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A Judicialização da Política é um tema que vem sendo objeto de 

estudo  de  diversos  pesquisadores  brasileiros  e  internacionais,  tanto  na  área  jurídica 

quanto na área das ciências sociais e políticas.

A partir do projeto de pesquisa de C.N. Tate e T. Vallinder “The 

Global Expansion of Judicial Power” (1995) a expressão “judicialização da política” ou 

“politização da justiça” passou a compor o cenário das ciências jurídicas e sociais em 

diversos paises do mundo e “indicam os efeitos da expansão do Poder Judiciário no 

processo decisório das democracias contemporâneas. Judicializar a política é valer-se de 

métodos típicos da decisão judicial  na resolução de disputas e demandas nas arenas 

políticas em dois contextos: a) ampliação das áreas de atuação dos tribunais pela via do 

Poder de Revisão de ações legislativas e executivas e b) introdução ou expansão de staff 

judicial ou de procedimentos judiciais no Executivo (como nos contenciosos tributários) 

e no Legislativo (como é o caso das Comissões Parlamentares de Inquérito)” 1

O conceito de judicialização da política, portanto, é fornecido por 

Tate e Vallinder, nos seguintes termos: 

“Judicialização é a reação do Judiciário frente à provocação de 

um terceiro e tem por finalidade revisar a decisão de um poder 

político tomando como base a Constituição.”22

1 MACIEL, Débora Alves e KOERNER, Andrei, “Sentidos da Judicialização da Política: duas análises.”
2 CARVALHO, Ernani Rodrigues, “Em busca da judicialização da política no Brasil: apontamentos para uma nova 
abordagem.” Rev. Sociol. Polit. [online]. Nov. 2004, no.23, p.127-139.



Para Marcos Faro de Castro33, “A judicialização da política ocorre 

porque os tribunais são chamados a se pronunciar onde o funcionamento do legislativo e 

do executivo se mostra falhos, insuficientes ou insatisfatório. Sob tais condições ocorre 

uma aproximação entre Direito e Política e, em vários casos, torna-se difícil distinguir 

entre um “direito” e um “interesse político”.

Os  estudos  que  tratam  dessa  matéria,  no  entanto,  preferem 

analisar  a  judicialização da  política  sob o aspecto da utilização de  ações  diretas  de 

inconstitucionalidade,  notadamente  no  Supremo Tribunal  Federal,  por  governadores, 

Ministério  Público,  grupos  de  interesse,  partidos  políticos.4 O  tema  da  jurisdição 

constitucional,  portanto,  domina a  cena dessas análises e  estudos,  não sendo esse o 

objetivo do presente trabalho.

Nos  estreitos  limites  desse  artigo,  pretende-se  analisar  a 

interferência do Poder Judiciário nas ações políticas do Poder Executivo local, no caso, 

a cidade de Fortaleza, no período compreendido entre 2000 e 2004. Essa análise parte 

da  utilização  dos  instrumentos  de  intervenção  de  um poder  sobre  o  outro  que  são 

decisões judiciais (liminares ou de mérito) em ações diretas de inconstitucionalidade, 

ações  civis  públicas  e  ações  populares,  podendo  ser  mencionado,  ainda,  decisões 

judiciais em ações ordinárias que suspendem processos de licitação em curso para obras 

de fundamental importância para a comunidade.

O problema que surge dessa reação do Poder Judiciário ao revisar, 

modificar  ou  anular  uma  decisão  política  tomada  por  representantes  de  um  poder 

político  (Poder  Executivo)  legitimamente  eleito  e  a  tensão  entre  os  dois  poderes, 

entretanto,  tem que  ser  analisado com cautela,  exatamente  para  separar  as  decisões 

judiciais tecnicamente equivocadas das decisões com motivações políticas, proferidas 

por magistrados que agem imbuídos desse espírito de decidir politicamente uma questão 

jurídica, nos moldes do petit juge franceses, lembrados por Garapon.5

3 CASTRO, Marcos Faro. O Supremo Tribunal Federal e a Judicialização da Política. Revista Brasileira de 
Ciências Sociais, vol. 12, n.34, junho/1997.
4 VIANA, Luiz Weneck. “Judicialização da Política e das Relações Sociais no Brasil”. Revan. 1999.
5 GARAPON, Antoine, “O Juiz e a Democracia – o guardião das promessas”, Editora Revan. 1999.
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Causas e Condições Políticas para o surgimento

 da Judicialização

As  causas  necessárias  para  o  surgimento  da  judicialização  da 

política na visão de Vallinder e Tate dizem respeito ao declínio do império soviético e a 

manutenção dos  Estados Unidos  como superpotência mundial,  livre  para expandir  a 

revisão judicial (judicial review) a sua zona de influência.  Não é a toa que – em se 

tratando de direito americano – assim se manifestou Tocqueville:

“Não  existe  praticamente  questão  política  nos  Estados  Unidos 

que não seja resolvida cedo ou tarde como se fosse uma questão 

judiciária. Daí a obrigação dos partidos, em sua polêmica diária, 

de tomar emprestadas à justiça sua idéias e sua linguagem.”6

A  Suprema  Corte  Americana  decidiu  recentemente  a  eleição 

presidencial nos Estados Unidos, permitindo a posse do candidato republicano George 

Bush Jr. Essa decisão atraiu severa crítica da comunidade jurídica americana resumida 

na opinião de Dershowitz:

“Never before in American History has a presidential  election  

been decided by the Supreme Court. Never before in American 

history  have  so  many  law  professors,  historians,  political  

scientists,  Supreme  Court  litigators,  journalist  who  cover  the 

hign court, and other experts – at all point along the political  

spectrum – been in agreement that the majority decision of the 

Court  was  not  only  “bad  constitutional  law”,  but  “lawless”,  

“illegitimate”,  “unprincipled”,  “partisan”,  “fraudulent”,  

“disingenuous” and motivated by improper considerations.” 7

O autor  francês  Antoine  Garapon  vislumbra,  além do  final  da 

guerra fria e da possibilidade do judicial review expandir suas fronteiras, que reforça o 

entendimento de Vallinder e Tate, outras causas para o surgimento da judicialização da 
6 TOCQUEVILLE , Alexis , “De la démocratie en Amérique”, Paris, Garnier / Flamarion, 1981 apud Antoine 
Garapon, “O Juiz e a Democracia – o guardião de promesas”, Ed. Revan, p. 47.
7 DERSHOWITZ , Alan M. “Supreme Injustice – how the high court hijacked election 2000”.
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política, dentre elas a apatia popular e a inércia ou incapacidade do poder político frente 

às demandas sociais. O poder judiciário torna-se, assim, na crise das democracias atuais, 

uma salvaguarda para as frustrações dos jurisdicionados. 

“O sucesso da justiça é inversamente proporcional ao descrédito 

que afeta as instituições políticas clássicas, causado pela crise de 

desinteresse e pela perda do espírito público. A posição de um 

terceiro  imparcial  compensa  o  ‘déficit  democrático’  de  uma 

decisão política agora voltada para a gestão e fornece à sociedade 

a referência simbólica que a representação nacional lhe oferece 

cada vez menos.”.8

Com relação às condições políticas necessárias para o surgimento 

ou  configuração  de  uma situação  de  judicialização  da  política,  a  pesquisa  empírica 

levada a cabo pelos pesquisadores Tate e Vallinder criou um quadro de elementos que 

indicam se há ou não judicialização em determinado Estado:

- Democracia

- Separação de Poderes

- Direitos Políticos

- O Uso dos Tribunais pelos Grupos de Interesse

- O Uso dos Tribunais pelos Partidos de Oposição

- Inefetividade das Instituições Majoritárias

Ernani Rodrigues de Carvalho9, em criterioso estudo, utilizou-se 

dessa  classificação  e  fez  a  aplicação  desse  quadro  condicional  ao  caso  brasileiro, 

concluindo que  “O mapeamento  das  condições  políticas  em torno  do  fenômeno da 

expansão do poder judicial permite dizer que quase todas as condições estão presentes 

no caso brasileiro, embora, algumas condições, apesar de formalmente estabelecidas, 

não se tenham mostrado realidades factíveis.”10

8 GARAPON , Antoine, op.cit. p. 48.
9  CARVALHO, Ernani. op.cit.

10  op cit.
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Os  elementos  democracia,  separação  dos  poderes  e  direitos 

políticos  são  de  fácil  verificação  no  atual  estágio  de  desenvolvimento  do  Estado 

brasileiro, principalmente após o advento da Constituição Federal de 1988 e da esteira 

de avanços que surgiram após esse marco político. Além do mais, não guarda esses 

elementos uma relação mais próxima com o tema ora proposto.

Os demais elementos, por sua vez, têm uma relação mais direta 

com o objeto do presente trabalho, uma vez que no nível local é de fácil constatação a 

utilização do Poder Judiciário por grupos políticos e partidos políticos de oposição, tudo 

isso tendo como pano de fundo a ineficiência das instituições majoritárias. Pretende-se 

acrescer a esses três elementos, as ações judiciais ajuizadas pelo Ministério Público e 

pelo Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, como atores 

importantes na judicialização da política.

O Caso Brasileiro: Werneck Vianna e Rogério Bastos Arantes

Analisando  as  condições  políticas  para  o  surgimento  da 

judicialização da política, chega-se a conclusão que todas as condições estão presentes 

no modelo brasileiro e local.

A obra Judicialização da Política e das Relações Sociais no Brasil, 

estudo desenvolvido  por  Luiz  Werneck Vianna,  Maria  Alice  Rezende  de  Carvalho, 

Manuel  Palácios  Cunha Melo  e  Marcelo  Baumann Borges11 analisa  o  panorama da 

judicialização  da  política  e  das  relações  sociais  sob  o  ângulo  das  ações  diretas  de 

inconstitucionalidades  dos  governadores,  da  Procuradoria-Geral  da  República,  dos 

Partidos Políticos, das Associações de Trabalhadores, profissionais e empresarias e, por 

fim, da Ordem dos Advogados do Brasil,  isso no que diz sobre a judicialização da 

política, adotando análise diferente em relação à judicialização das relações sociais.

Os dados estatísticos expostos ao longo do trabalho, demonstram 

uma tendência12 – na visão dos autores – à judicialização da política no caso brasileiro, 

mas essa visão não aponta para uma radicalização dessa posição do Poder Judiciário em 
11 VIANA, Luiz Weneck et allii . Judicialização da Política e das Relações Sociais no Brasil 1999.
12 Os autores tratam do “processo institucional que tem aproximado o Brasil de uma judicialização da política, 
levando o judiciário a exercer controle  sobre a vontade do soberano (...), op.cit. p. 47.
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relação  aos  demais  poderes  constituídos,  tanto  que,  “O  Judiciário,  assim,  não 

substituiria à política , mas preencheria um vazio, que, nas sociedades de massa com 

intensa  mobilização social  (como a  brasileira),  poderia  vir  a  conceder  “consistência 

democrática  a  [um]  excedente de  soberania  popular  que  escapa  à  expressão  do 

sufrágio.”13

De outra parte, Rogério Bastos Arantes, apresenta estudo sobre o 

“Ministério Público e a Política no Brasil”14 onde analisa a reconstrução institucional do 

Ministério Público,  iniciada com o advento da Código de Processo Civil  de 1973 e 

consolidada com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Desse olhar sobre a 

instituição, pretende o autor apontar o papel da instituição na judicialização da política, 

principalmente diante do ativismo de membros do Ministério Público.

O autor aponta de forma incisa para um voluntarismo de parte dos 

membros  do  Ministério  Público,  orientados  ideologicamente  em  busca  da  auto-

afirmação  do  papel  político  da  instituição,  mas  com base  em premissa  no  mínimo 

discutível ou simplista: a da hipossuficiência da sociedade brasileira:

“ De todos os elementos que compõem o voluntarismo político 

do Ministério  Público,  a  caracterização da sociedade brasileira 

como hipossuficiente – ou incapaz de defender-se a si mesma – é 

sem dúvida o mais importante.”15

 

Eis o resultado de pesquisa “O Ministério Público e a Justiça no 

Brasil: “84% dos entrevistados (membros do Ministério Público) concordaram total ou 

parcialmente com a afirmação de que a sociedade brasileira é hipossuficiente, isto é, 

incapaz de defender autonomamente os seus interesses e direitos, e que, por isso as 

instituições da Justiça devem atuar afirmativamente para protege-la”16

13 VIANNA, Werneck, op.cit., p. 258.
14 ARANTES, Rogério Bastos, “Ministério Público e Política no Brasil”, Fapesp/Educ, SP, 2002.
15 ARANTES, Rogério Bastos, op.cit. p. 127.
16 ARANTES, Rogério Bastos, op.cit. p. 128
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O estudo “Sentidos da Judicialização da Política: duas análises”17 

aborda e coteja os dois modelos apresentados sobre o fenômeno no Brasil moderno e 

apontam para visões marcadamente diferentes entre os autores: para Werneck Vianna 

“O modelo da Constituição é o democrático-comunitário, no qual o judiciário tem o 

papel  de  formular,  segundos  determinados  procedimentos  de  que  participa  a 

comunidade de intérpretes , os valores compartilhados, bem como o de servir de canal 

de expressão para grupos que demandem a promoção dos objetivos comuns expressos 

pelos direitos fundamentais.” 18

Arantes, por sua vez, tem uma visão que privilegia a separação de 

poderes,  “(...)  cujo  equilíbrio  mantém  o  predomínio  das  instâncias  eleitorais-

majoritárias de representação”19, o que limitaria o campo de atuação do Poder Judiciário 

ante as decisões políticas dos Poderes Executivo e Legislativo.

A Experiência Local: O Caso de Fortaleza

Como já  foi  dito  em tópico  precedente,  os  estudos  analisados 

acerca da judicialização da política possuem uma dimensão nacional e direcionada para 

a análise de ADIN´s ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, onde figuram como 

sujeitos ativos os governadores, os partidos políticos, as associações de classe, a Ordem 

dos Advogados do Brasil e o Ministério Público Federal.

Dessa  maneira,  não  se  conhecem  estudos  analisando  a 

judicialização sob o prisma do direito local e das implicações daí decorrentes no dia-a-

dia do Poder local, esse o objetivo central do trabalho. É de fácil constatação a relação 

direta entre a experiência ocorrida em âmbito nacional e em âmbito local. Entre aquela e 

esta  há,  tão-somente,  diferentes  graus  de  magnitude  e  repercussão,  mas  os  reflexos 

negativos são de igual modo, da mesma proporção.

O executivo municipal de Fortaleza, entre 2000 e 2004, foi réu em 

diversas ações judiciais perante a primeira e segunda instâncias das Justiças Estadual, 

Trabalhista e Federal em ações de natureza: i) tributária; ii) ações suspensivas de obras 

17 MACIEL, Débora Alves e KORNER, Andrei, “Sentidos da Judicialização da Política: duas análises”. Lua Nova nº 
57. 2002.
18 Op.cit. p. 130.
19 Op.cit. p.130
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públicas  e  iii)  ações  suspensivas  de  processos  licitatórios,  somente  para  delimitar  o 

objeto nas mais importantes espécies de decisões judiciais. Não se pretende, no entanto, 

demonstrar  estatisticamente  qual  tipo  de  ação  foi  mais  freqüente  ou  como o  Poder 

Judiciário decidiu em tais e quais casos específicos. O que se pretende constatar é a 

presença da judicialização da política no microcosmo de uma cidade, com a análise de 

casos paradigmáticos ocorridos no período acima delimitado.

Das  condições  políticas  vislumbradas  por  Tate  (1995),  é 

necessário acrescentar duas, a saber, a utilização dos tribunais (ou juízes de primeira 

instância)  pela  Ordem dos  Advogados  do  Brasil  (secção  Ceará)  e  a  utilização  dos 

tribunais (ou juízes de primeira instância) pelo Ministério Público, ficando o quadro da 

seguinte maneira:

- O Uso dos Tribunais (ou juízes) pelos Grupos de Interesse

- O Uso dos Tribunais pelos Partidos de Oposição

- O Uso dos Tribunais (ou juízes) pela OAB

- O Uso dos Tribunais (ou juízes) pelo Ministério Público

- Inefetividade das Instituições Majoritárias

Os grupos de interesses são associações e sindicatos que têm por 

objetivos interesses econômicos ou sociais definidos nos estatutos constitutivos e de 

acordo  com  as  pesquisas  de  Ernani  Rodrigues  de  Carvalho  e  Werneck  Vianna,  a 

presença dessas pessoas jurídicas como sujeitos ativos de Adin´s perante o Supremo 

Tribunal Federal – como já referido no tópico antecedente – é substancial.

No  nível  local,  no  mesmo  sentido,  a  utilização  do  Poder 

Judiciário, notadamente o estadual, por grupos de interesse foi manifesta. Os sindicatos 

patronais (dos lojistas e da construção civil) atuaram na maioria das vezes com sucesso 

em campanhas contra o imposto predial territorial urbano (iptu) e na tentativa de barrar 

processos licitatórios que se contrapunham a seus interesses próprios.

Os  sindicatos,  notadamente  os  patronais,  utilizaram  o  Poder 

Judiciário em disputas que determinaram mudanças em decisões políticas estratégicas 
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em função de decisões judiciais que lhe impunham suspensões de processos licitatórios 

que acarretariam prejuízos severos à comunidade. 

Os partidos políticos de oposição, na mesma esteira, se utilizaram 

fortemente  do  Poder  Judiciário  no  período  analisado  (2000/2004).  Cuida-se  de 

estratagema  muito  comum  nas  grandes  cidades  brasileiras  onde  os  partidos  que 

integram a minoria  (e  por  isso militam na  oposição),  utilizam-se de farta  cobertura 

jornalística  para  ajuizar  ações  de  inconstitucionalidade  (partido)  ou  ações  populares 

cujos  sujeitos  ativos  são  parlamentares  ou  líderes  políticos  da  oposição  e  o  sujeito 

passivo o Poder Executivo. 

Essa utilização do Poder Judiciário, no entanto, cria uma situação 

paradoxal.  É  que  os  partidos  e  parlamentares  que  utilizam  os  tribunais  para  obter 

vitórias ou dividendos políticos estão sujeito, em outros momentos, a decisões judiciais 

que tolhem suas atuações em Comissões Parlamentares de Inquérito ou vêem suspensos 

judicialmente seus anteprojetos que foram transformados em leis. 

Em se tratando de ações judiciais movidas por partidos políticos 

ou parlamentares de oposição houve forte atuação desse segmento de atores políticos 

com o objetivo de suspender a majoração de tributos, criação de novas taxas ou tarifas e 

até mesmo em face da publicação de nova planta de valores dos imóveis urbanos. Esse 

tipo de ação judicial, geralmente contra majoração de tributos ou contra a criação de 

taxas  ou  tarifas  públicas,  ganha  ampla  e  imediata  simpatia  da  opinião  pública,  por 

razões óbvias.

É importante notar que por diversas vezes os partidos políticos de 

oposição se uniram ou concorreram ajuizando ações idênticas com Conselho Estadual 

da OAB, como é o exemplo que se segue. 

O papel da Ordem dos Advogados do Brasil, de igual modo, deve 

ser considerado diante da atuação em causas que dizem respeito a interesses econômicos 

ou tributários, no âmbito local.
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Em 2004,  o  Conselho  Estadual  da  Ordem dos  Advogados  do 

Brasil, secção Ceará, ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra a lei municipal 

que instituiu o IPTU a ser cobrado no exercício seguinte. Em apertada síntese, o objeto 

da ADIN foi a modificação do modo de incidência das alíquotas por faixas de valores 

dos  imóveis.  Assim,  a  decisão judicial  modificou a  forma do cálculo,  permitindo o 

cálculo com alíquotas diferenciadas em um mesmo imóvel, de acordo com as faixas de 

valores dos imóveis.

A decisão levada a efeito pelo Tribunal de Justiça criou direito 

novo e modificou uma expectativa posta no orçamento e no plano plurianual, balizas 

que norteiam o dia-a-dia de qualquer administrador público.

Esse caso – da modificação da forma de cálculo do IPTU - tem 

importância não só por conta do conteúdo econômico – que para fins acadêmicos teria 

pouca relevância – mas demonstra que o Poder Judiciário, ao criar direito novo, invade 

área de atribuição de um outro poder constituído de forma direta e abusiva, posto que 

não declarou inconstitucional a forma de cobrança, expurgando-a do ordenamento, mas 

sim, aproveitou as faixa de cobrança e as alíquotas existentes e determinou uma nova 

sistemática do cálculo, como já dito.

O caso mais emblemático,  no entanto, diz sobre a atuação dos 

tribunais  e  juízes  de  primeira  instância  por  conta  de  ações  do  Ministério  Público 

Estadual ou Federal. O papel do Ministério Público é tema estudado com profundidade 

por Rogério Bastos Arantes20, onde restam analisada a evolução histórica da instituição 

e o voluntarismo de parte substancial de seus membros, tendo como justificativa para as 

quase sempre vistosas ações empreendidas pelo MP o entendimento da maioria dos seus 

membros de que a sociedade é hipossuficiente e impõe-se uma atuação paternalista em 

face dessa deficiência.

No caso local, o Ministério Público Federal teve forte atuação na 

área de obras públicas ao ajuizar ações e obter decisões liminares que suspenderam 

intervenções  urbanas  de  grande  relevância,  como  a  construção  de  pontes  para 

escoamento  de  tráfego  do  porto  marítimo,  reformas  de  áreas  públicas  fortemente 

20 op.cit.
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turísticas, como a orla marítima e reformas de praças tradicionais na região central da 

cidade. Essas ações geralmente foram precedidas de grande repercussão na mídia local 

com coletivas e  entrevistas  que fortalecem a “cultura  da desconfiança a respeito de 

pessoas públicas e de instituições democráticas” (GARAPON, 1996).

As  três  frentes  de  intervenções  judiciais  acima  apontadas  são 

agravadas  pelo  fator  morosidade  da  Justiça,  eis  que  agravam  na  população  uma 

sensação de descaso do executivo com a coisa pública.  A construção de uma ponte 

paralisada por dois anos; uma reforma em equipamentos da orla marítima (principal 

cartão  postal  da  cidade)  paralisada  pelo  mesmo  tempo  gera  déficits  políticos 

incalculáveis no Executivo – que necessita do reconhecimento e legitimação do voto – 

em detrimento do Judiciário – que prescinde de qualquer reconhecimento popular para 

legitimar-se, e exatamente por isso não poderia tomar decisões de natureza política. 

Por fim, também é condição para instalar-se a judicialização da 

política  em  determinada  sociedade,  a  ineficácia  das  instituições  majoritárias.  A 

incapacidade  dos  Poderes  Executivo  e  Legislativo  de  atender  as  necessidades  da 

população – inclua-se ai a classe média – gera uma expectativa redentora em relação ao 

Poder Judiciário, resume Garapon:

“O  juiz  é  chamado  a  socorrer  uma  democracia  na  qual  “um 

legislativo  e  um  executivo  enfraquecidos,  obcecados  por 

fracassos eleitorais contínuos, ocupados apenas com questões de 

curto prazo, reféns do receio e seduzidos pela mídia, esforçam-se 

em  governar,  no  dia-a-dia,  cidadãos  indiferentes  e  exigentes, 

preocupados  com  suas  vidas  particulares,  mas  esperando  do 

político  aquilo  que  ele  não  sabe  dar:  uma  moral,  um  grande 

projeto.”21

Esse enfraquecimento dos poderes majoritário deixa os agentes 

políticos tentados a resolver os problemas por meio da Justiça – como ordens judiciais 

que determinam a construção de centenas de leitos no prazo de 60 dias ou reforma de 

21 BREDIN, J. D., “Un gouvernement des juges?”, Pouvoirs, Paris, 1994, p. 81 apud GARAPON, op cit.
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100 postos de saúde em igual prazo -, olvidando-se por completo regras orçamentárias e 

financeiras.

Essa condição fragilizada do Poder Executivo é agravada por i) 

dificuldades em incrementar a arrecadação– seja porque morosa a recuperação judicial 

do  crédito,  seja  porque  os  tributos  criados  ou  majorados  foram revistos  por  ordens 

judiciais;  ii)  incapacidade  de  investimento  por  conta  de  aumento  excessivo  das 

vantagens pecuniárias da folha de pagamento – seja por crescimento vegetativo, seja por 

decisões judiciais  que concedem isonomia salariais  com paradigmas;  ou ainda,  pelo 

custo de se fazer obras que são suspensas por decisões liminares que se eternizam em 

longos anos sem desate final.

Conclusão

Os limites do presente trabalho são estreitos, pretendeu-se trazer a 

discussão do tema judicialização da política de um âmbito exclusivamente nacional para 

o âmbito local. 

Tomando  por  base  os  conceitos,  causas,  condições  e 

características apresentadas por grandes autores que debateram sobre o tema nacional e 

internacionalmente, procurou-se fazer um paralelo do geral para o particular, do macro 

para  o  micro,  principalmente  porque  em  todos  os  casos  presente  está  o  elemento 

comum: o homem. 

O  problema  da  invasão  de  competência  constitucional  e  da 

hipertrofia do Poder Judiciário – incentivada e largamente aceita em sociedades como a 

americana com o  judicial  review tem reflexos no estado constitucional brasileiro do 

final  do  século  passado  e  início  desse  novo  tempo,  levando  os  estudiosos  da  área 

jurídica e de ciências sociais e políticas a analisar esse fenômeno.

O debate  entre  a  criatividade  dos  juizes  ao  interpretar  normas 

jurídicas e criar direito novo em contraponto à crítica ao protagonismo dos  peti juge 

integrantes  de  um novo  judiciário  na  França  é  tema  em aberto  e  carece  de  maior 

aprofundamento, mas guarda grande similitude com a situação brasileira.

12



Outro  ponto  que  é  fundamental  diz  sobre  o  problema  da 

legitimação do juiz em decidir qual política de educação, qual modelo de saúde, qual 

obra deva ser concluída, qual modelo de tributação deva prevalecer em determinada 

comunidade em detrimento das diretrizes do poder executivo, cujos representantes tem 

a legitimidade do voto popular da maioria da comunidade, ou em detrimento da decisão 

do legislativo, também legitimados pelo voto da comunidade.

Até  que  ponto,  uma  decisão  judicial,  atendendo  a  interesses 

econômicos de grupos (associações, federações, sindicatos) ou interesses políticos (às 

vezes  eleitoreiros)  ou  até  mesmo  atendendo  a  pedido  do  Ministério  Público  pode, 

geralmente com déficit processual de não ouvir a parte contrária, administrar parte dos 

principais problemas e projetos de uma cidade?  

Qual a parcela de responsabilidade dos agentes políticos eleitos 

pelo  voto  popular  nesse  estado  de  coisas?  Até  que  ponto  os  próprios  políticos  – 

governadores e partidos políticos com suas ADIN´s perante o Supremo Tribunal Federal 

e  deputados com suas ações populares são responsáveis  pela chamada ao centro do 

debate dos juizes? 
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RESUMO

O trabalho tem por objetivo analisar a crescente interferência do Poder Judiciário nas decisões 

políticas do Poder Executivo. Essa análise toma por base os limites impostos pela Constituição 

Federal na separação dos poderes e na coexistência destes de forma harmônica e tendo em conta 

que os órgãos do Poder Judiciário (juízes e tribunais) não são votados, a legitimar decisões de 

natureza  eminentemente  política.  A  tensão  e  conseqüências  surgidas  dessa  invasão  de 

competência constitucional são o objeto da presente análise que toma como pano de fundo a 

experiência do Município de Fortaleza entre os anos 2001 e 2004. Tomando como referência a 

obra dos pesquisadores C.N. Tate e T. Vallinder, autores da obra “The Global Expansion of 

Judicial  Power”  (1995)  conclui-se  que  a  judicialização  da  política  prescinde  de  causas  e 

condições para o seu surgimento.

As condições  necessárias  para  a  identificação da  judicialização  da política  em determinado 

local, por sua vez, são apontadas pelos pesquisadores como sendo: i) democracia; ii) separação 

de poderes; iii) direitos políticos; iv) uso dos tribunais pelos grupos de interesse; v) o uso dos 

tribunais pelos partidos de oposição e por fim, vi) inefetividade das instituições majoritárias. Na 

cidade  de  Fortaleza,  no  período  compreendido  entre  2001  e  2004,  demonstrar-se-á  que  as 

condições  exigidas  para  a  caracterização  da  judicialização  da  política  estão  marcadamente 

presentes, principalmente quando da análise dos pontos iv, v e vi, posto que democracia (i); 

separação dos poderes (ii) e direitos políticos (iii) são condições presentes em todas as cidades 

brasileiras, independentemente de qualquer fenômeno social. A acentuada utilização dos meios 

judiciais por parte da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE) em questões de natureza 

tributária (taxa de coleta resíduos sólidos, taxa de coleta de lixo domiciliar, etc); as freqüentes 

ações  diretas  de  inconstitucionalidades  e  ações  civis  públicas  movidas  pelos  partidos  de 

oposição em face de leis municipais e a patente incapacidade dos órgãos municipais de atender 

as demandas da população justificam a vigência de uma plena judicialização da política.  A 

discussão  desse  tema,  judicialização  da  política,  é  o  limite  do  presente  trabalho,  que,  sem 

pretensão de ineditismo, aborda a experiência de Fortaleza.
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