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Simpósio: 11 - JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E MEIOS DE 
COMPOSIÇÃO DOS CONFLITOS 
 
RESUMO: Esta pesquisa tem como finalidade propor métodos para a legitimação 
constitucional e qualificação sócio-econômica-jurídica da atuação jurisdicional na efetivação e 
proteção social dos direitos humanos por meio da intervenção em políticas públicas. A pesquisa 
justifica-se diante da postura ativa da função jurisdicional face as políticas públicas de 
efetivação e concessão de direitos humanos, avocando um ônus que primordialmente foi 
atribuído ao Executivo, todavia, sem a devida preocupação com as consequências dessa 
atuação. Com efeito, desperta a atenção acadêmica já que desafia uma análise de sua 
legitimidade, por ser uma intervenção em matéria confiada constitucionalmente ao executivo, 
bem como de sua qualidade, já que nem sempre são observadas as disponibilidades 
orçamentárias e o impacto social no momento da concessão. Com efeito, poderia ter-se em 
razão disso o desequilíbrio nas contas públicas bem como a concessão precipuamente 
individualista, ignorando o fato de que é premissa dos direitos humanos sua distribuição 
estrutural e equitativa. Nessa esteira, o presente estudo tem como objetivo propor meios pelos 
quais poderia se legitimar e qualificar a intervenção da função jurisdicional nas políticas 
públicas de implementação de direitos humanos conforme a constituição e ao interesse social, 
sem que isso represente um risco a organização institucional do Estado. Cogita-se, nessa quadra, 
que a legitimação da tutela humanitária jurisdicional concedida condiciona-se a preliminar 
atribuição de liquidez, certeza e exigibilidade dos direitos humanos no plano nacional, o que se 
dá pelo seu reconhecimento constitucional, bem como de que seja concedida por meio de um 
processo que submeteu-se ao modelo constitucional de processo, como instituição democrática 
por excelência, a fim de permitir a participação plena dos sujeitos processuais, incluindo o ente 
público, o cidadão e a sociedade, de forma direta e indireta, com o objetivo de construir, de 
forma comparticipada, uma decisão estrutural, a qual promoverá a distribuição qualitativa dos 
direitos discutidos naquela ação judicial, levando-se em consideração a aspiração popular, a 
distribuição equitativa dos direitos e o orçamento público. A metodologia empregada para 
obtenção dos enunciados teóricos e práticos que darão fundamento a pesquisa perpassa pela 
busca sobre o tema na doutrina nacional e internacional, bem como a pesquisa jurisprudencial 
em Cortes nacionais e internacionais, além de empregar a pesquisa empírica através de 
levantamento de dados junto ao poder público sobre a atual forma de intervenção jurisdicional 
nas políticas públicas e sua eficiência. Acredita-se que a pesquisa trará resultados práticos e 
acarretará uma maior legitimidade e eficiência dos provimentos jurisdicionais nas políticas 
públicas, atendendo com maior eficácia e qualidade a finalidade última do Estado, qual seja a 
proteção social e efetivação dos direitos humanos. 
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