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Simpósio: 32 - DEMOCRACIA, DIREITOS HUMANOS E RESISTÊNCIA EM TEMPOS 
SOMBRIOS 
 
RESUMO: A existência de um meio amplamente integrado cria uma sociedade cada vez mais 
complexa e que atravessa modificações estruturais contínuas. Tais modificações dificilmente 
são acompanhadas por todas as esferas por conta da rapidez na informação e a possibilidade de 
novos balizamentos a todo tempo. O não acompanhamento legislativo e os novos 
comportamentos e interações sociais criam um meio dissonante em que as modificações 
legislativas deixam de passar pelas Casas Legislativas e são realizadas pelo Poder Judiciário. 
Neste sentido, importante mencionar que o ativismo judicial e a judicialização exercem grande 
influência nos Direitos Humanos, haja vista que o alcance dos diversos direitos humanos está 
condicionado à existência de um ambiente democrático. No sistema nacional, a continuidade 
do Estado Democrático de Direito é imperativa e o cumprimento das competências asseveradas 
pela Constituição possibilita a manutenção do sistema, assim, o presente se coaduna com o 
propósito do simpósio supramencionado. Uma vez que busca analisar a sobreposição do 
Judiciário em detrimento dos demais Poderes. Se a aludida sobreposição determina o 
afastamento da democracia, pois os Juízes não se submetem a pleitos eleitorais e não possuem 
a competência legislativa asseverada precipuamente pela Constituição da República. Além 
disso, busca verificar se a absorção da competência legislativa pelo Judiciário possui um cunho 
político e/ou está consubstanciada na comodidade existente para os demais Poderes que não 
terão que criar normas que possam afetar seu prestígio político. A participação do Judiciário 
deve se ater ao determinado constitucionalmente, pois ao ultrapassar a barreira/fronteira das 
competências asseveradas pela Constituição, enfraquece os demais Poderes, mitiga o conceito 
de democracia vigente de forma indireta e sem a participação dos representantes 
democraticamente eleitos. A assunção de competência pelo Judiciário frustra a participação da 
população e poderá acarretar tempos cada vez mais sombrios e o severo afastamento dos 
pressupostos constitucionais.  
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