistrados possam ser “ativistas”, ou seja, que possam fazer das palavras o que bem entendem e decidir 
conforme a sua consciência - carecemos de uma teoria da decisão. Por esta razão é imprescindível a compreensão dos institutos em comento, 
que, em que pese ambos serem espécies do gênero protagonismo judicial, possuem essências que nada tem em comum, pois, enquanto a 
judicialização da política visa contingenciar as políticas de concretização dos direitos fundamentais, principalmente os direitos sociais, o ativismo 
judicial é uma espécie de autorização para arbítrios e discricionariedades que não se coadunam com o Estado Democrático de Direito. Portanto, o 
objeto deste estudo não é trivial, pois consiste na difícil tarefa da concretização dos direitos fundamentais em um País de modernidade tardia, de 
promessas ainda não cumpridas, sem que se deixe ao arbítrio do julgador. Defender uma jurisdição constitucional lato sensu, efetiva e 
substancialista, não é (e não pode ser) o mesmo que aceitar decisionsimos. Faz-se, com isso, um mergulho no desenvolvimento do Estado de 
Direito, e a consequente evolução do constitucionalismo, desde o Estado Liberal de Direito, passando pelo Estado Social de Direito, até chegar ao 
Estado Democrático de Direito. Feita essa contextualização, passa-se a enfrentar a judicialização da política, restando claro, que o Brasil não 
superou o Welfare State ao mesmo tempo em que pretende emancipar o cidadão. A partir do constitucionalismo contemporâneo como fio 
condutor, e tendo como referencial teórico a tese substancialista (já que não se ultrapassou o Estado Social), os direitos fundamentais devem ser 
interpretados de modo a garantir a concretude e a transformação social. Esse é o ponto nevrálgico dessa pesquisa, pois é aqui, no afã de 
concretizar direitos que grande parte da comunidade jurídica trata o ativismo judicial como um protagonismo do julgador em efetivar os direitos. 
Equivocam-se. Com isso acabam por dar uma carta branca para os diversos tipos de deciosinismo, porque ativismo judicial é a utilização de 
argumentos não jurídicos para decidir, argumentos que vão desde a moral até os “efeitos econômicos” que a decisão poderá acarretar. A 
metodologia aqui utilizada é o levantamento bibliográfico da doutrina, artigos científicos, monografias e notícias do universo jurídico. Conclui-se 
que o ativismo judicial pode ser extremamente prejudicial à democracia, carecendo de um novo olhar, enquanto que a judicialiazação da política 
depende do grau de satisfação dos direitos fundamentais.
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