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RESUMO

Considerando o déficit na materialização efetiva das políticas públicas nacionais,
torna-se necessária uma reflexão sobre a atuação do Poder Judiciário numa
sociedade pós-moderna, na qual o fenômeno do protagonismo judicial vem
ganhando espaço junto às instâncias judiciais quando da concreção do idéario
democrático instituído a partir da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988. Ao restarem esboçados os riscos provenientes da avocação excessiva dos
juízes às práticas democráticas é que se vislumbrará uma teoria a ser analisada no
texto que ora se apresenta.
Palavras-chave: Ativismo Judicial. Judicialização da Política. Constitucionalismo.

ABSTRACT

Whereas the deficit in the effective materialization of national public policy, it
becomes necessary to consider the role of the judiciary in a society where the
postmodern phenomenon of judicial activism has been increasing along to the
courts when the concretion of the democratic ideology imposed from of the 1988
Constitution. To remain outlined the risks from excessive avocation of Judges to
democratic practices, is that if glimpsed a theory to be analyzed in the text
presented here.
Keywords: Judicial Activism. Judicialization of Politics. Constitutional Law.
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